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ความเห็นแกตัว 
 

ไมมีเพศใดยิ่งไปกวาเพศของนักบวชนี้ ในการพิจารณาไตรตรองเพ่ือหาทาง
ออกจากทุกข เมื่อเพศนี้ไมคิดเพศไหนจะคิด เพศนี้ไมพิจารณาเพศไหนจะมีแกใจ
พิจารณา เพื่อปลดเปลื้องทุกขออกจากตนโดยชอบธรรมเลา น่ีเคยคิดมาแลว ถาไมคิด
ก็ไมกลานําสิ่งเหลานี้ออกมาพูดตอผูเกี่ยวของ เชน พระเณรและประชาชนผูใกลชิด 
เปนตน เราเคยคิดและแนใจวาไมผิด เม่ือพิจารณาตามเหตุตามผลดวยดีแลว ถาเปน
สิ่งที่จะทําใหคนอื่นคานได เราตองคานเราได เพราะไมไดพิจารณาเพื่อความเห็นแกตัว
หรือเพื่อเขาขางตัว ความผิดถูกชั่วดีทั้งหลายจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนได มันตอง
เปนไปตามเหตุผลน่ันแล วาถูกก็ตองถูก วาผิดก็ตองผิด เพราะเหตุผลเปนเคร่ืองบังคับ
อยูแลว 

อันความเห็นแกตัวน้ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเปนไปท้ังส้ิน อยาคิดวาเปนของ
วิเศษมาจากโลกทิพยที่ไหนเลย ที่สวนมากทะนงตัววาเจาของถูกเจาของดี กิริยาอาการ
ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออก เจาของตองคิดวาถูกวาดีทั้งสิ้น น้ันเปนการทะนงเพราะ
อํานาจของกิเลสตัวสกปรกทั้งมวล หาศักดิ์ศรีดีงามอะไรไมไดเลย นี่แลถาเปนเรื่องของ
กิเลสพาเดิน เดินอยางน้ี เพราะเคยเปนมาอยางนี้ตั้งแตกัปไหนกัลปใดแลว ไมมีอะไร
มาคัดคานมันไดเลย นอกจากธรรมอยางเดียวที่เปนขาศึกกับมันถานํามาใช เพื่อเปลื้อง
ตนออกจากทุกข กิเลสจึงกลัวธรรมอยางเดียว นอกนั้นมันไมกลัวอะไรทั้งสิ้น 

กิเลสตัวใดจะไมเห็นแกตัวมีเหรอ ความเห็นแกตัวก็คือเรื่องของกิเลส คือตัว
กิเลสที่พาใหใจของสัตวโลกสกปรกและทําสกปรกไมหยุดหยอนนั่นแล เมื่อมีอยูในจิต
ใจของสัตวของบุคคล ทําไมสัตวบุคคลจะไมเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวทําไมจะไมปด
ใจใหมืดมิด เพราะกิเลสมันปดและพาแสดงออกเปนความเห็นแกตัว มองเห็นแตผล
ประโยชนของตัวทั้งสิ้น เหมือนคนและสัตวในโลกน้ีไมมีหัวใจ ไมมีคุณคาสาระใดๆ คน
ดวยกันเห็นเขาเปนเศษเดนมนุษย หรือเห็นเปนคนประเภทหน่ึงจากเราไปได เห็นเรา
เปนคนพิเศษไปทั้งที่จิตใจและการแสดงออกเลวกวาสัตว ถาเปนพระก็เปนพระพิเศษ
ไปกวาพระของศาสดาองคผูประเสริฐ ชอบยกตนขมทานเปนสันดาน 

งานของพระประเภทนี้คือการยกตนอวดตัวโดยวิธีปฏิบัติแบบแผลงๆ ขลังๆ 
เพราะกิเลสตัวรอยเลหรอยเหล่ียมรอยสันพันกลน้ีเองถลุงใจใหเปนความเห็นแกตัว คน
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เห็นแกตัว พระเห็นแกตัว จนเขากับใครไมไดเปนตน การแสดงออกก็คือความเห็นแก
ตัวในที่ทุกสถานตลอดกาลทั่วไป จึงมองหาความผิดของเจาของไมเจอ เพราะไมมอง 
ถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปใหมองแตขางนอก ไมใหมองยอนเขามาหาตัว แลวจะใหรูผิด
ถูกไดยังไง ทั้งๆ ที่มีอยูเต็มหัวใจก็ไมรู เพราะไมดู ถาเปนเรื่องของธรรมแลว ตองดู
และพิจารณารอบไปหมด ไมไดยกตนขึ้นวาเปนผูพิเศษยิ่งกวาผูหนึ่งผูใดและสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ตองมองดูและพิจารณาตามทางเหตุผลลวนๆ  

เอา ฟาดลงไปซิ ใหถึงขั้นจิตบริสุทธิ ์ถาจิตลงไดบริสุทธิ์แลวจะมีอะไรแบบปาๆ 
เถื่อนๆ ดังกลาวมาอยูที่นั่นไหม เฉพาะอยางยิ่งจะมีความเห็นแกตัวอยูที่นั่นอีกไหม ยืน
ยันไดอยางอาจหาญและพูดไดอยางเต็มปากไมกระดากอายเลยวาไมมี นอกจากธรรม
เสมอภาคลวนๆ อันเปนธรรมอัศจรรยสงางามครองใจดวงน้ันเทาน้ัน จึงเห็นไดชัดวา
กิเลสเทาน้ัน ที่สอแสดงออกมาทุกอากัปกิริยาใหเปนการกระทบกระเทือนทั้งแกตนเอง
และแกผูเกี่ยวของมากนอย หนาที่การงานที่เกี่ยวของกวางแคบกระเทือนไปหมด 
เพราะความเห็นแกตัว มันเปนเร่ืองเล็กนอยเหรอเร่ืองกิเลสนะ จงพากันพิจารณาใหรู
เห็นแงหนักเบาดีกับช่ัว ระหวางกิเลสกับธรรมวาตางกันอยางไร ประจักษใจหายสงสัย 

ถาจิตยังไมเหนือ สติปญญายังไมเหนือ ธรรมยังไมเหนือมันก็ยังไมรูเห็นมัน ที่
สลับซับซอนและละเอียดสุขุมมากยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้ ก็คือกิเลสนี่เอง มันถึงไดครอง
โลก ความรูความเห็นความคิดตางๆ ที่กิเลสผลิตขึ้นมาถือวาถูกหมดดีหมด ใครจะเปน
เทวดามาจากไหนก็ไมด ี สูเจาของไมได แมแตครูบาอาจารยท่ีนาเคารพนับถือและเช่ือ
ฟง กิเลสมันยังมีแงตอสูของมันอยูอยางลึกลับภายในใจ บางทียังกลาหาญแสดงออก
มาภายนอกได ดูซ ิ มันเคยลงกับธรรมเมื่อไร พระพุทธเจามันยังคัดคานตานทานจะวา
ไง กิเลสมันเปนขาศึกกับทุกสิ่งทุกอยางไป ขึ้นชื่อวาธรรมคือความถูกตองดีงามแลว มัน
ถือเปนขาศึกทั้งนั้น น่ีละจึงลําบากสําหรับผูปฏิบัติธรรมเพ่ือสังหารทําลายมัน 

ฉะนั้น จงยกศาสดาขึ้นมาเปนหลักดําเนินทุกดานอยางฝงใจ พระองคทรงหาม
และทรงอนุญาตสิ่งใด มีเหตุผลพรอมแลว ทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณดวยพระ
ปรีชาญาณแลว สวนไดมากไดนอย เสียมากเสียนอย ทรงเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลว 
ควรจะออกชองไหนที่มีสวนไดมากกวากัน ก็ทรงสอนใหออกชองนั้น สมมุติวาหลีกไม
ได ก็เลือกเอาที่มีผลไดมากกวาแลวดําเนินไปทางนั้น ใหไปเฉพาะทางได แตทางเสียไม
ยอมใหไป ไมทรงอนุญาตถาเปนทางเสีย น่ีละศาสดาทรงดําเนินตามเหตุผลอรรถธรรม
ลวนๆ มีเรามีเขาที่ไหนพอจะสอนใหคนเห็นแกตัว เห็นแกพวกพองของตัวและเหยียด
คนอ่ืน เพราะมีแตธรรมลวนๆ ในพระทัย 
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เราไมเคยเห็น เราไมเคยรูจิตประเภทน้ันเปนยังไง เราเคยประสบเคยพบเคย
เห็นเคยคลุกเคลาแตกับส่ิงสกปรกโสมม อันเปนมูตรเปนคูถเต็มหัวใจเทาน้ัน คําวา
มูตรคูถถาไมใชกิเลสจะไดแกอะไร แลวเราจะไปเห็นอะไรท่ีแปลกประหลาดและ
อัศจรรยย่ิงกวาน้ี ก็เห็นแตอันน้ี ไมมีอะไรดีกวานี้ จึงตองคลุกเคลากับอันนี้เรื่อยมาไมมี
วันเบ่ือหนายอ่ิมพอบางเลยน่ันแล เพราะความพออกพอใจกับมันทุกทา แสดงออกมา
ทาไหนพอใจทั้งนั้น เพราะการแสดงออกนั้นเปนทางเดินของกิเลสอยูแลว เราอยูใต
อํานาจของมันจะไมพอใจมันยังไงได เพราะเราไมฉลาดเหนือกิเลสน่ี ถามีความฉลาด
เหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีๆ  

จึงไดกลาวเสมอวา จงทําจิตของตนใหบริสุทธิ ์ เพราะการปราบกิเลสซ่ึงเปนตัว
รอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคมออกใหหมดจากจิตใจซิ มันอยูในจิตใจของบุคคลแม
แตอยูกับสัตวก็รู ปดไมอยู วากิริยาท่ีแสดงออกมาน้ันคือกิเลสประเภทน้ันๆ ซึ่งเคย
ครอบหัวใจเรา เหยียบยํ่าหัวใจเรามาพอแลว แตถูกขับออกไปจนไมมีอะไรเหลือ แลว
ทําไมจะไมรูเมื่อมันยังอยูกับหัวใจของใคร เพราะมันเหมอืนๆ กันน่ี การแสดงออกมา
จะไมรูไดยังไง ตองรูไดอยางชัดๆ ซิเมื่อเหนือมันแลวตองรู ถาไมเหนือก็ไมรู จะอยูดวย
กันกี่กัปกี่กัลปก็ไมมีทางรูได ตองถูกหลอกถูกตมจากมันเรื่อยไปดังที่เปนมานี่เอง 

พระพุทธเจาทรงอนุโลมผอนผันสงเคราะหโลกสงสารไปตามขั้นภูมิอุปนิสัย ก็
เพราะทรงเห็นวาโลกคือ คนมีหัวใจ สัตวมีหัวใจ ที่จะทรงสงเคราะหไดขนาดใดก็
สงเคราะหไป เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค จึงตองทรงกลั่นกรองดวยหลัก
ธรรมหลักวินัยใหมีขอบมีเขตเปนเครื่องปกครองบังคับบัญชา คําวาบังคับบัญชาก็คือ
บังคับบัญชาความชั่วที่จะออกทางทวารชองตางๆ น้ันแหละ ท่ีกิเลสจะออกหากินหาราย
ไดของมันมาเก็บสั่งสมไวภายในใจ เม่ือกิเลสหารายไดเพ่ิมเขามาแลวก็มาเหยียบหัวใจ
เราน่ันแล เพราะฉะนั้น จึงตองใชหลักธรรมหลักวินัยอันเปนเคร่ืองปราบปรามบังคับไว 
เพ่ือไมใหกิเลสประเภทตางๆ ออกเที่ยวหากิน หรือออกกวานยาพิษมาเผาใจเรา เมื่อ
ส่ิงเหลาน้ีอยูกับเรามันตองบังคับเรา ไมบังคับเราจะบังคับอะไร มันตองบังคับเราอยู
ตลอดเวลาน่ันแล ผูจะฆากิเลสจึงเปนผูหนักแนนในธรรมในวินัย ท่ีประทานใหโดย
สมบูรณแลว จงฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงกิเลส แลวจะถึงธรรมไปเอง 

ผูปฏิบัติจึงตองใชความละเอียดลออใหมาก อยาสักแตวาอยู อยูเฉยๆ ไมคิดไม
อาน น่ีสอนหมูเพ่ือนมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มสติกําลังความสามารถ ไมใชมา
สอนแบบปาวๆ สอนไปแบบเฉยๆ เมยๆ รับหมูเพ่ือนไวรายใดก็รับไวเพ่ืออบรมส่ัง
สอนจริงๆ ดวยความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ดวยความเมตตาสงสาร ดวยความเห็นใจ
ทานใจเรา เพราะเจตนาทีเ่สาะแสวงหาครูหาอาจารย หาอรรถหาธรรมเปนประเภท
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เดียวกัน หรือเปนชนิดเดียวกัน เปนเจตนาอันเดียวกันกับเราท่ีเคยเปนมาแลว ควาเอา
หัวใจเราน้ันแหละออกเทียบกับหัวใจหมูเพ่ือน จึงพยายามถูไถกันไป หนักบางเบาบาง 
แบกหามกันไปอยางน้ันตามความจําเปน 

การสั่งสอนทุกแงทุกมุมจะดุดาวากลาวหนักเบาขนาดไหน ก็คือการตีการฆา
กิเลสของพระทั้งนั้น ไมใชตีพระฆาพระนี่ ถามาหาความดีงามมาหาธรรมอยางใจจริง
แลว ก็ทราบเองวาครูอาจารยทานตีทานฆาอะไร ก็ตีกิเลส ฆากิเลสที่มันทําลายพระนะซิ 
บกพรองตรงไหนกิเลสตอยเอาๆ ครูอาจารยทานมองเห็นอยูไดยินอยูน่ี กิริยาท่ีแสดง
ออกทางหูทางตา คําพูดจา กิริยาอาการที่เคลื่อนไหวออกมา ออกมาจากอะไร ออกมา
จากความผิด ความผิดนั้นมันเปนอะไร มันดีละหรือ ถาไมเปนกิเลสมันจะเปนอะไร 
เพราะมันฝงลึกภายในใจในกายจนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมานานแลว มันจึงเปนนิสัย
สันดานและแสดงออกมาจากอันนั้น จึงตีเขาไปตรงนั้นใหถูกกิเลสตรงนั้น ผูตั้งใจหา
อรรถหาธรรมก็รูผิดถูกของตัวเอง และรูชองทางที่จะแกกันไปโดยลําดับนะซ ิ

ใครมานิมนตพระวัดน้ีไปไหน เราก็ไดพูดเหตุพูดผลใหเขาฟง เพราะเรารักเรา
สงวนพระผูมุงอรรถมุงธรรม ซึ่งมาอาศัยและอยูกับเราเพื่อการศึกษาอบรมความดีทั้ง
หลาย เราไมไดรักสงวนอะไรบรรดาวัตถุย่ิงกวาพระในวัดเรา จตุปจจัยไทยทานเปน
เคร่ืองอาศัยเพียงเล็กนอยไปวันหน่ึงคืนหน่ึง พอยังชีวิตใหเปนไปเพื่อการบําเพ็ญสมณ
ธรรมดวยความสะดวกเทาน้ัน จึงวาเครื่องอาศัยๆ นิสสัย ๔ ฟงซิ ทานสอนไวแลวต้ังแต
วันบวช ส่ิงอาศัยคือปจจัยเคร่ืองอุดหนุนเเกการบําเพ็ญสมณธรรม ความสงบเย็นใจ 
เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบตอกันไปแหงชีวิตธาตุขันธในวันหนึ่งๆ เทาน้ัน 

ธรรมเปนเร่ืองใหญเปนหลักเปนเกณฑ เปนแกนอันสําคัญที่เราตองการ สวน
ปจจัยส่ีพอเปนความสะดวกในการบําเพ็ญธรรมเทาน้ัน ถาไมฉลาดส่ิงเหลาน้ันก็เหยียบ
ยํ่าทําลายได เพราะตัวเราท่ีพาใหไดใหเสีย พาใหเปนไป พาใหขวนขวาย พาใหยินด ีพา
ใหติดอันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จึงตองระวัง ไมใชเรื่องของธรรม ถาธรรมแลวไม
ติด ติดอะไรธรรม ทานสอนใหแกใหละใหถอดใหถอนทั้งนั้น ติดอะไร แตกิเลสมันเปน
เรื่องใหติดอยูแลวโดยปกติ อยูโดยปกติมันก็ติด แสดงออกมันก็ติด กิริยาอาการทุกสิ่ง
ทุกอยางติดทั้งนั้นถาเปนเรื่องของกิเลส จึงตองใชความพินิจพิจารณาอยูทุกระยะที่
เคลื่อนไหวของใจ กาย วาจา เพื่อสลัดปดทิ้งออกจากใจ ไหนจะสนใจเกี่ยวของพัวพัน
และเสาะแสวงจตุปจจัยใหเพ่ิมการทําลายตัวเขาไปอีก นั่นไมใชทาง จึงไมควรสนใจใฝ
หา 

ความตามสบายๆ อันใดก็ตามใหพึงทราบวา นี่แหละหลักใหญของกิเลสที่ฝงจม
อยูในนิสัยสันดานลึกมากทีเดียว อยาเขาใจวาอยูต้ืนๆ ผิวเผินดังที่คนประมาทคิดกัน 
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ฉะนั้นจึงตองไดฝน ฝนทุกระยะ ผูปฏิบัติธรรมจะหาความอยูสบายแบบโลกๆ ไมได 
เพราะตองตอสูกับกิเลส ฝนกับกิเลสอยูตลอด กิเลสหยาบฝนกันอยางหนัก ตอสูกัน
อยางหนัก กิเลสละเอียดเขาไปก็ตอสูกันไปโดยลําดับๆ ประมาทนอนใจไมได แลวจะ
หาความสบายมาจากไหนเม่ือความจําเปนบังคับอยูเชนน้ี 

นักมวยเม่ืออยูบนเวทีจะหาความสบายมาจากไหน แมแตขณะใหนํ้าก็หาความ
สบายไมได น่ีเราข้ึนเวทีแลว เปนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติอรรถธรรม การสละตนออกมา
บวชในพุทธศาสนา ก็คือเพศนักรบอยางเต็มตัวเต็มใจทุกอาการนั่นแล ยังจะหาความ
สะดวกสบายไปตามกลมายาของกิเลส เราก็ไมตองมาบวชกัน ไมตองมาฝนกันละซิ 
ปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําถูไถไปมาจนถลอกปอกเปก แขนขาขาดกระจุยกระจายไป 
เหลือเทาไรคอยเอา สุดทายก็ไมมีอะไรเหลือ แหลกไปหมดทั้งรางจะวาไง กิเลสมันเคย
เห็นใจไวหนาเมตตาใครท่ีไหน พอจะตายใจกับมันได 

การฝน คือ การฉุดการลากตัวออกใหพนภัยจากกิเลสตางหาก เพราะฉะน้ันจึง
ตองฝนกัน การประกอบความเพียรตองตั้งสติใหด ี พินิจพิจารณาทางดานปญญา เพื่อ
ความเกรียงไกรรอบคอบ ทุกอาการมีแตทาตอสู มีแตทาปลดเปลื้อง กิริยาอาการแหง
การปลดเปลื้อง กิริยาอาการแหงการตอสูท้ังปวง ก็ยอมรับกันวาตองทุกข แตผลที่ได
จากนี้ก็คือสันติธรรม อันจะพาใหจิตใจสงบสบายไปโดยลําดับ เพียงแตขั้นเริ่มการตอสู
กับความฟุงซานรําคาญของจิต ท่ีเปนมาจากกิเลสเปนเจาเรือนและบงการ ก็ยังตอง
ลําบากตามลําดับของการตอสู กวาจะไดรับความสงบเย็นใจแตละคร้ังละคราวในข้ันเร่ิม
แรกของการฝกจิตใจนั้น มันตองลําบากไมนอย 

เพราะกิเลสมันอยูเปนสุขไมได มันตองดิ้นตองดีดของมัน และมันอยูในจิตจะ
ไมใหจิตดิ้นไปดวยยังไง จิตมีอะไรเกี่ยวโยงกันในตัวเราก็คือตา หู จมกู ล้ิน กาย นั่นแล 
เมื่อแสดงออกขางนอกก็ไปสัมผัสสัมพันธกับรูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัสและพัวพัน
กันไปเรื่อยๆ มันดิ้นมันดีดมันติดมันพันกันอยูอยางนั้น แลวผลที่ไดมามีอะไร ก็มีแต
ความทุกขความรอนภายในใจโดยถายเดียว นอกนั้นยังระบาดไปถึงกาย ใหตองรับ
เคราะหกรรมจากจิตไปดวย 

การตอสูเพื่อใหไดชัยชนะมีความสงบเย็นไปโดยลําดับ ตองเขมขนทางความ
เพียรโดยสม่ําเสมอไมลดละ ธรรมถาเขาสูใจมากนอย ยอมแสดงผลคือความสงบเย็น
ใหเห็นประจักษใจ ความสงบ ความเย็นใจ สบายใจ น้ีคือธรรม การตอสูกับความฟุง
ซานวุนวายไดมากนอย ผลก็แสดงความสงบเย็นซึ่งเปนธรรมอันพึงหวังขึ้นมา ผลแหง
การตอสูเปนอยางน้ี จากนั้นก็ขยับและขยายงานออกไปดวยปญญาเปนขั้นๆ ไลตีตอน
กิเลสใหเขามาสูจุดรวม จิตสงบ กิเลสมันก็สงบตัว แตไมใชกิเลสตายนะ มันเพียงกมหัว
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หมอบหลบหมัดคือสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียรเทาน้ัน ที่กลาวนี้เพียงขั้นสมาธิสงบ
ตัวเขามา กิเลสสงบเพราะถูกตีถูกตอนเขามาดวยการตอสูกัน จากนั้นก็คลี่คลายออก
โดยทางปญญา กิเลสตัวไหนมันเกงไปทางไหน ทีนี้ปญญาตามคลี่คลายไลตอนกันไป 

เอา จิตมันติดอะไรที่เดนที่สุดภายในจิตนี ้เชน ราคะตัณหา เปนตน มันติดอะไร 
อันนั้นคืออะไร แยกแยะออกไป ดูที่มันติดเสียกอน มันติดอะไร มันรักชอบอะไร สิ่งที่
มันรักชอบนั้นคืออะไร คลี่คลายออกดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญาเครื่องกลั่นกรองตัดสิน
กัน และพิจารณายอนเขามาดูกายอันน้ัน ดูรูปอันนั้น ดูรูปอันนี้โดยทางอสุภะหรือไตร
ลักษณไดทั้งสิ้น เพราะตามหลักความจริงมันเหมือนกัน เมื่อรูชัดดวยปญญาจิตก็ถอย
ตัวเขามา จนสติปญญาพอตัวแลวกับกิเลสประเภทนั้นๆ ก็สลัดกันไดโดยลําดับ อยางนี้
เปนตนที่เกี่ยวกับปญญา 

ราคะตัณหาสวนหยาบน้ีเก่ียวกับเร่ืองกาย กายนอกกายใน เม่ือพิจารณาแยก
แยะใหเห็นความจริงของมัน ทั้งดานนอกดานในไดเทาเทียมกันเสมอกันแลว มันจะยึด
จะถือจะรักจะชอบขามเมฆขามหมอกไปไหน มันก็หายสงสัยไปเอง นี่แหละปญญา
พิจารณาไปตรงไหนกิเลสจึงขาดไปเร่ือยๆ ปญญามีเต็มที่ ตัดฟนกันขาดสะบั้นลงไปไม
มีเหลือ และขาดไปเปนขั้นๆ เปนตอนๆ จนขาดไปโดยสิ้นเชิง ไมนอกเหนือสติปญญา
ไปได ฉะน้ันจงบํารุงสติปญญาใหแกกลาสามารถไปโดยลําดับ อยาทอถอยปลอยวาง 

นี่ก็ไมไดประชุมมานานเพราะสุขภาพไมคอยดี เพียงจะรักษาเจาของอยูโดย
ลําพังในวันหน่ึงๆ ก็ลําบาก บางวันอยูเฉยๆ โรคหัวใจมันก็กําเริบ โดยเฉพาะอากาศ
รอนๆ มักเปนเสมอ ตองไดระมัดระวัง แตกอนที่สุขภาพยังดีก็ประชุมอยูเสมอๆ นี่
แหละการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ เครื่องใชมันไมแนนอนเสมอไป เม่ือมันชํารุดทรุด
โทรมก็ตองไดอนุโลมไปตาม หมูเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก็ทราบทําไมจะไมทราบ เพราะ
เคยอยูกับหมูกับเพ่ือนมาเปนเวลานานแลวน่ี ที่ออกมาจากปาจากเขามาสูสังคมพระ
เณรและประชาชนก็เกือบ ๓๐ ปแลว ทําไมจะไมทราบ เคยอบรมหมูเพื่อนมามากเพียง
ไรก็รูกันอยูแลว แตเวลาธาตุขันธชํารุดทรุดโทรม ก็จําตองพักผอนไปตามความจําเปน 
ทั้งที่หวงใยหมูเพื่อน แมแตงานภายนอกถาไมจําเปนจริงๆ ก็ไมอาจรับได ทั้งที่เห็นใจผู
มาเกี่ยวของมากนอย 

เพราะฉะนั้นหมูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาจงพากันตั้งใจดวยดี ศึกษาอบรมอยาง
จริงจัง อยาพากันนอนใจ จะไรคุณคาที่นาพึงใจทั้งปจจุบันและอนาคต อยูแบบหดตัว
เหมือนคนส้ินทามันนาทุเรศนะ ทั้งนี้เพราะกลมายาของกิเลสทุกอาการแหลมคมมาก 
ดังท่ีกลาวมาน้ันแหละ คอยแตจะถูกหลอกและลมจมไปกับมันอยูเรื่อยๆ โดยไมรูสึกตัว
นะ ทําอะไรพอไมสะดวกสบายบาง เชน ประกอบความเพียรบังคับจิตใจ ฝนกันบาง ก็
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เห็นวาเปนทุกขไมอยากฝน สูนอนจมอยูกับกิเลสเปนกัปเปนกัลปไปดีกวา แลวแตมัน
จะเอาขึ้นเขียงไหน จะสับจะฟนลงไปก็ใหเปนหนาที่ของมัน น้ันเห็นวาสบายดี 

แตนั่นมันเพลงกลอมของกิเลสที่เคยฟงจมหูจมจิตใจมานานแสนนานแลว ถา
สบายจริงดังที่ถูกหลอก ใครๆ ก็ตองการความสบายและก็เคยทําตามกิเลสมาแลวดวย
กันทั้งนั้นโลกอันนี ้แตไมเห็นไดรับความสบายตามใจท่ีนึกฝนกัน อยูที่ใดไปที่ใดเห็นแต
คนและสัตวตองโทษโดนทุกขทรมานเพราะกิเลสดัดสันดานทั่วหนากัน แตไมรูจักเข็ด
หลาบและแสวงหาทางออกกันบาง 

พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชก็เพื่อความสุขอันไพบูลย โดยทรงเห็นวาส่ิง
เหลาน้ีใหความสุขไดเพียงแคน้ัน มีความทุกขมาก ใหความสุขเพียงเล็กนอยพอเปน
เคร่ืองหลอกผิวเผินเทาน้ัน จึงตองทรงเสาะแสวงหาสิ่งที่จริงจังไมหลอกลวง ไมมีพิษภัย
เคลือบแฝง สิ่งที่ทรงแสวงหาอยางเต็มพระสติปญญา ถึงกับเอาพระชีวาเขาแลกน้ันคือ 
โมกขธรรม ไดแกธรรมแดนหลุดพน จนสมพระทัยหวังและนําธรรมน้ันมาสอนโลกท่ี
ชาวพุทธเราไดกราบไหวบูชา และปฏิบัติตามอยูน่ีแล ทั้งนี้เพราะทานยอมรับทุกขโดย
ชอบธรรมทางการบําเพ็ญ 

ถาไมใชสติปญญาใหมากๆ จะไมทันกิเลสนะ แมแตเพียงใหจิตสงบก็สงบได
ยากหรือสงบไมได ถาปราศจากความต้ังใจความจดจอดวยสติแลวตองเหลวไหลไมเปน
ทา เพราะกิเลสมันไมมีเวลาออนขอยอหยอน แข็งปงอยูอยางน้ันตลอดเวลาในตัวเราจะ
วาไง ยิ่งเราออนเทาไรมันยิ่งแข็ง ถาเราแข็งมันก็เร่ิมออนลง น่ีแหละหลักใหญอันเปน
ความจริงอยูตรงน้ี จงพากันพิจารณาใหดี 

ขั้นเริ่มตน ขั้นถูไถ ลมลุกคลุกคลานน่ีแหละ สวนมากผูปฏิบัติมักไปไมคอยรอด 
จอดอยูกลางมหาสมมุติมหานิยมไปเสีย โลกเขานิยมวาอะไรดีก็วาดีไปตามเสีย ลืมตัว
ไปเสีย แตธรรมที่ปราชญทานวาดีไมยอมฟง ความพนทุกขนักปราชญผูบริสุทธิ์ทานวาดี
ไมยอมฟง วาเปนสุขไมยอมฟงไมยอมเชื่อ มันหากเปนอยูในหัวใจน่ันแหละ ไมใชเรา
ตั้งใจไมเชื่อ ไมใชเราต้ังใจคัดคาน แตมันมีธรรมชาติที่เปนตัวขาศึกตอธรรมชนิดหนึ่ง 
ที่กลอมหัวใจอยูนั้นพาไมใหเชื่อ และใหฝนธรรม คัดคานธรรม ตอสูธรรม ดวยวิธี
ตางๆ แลวจะเจอความเกษมในธรรมที่ปราชญทานแสดงไวไดยังไง เพราะทานทําอยาง
นั้นทานถึงไดรูอยางนั้น จึงไดพูดไดสอนอยางนั้น ทานไมไดทําแบบเรา รูแบบเรา ทาน
จึงไมเปนอยางเรา 

รูแบบเรากับรูแบบทานมันผิดกัน สุขแบบเรากับสุขของทานมันผิดกัน สุขแบบ
เรามันอยูปลายเบ็ดน้ันนะ สุขของเราเปนความสุขอยูปลายเบ็ดวาไง ปลาตัวโงพองับ
เหยื่อที่ปลายเบ็ดเขาไปก็ติดเบ็ดพรอมกันเลย งับไปตรงไหนก็ติดเบ็ดตรงนั้น ขึ้นชื่อวา



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๕๔ 

๒๕๔

โลกามิสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงของกิเลสแลว มันก็เปนอยางเบ็ดที่ติดเหยื่อลอปลานั่นแล 
เหย่ือน้ีไมใชอาหารอันแทจริง แตเหย่ือน้ีเปนเหย่ือลอสําหรับหลอกคนโงโลเลใน
โลกามิส ผูปฏิบัติเพื่อความฉลาดและหลุดพนจึงตองระวังกัน ผูปฏิบัติอยางแทจริงใน
ธรรมทั้งหลายเทานั้นจึงจะระวังได และละไดไมติดเบ็ดคือโลกามิสซึ่งเปรียบเหมือน
เหยื่อลอปลา ที่พออาศัยไปในวันหนึ่งๆ เทานั้น ไมถือเปนจริงเปนจังเหมือนธรรมที่
กําลังบําเพ็ญ 

กําลังวังชาของเราเคยทุมเทในงานอื่นๆ เราทุมมามากพอแลว ความคิดความ
ปรุงอะไรก็เคยคิดเคยปรุงมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี ้ ก็นาจะเบ่ือหนายและนํามา
พินิจพิจารณาทบทวนแยกแยะเทียบเคียงกัน ในแงหนักเบา ดีช่ัว ไดเสีย ซึ่งพอจะหา
ชองทางออกในแงใดไดบางแลวในการปฏิบัติธรรมเพ่ือตัวเอง จะมัวเสียดายอะไรกันอยู
อีกนักหนา เร่ืองความเกิดตายน้ีมันอยูบนเขียงของกิเลสมาเปนประจําซ่ึงควรเข็ดหลาบ
ไดแลว เพราะเคยโดนกันมาแบบน้ีทุกรายไมนาสงสัย แตใจเราจะใหนอกจากเขียงน้ีมัน
ไมอยากไป จึงถูกกลอมอยูนั้นแล เพราะเพลงลูกทุงลูกกรุงมันเพราะพริ้ง เกินกวาสติ
ธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรมเปนตน จะเขาไปสอดแทรกได  

เจาของนั่นแหละเปนผูจะฉุดลากเจาของ ครูบาอาจารยเปนแตผูใหอุบายแนะนํา
ส่ังสอนเทาน้ัน ตองหาอุบายพลิกแพลงในแงตางๆ เอาเอง ถาจิตออนแอตองพลิกหา
อุบายใหมๆ  มาใชใหทันกับกลมายาของกิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวงเกงๆ การปฏิบัติ
ตัวเองจะคิดวาวันน้ีไดผลอยางน้ี วันวานไดผลอยางน้ัน แลวจะเอาอุบายเกาน้ันมาใช
ทั้งๆ ที่มันจืดชืดไปแลวนั้นไมไดผลนะ จงพลิกหาอุบายใหมมาใช นั้นมันเปนอดีตไป
แลวจะไมทันกับกลลวงของกิเลสตัวปจจุบัน อุบายใดที่จะฟตตัวเองใหขึงขังตึงตังขึ้นมา
ควรแกการฆากิเลสชนิดนั้นๆ ตองพลิกหาอุบายน้ันมาใชนะ ไมงั้นไมทันกลมายาของ
กิเลส ใจก็ไมสงบ อุบายปญญาแหละสําคัญ น่ีเคยทํามาอยางน้ัน 

อยางนอยตองใหมีความสงบถึงจะมีโลกอยูพูดงายๆ ถาใจสงบเย็นพออยูได
มนุษยเราพระเรา ถาใจไมสงบเลยนี่รอนเปนฟนเปนไฟ ราวกับจะหาโลกอยูไมไดน่ันแล 
เห็นอะไรก็เปนไฟไปดวยเพราะกิเลสพาเปนไฟ ใจจึงเปนไฟ หาที่ปลงจิตปลงใจไมได
เลยขณะน้ัน แมท่ีสุดครูบาอาจารยท่ีเคารพเล่ือมใสก็หมดความเคารพเล่ือมใส ใจเฉื่อย
ชาไปหมด น่ันเห็นไหมละ เวลากิเลสมันทรยศนะใจมันรูจักเจาของเม่ือไร พอมีความ
สงบขึ้นภายในจิตซึ่งมีคุณคามากนอยตามขั้นของธรรม ทีนี้พอเปนที่ยับยั้งตั้งตัวได พอ
เปนที่อาศัยหายใจเต็มปอดไดบางละที่นี ่มองดูขางนอกก็เปนลักษณะเย็นตา เย็นใจเชน
เดียวกัน เห็นหมูเพ่ือนเปนหมูเพ่ือน เห็นครูเห็นอาจารยก็เปนท่ีเคารพเล่ือมใสข้ึนไป
โดยลําดับๆ 
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จิตละเอียดเขาเทาไร ความเคารพเช่ือถือครูบาอาจารยย่ิงหนักข้ึนๆ ความหวัง
พึ่งพิงทานยิ่งมีกําลังมากขึ้นทุกที หายใจเขาหายใจออกเปนครูเปนอาจารย เปนอรรถ
เปนธรรมไปตลอดกาลสถานท่ี ไมจืดจางเหมือนแตกอนท่ีโรคบากิเลสกําเริบรังควาน 
แมที่สุดพระพุทธเจาปรินิพพานไปกี่พระองคและนานเทาไร จิตสามารถประมวลเขามา
สูจุดเดียวคือใจของตนไดหมด ใจยอมรับความจริงอยางหมอบราบเลย น่ัน ใจถาไมมี
อะไรมาฝนมากั้นไวก็ลงสูความจริงไดอยางราบคาบ จึงทราบไดวาที่เปนทั้งนี้มีแตกิเลส
ท้ังน้ันฝนธรรม กีดกันธรรม ไมมีอะไรมาฝน 

ฉะน้ันจงพยายามทําใจใหสงบใหได ตองบังคับซิถาอยากเปนคนดีใจวิเศษนะ 
เมื่อมีความสงบไดแลวก็จงพิจารณาทางดานปญญา สงบแคใดก็เปนบาทเปนฐานของ
ปญญาข้ันน้ันๆ ได พอไดตนทุนคือสมาธิแลวก็เริ่มปญญา ใหเปนตนทุนทางดาน
ปญญาตอไปอีก ทีนี้ผลของจิตจะผิดกันไปโดยลําดับ ความดูดดื่มทางสมาธิเปนอยางนี ้
ความดูดดื่มทางดานปญญาเปนอยางนั้น ผิดแปลกกันไปเรื่อยๆ เพราะปญญานี้กาว
ออกไปเรื่อย กวางขวางออกไปเรื่อย ชํานิชํานาญไปเร่ือยๆ คลองตัวไปเรื่อยๆ จิตใจก็
ดีดขึ้นๆ รูเห็นไดอยางชัดเจนวากิเลสตัวใดไดขาดไปดวยปญญาประเภทใด เปนวรรค
เปนตอน กิเลสขาดไปเปนลําดับๆ รู 

ทีนี้พอจิตปรากฏไดผลขึ้นมาวาเปนสิ่งที่มีคุณคาโดยลําดับแลว ทําไมจะไมขยับ
ขยัน ทําไมจะไมมีแกใจคนเรา ตองมีแกใจโดยไมตองสงสัยเลย ความขยันหม่ันเพียร
เปนมาเอง ความคิดวาลําบากลําบนแตกอนไมมีละท่ีน่ี มีแตความหมุนตัวติ้วๆ เรื่อยไป 
พินิจพิจารณาเพื่อแกเพื่อถอดถอนกิเลสเรื่อยไป ไมมีคําวาทอถอยออนแอ สิ่งที่ไดแลว
มากนอยเพียงไรนั้นเปนเครื่องดูดดื่ม เปนที่ไวใจ เปนที่อบอุนใจ ไมเหมือนสิ่งที่อยูดวย
กันแตกอน ซึ่งเปนพิษเปนภัยมากนอยตามความมีอยูของมัน จากนั้นสติปญญาก็หมุน
ไปเลย เอาจนกระท่ังไดร้ังเอาไว 

นั่นแหละถึงขั้นธรรมมีอํานาจมากกวากิเลสตองไดรั้งเอาไว ไมงั้นสติปญญาจะ
ทํางานเลยเถิด เพราะความเพลิดเพลินในความเพียรเกินไป ซึ่งไมใชมัชฌิมาความพอดี
เหมาะสม กิเลสที่เคยเพนพานตองหมอบเหมือนกับหายหนาไปหมด ความจริงไมหมด 
ใครจะฉลาดย่ิงกวากิเลสเลา มันตองหมอบหลบฉากละซิ เพราะถูกสติธรรม ปญญา
ธรรมฟาดกันลงไปไมยับยั้งนี ่ น่ีเปนธรรมฝายเหตุ สติปญญาแกกันลงไปๆ คุยเข่ียขุด
คนกิเลสขึ้นมาอยูที่ไหน สติปญญาก็เปนอัตโนมัต ิ ความเพียรเปนอัตโนมัติ ความ
อุตสาหพยายามทุกดานกลายเปนอัตโนมัติไปตามกันหมด เหมือนกับเราไมมีเจตนานํา
มาใชนะคําวาอุตสาหพยายาม เพราะเปนไปเองเม่ือถึงข้ันเปนเองแลว 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๕๖ 

๒๕๖

คําวาอุตสาหท่ัวๆ ไปนี้ไดแกการฝน เชน อุตสาหทําไปเถอะ อุตสาหฝนไปเถอะ 
แลวจะเห็นผล ดังนี้ มีแต ฉันทะ วิริยะน้ีว่ิงตามกัน ความพอใจในความเพียรน้ีก็
ละเอียดเขาไป มีกําลังมากเขาไปโดยลําดับ แลวจะนอนใจอยูไดยังไงเมื่อเปนอยางนั้น 
ถาไมพุงใหทะลุเสียอยางเดียวแลวไมมีที่อยู ไมมีที่ปลงใจ ถอยไมได ก็ฟนไฟอันเปนผล
ของกิเลสชนิดตางๆ ไดเคยเผาเรามาแลวต้ังแตกัปไหนกัลปใด สุมอยูที่หัวใจนี ่ทําไมจะ
ไมเห็นโทษของมันอยางถึงใจเลา เวลาน้ีเราจะออกจากฟนจากไฟ ดับฟนดับไฟ กิเลส
เปนตัวไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เปนไฟทั้งนั้น น้ําดับไฟไดแกสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียร น้ีเปนนํ้าดับไฟ ดับลงไปๆ ใครจะโดดเขาไปกองไฟอีก นอกจากดับ
ลงใหมันมอดไมมีเหลือ โลงไปหมดเทานั้น แลวอะไรละท่ีน่ีจะมายุแหยกอกวนยิบๆ 
แย็บๆ เหมือนแตกอน ไมม ีเพราะไฟหมดหรือดับโดยส้ินเชิงแลว  

ทีนี้ก็เห็นไดชัดวา มีกิเลสน้ีเทาน้ันกอกวนภายในจิตใจ บีบค้ันจิตใจ พออันนี้
หมดไปแลว ไมเห็นมีอะไร วัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไมเห็นวามาเปนภัยอะไรกับเรา มี
แตกิเลสที่ทําใหคิดใหปรุงใหยึดใหถือและผูกมัดอยูภายในใจ บีบค้ันอยูภายในใจน้ีเทา
น้ันเปนตัวพิษเปนตัวภัย พออันนี้หมดไปแลว ไมมีอะไรเปนตัวพิษ ภัยไมม ีหมด น่ีการ
ประกอบความเพียร ตองทําใหไดผลพึงใจดังนี้ซินักปฏิบัติเรานะ ทําเหยาะๆ แหยะๆ 
พอใหกิเลสรําคาญหั่นหอมกระเทียมอยูทําไม ฟาดลงไปจนกิเลสแตกวงกินเลี้ยงกัน
โนนซิ จะสมใจ สะใจที่เคยถูกมันดัดสันดานมานาน 

ธรรมน้ีจะเดนอยูท่ีใจนะ ไมเดนอยูที่อื่น กิเลสอยูตรงไหนธรรมน้ีเหมือนกับจม
มิด แตอยูใตกิเลส น่ันแหละกิเลสครอบอยูน้ัน เพราะฉะนั้นจึงตองเปดออก เปดออก
ดวยความเพียร เปดออกดวยอุบายวิธีของตน ใจที่เคยเปนฟุตบอลใหกิเลสมันเตะไป
โนนไปน้ีก็สงบตัวเขามาได พอสงบไดก็เย็น พอเย็นแลว เอา ปญญาพิจารณาลงไป ขาง
นอกก็ตาม ขางในก็ตาม ติดตรงไหน สัมผัสสัมพันธกับอะไร พอใจกับส่ิงใด เอาน้ันมา
พิจารณาใหเปนท่ีแนใจ แนใจแลวปลอยเอง ลงปญญาไดเขาถึงแลวไมมีอะไรจะทนอยู
ได ปลอยทั้งนั้น ไมยึด 

คิดดูตั้งแตธรรมยังไมเกิด ใจยึดแนนแกะไมออก พอธรรมเกิดเต็มท่ีแลวปลอย
เอง ไมยึดอะไรทั้งสิ้น เชนผูทานบริสุทธ์ิแลวทานเอาอะไรไปยึด ทานไมยึดอะไรนี่ แม
ความบริสุทธ์ิก็เปนความบริสุทธ์ิลวนๆ จริงลวนๆ ทานไมยึด เรื่องยึดเปนเรื่องของ
กิเลสตางหาก ธรรมไมยึด รูตามเปนจริงแลวตางอันตางจริงเทาน้ัน จะยกข้ึนวาเราวิเศษ
วิโสก็วากันไปอยางน้ันแหละ โลกมีสมมุติก็วากันไป วาไปทานก็ไมติด ไมติดคําวาวิเศษ
วิโส ไมติดคําวาบริสุทธิ ์ ไมติดคําวาพนทุกข ทานไมติดทั้งนั้น ถาจะใหชื่อวาพอก็พอ 
อิ่มตัวแลวที่นี ่
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จิตอิ่มตัวเต็มที่แลว ดีกับชั่วเขามาสัมผัสก็มีน้ําหนักเทากัน เพราะนี้เปนสมมุติดี
ช่ัว ปฺุญปาป ปหิน บุญบาป ดีชั่ว สุขทุกข ละหมดแลวไมมีเหลือ บรรดาสมมุติจะ
ละเอียดแคไหนก็ละหมด สบายเต็มอัตราแหงใจท่ีบริสุทธ์ิและเปนอิสรเสรีละท่ีน่ี ความ
เพียรท่ีเคยตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตาย แบบสลบไสลเสือกคลาน มาแสดงคุณ
คาใหเห็นอยางชัดเจนอยูกับผลแหงธรรมท่ีปรากฏกับใจน้ันแล คุมคา ลนคาดวย ถาไม
ทําอยางน้ัน ไมตะเกียกตะกายอยางนั้น ไมยอมเสียสละชีวิตจิตใจเพือ่ธรรมจริงๆ ก็ไม
ปรากฏธรรมอยางนี ้เวลาพิจารณายอนหลังก็ภูมิใจ 

แตน่ีพิจารณายอนหนายอนหลังไปไหนใกลหรือไกลในหรือนอก ก็เห็นแตกิเลส
มัดคอพระนะซ ิมันนาโมโห นั่งอยูมันก็มัด นอนอยูมันก็มัด ขบฉันอยูมันก็มัด กิริยาทา
ทางไหนเห็นแตกิเลสมัด กิเลสตอยพระธุดงคกรรมฐานลมลุกคลุกคลาน น่ีซิมันทุเรศ
นะ ย่ิงผูเปนหัวหนาพาปราบกิเลสดวยแลวบางทีทําใหหนักใจนะ ทําใหเกิดความระอา
ใจเหมือนกัน เอะ นี่มันยังไงกัน คือเวลาสอน สอนจริงๆ กิเลสอยูจุดไหนสอนเขาไป
ตรงน้ัน ตีชวยเขาไปตรงนั้น ผูฟงยังไมรู เอา ตอยอยางนั้นซ ิ ยังไมยอมตอย ใหกิเลส
ตอยเอาๆ น่ันซิ มันนาโมโหนะ 

มองที่ไหน ไมวาทางหู ทางตา เห็นแตเร่ืองของกิเลสมันเอารัดเอาเปรียบหัวใจ
พระอยูตลอด กิริยาอาการที่แสดงออกมานั้นเปนกิริยาอาการของกิเลสไดเปรียบเราอยู
เสมอ เราไมรูรอบมัน มีแตมันมัดเราอยูทาเดียว อันน้ีซิทําใหเกิดความทอใจในบางคร้ัง
เก่ียวกับการอบรมส่ังสอนนะ เพราะเอาสมมุติมารับสมมุตินี่จะทํายังไง เพียงเทานี้ก็ไม
ไดความ เทาน้ีก็ไมเขาใจ สิ่งละเอียดยิ่งไปกวานี้มีอยูมากมายจะเขาใจไดยังไง เร่ือง
ความละเอียดของกิเลสแลวจะเอาอะไรไปรูมันได เพียงหยาบๆ น่ียังไมรูทันมันอยูแลว 

จงพากันต้ังใจเอาจริงเอาจัง อยาหวังอะไรในโลกนี้ จงหวังธรรมเปนหลักยึดของ
ใจ ผูใดเปนผูครองธรรมอันเลิศเลา พระพุทธเจา พระสาวกอรหันตทานทุกๆ พระองค
เปนผูครองธรรมน้ีโดยสมบูรณดวยการปฏิบัติมาอยางน้ันๆ เราจงยึดทานเปนหลักใจ
ใหเหนียวแนนม่ันคง ทั้งวิธีการปฏิบัติของทานเปนมาอยางนั้นๆ ยึดทั้งผลที่ทานไดรับ
เพ่ือเปนความภาคภูมิใจเรา และเปนกําลังใจ เพ่ิมกําลังใจเราในการบําเพญ็เพียรอยาง
เขมแข็งแทงทะลุตอไป 

อยายึดอะไรมาเปนแบบเปนฉบับ คนที่มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนน้ําทวมปอด จะ
ยึดมาเปนแบบฉบับไดยังไง เขาก็จะเอากิเลสมาโปะเอาจนมองไมเห็นตัวนะซิ เมื่อไปยึด
ก็เทากับเอากิเลสมาโปะเอาๆ และจมดิ่งไปเลยนั่นแล ถาเอาทานผูบริสุทธ์ิมาเปนคติตัว
อยาง มายึดมาฝากเปนฝากตาย ความยึดความพึ่งพิงทุกสิ่งทุกอยางกับทานซึ่งเปน



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๕๘ 

๒๕๘

ธรรมอยูแลว ยอมเปนธรรมตามทานไปในตัว จนกลายเปนธรรมท้ังดวงข้ึนท่ีใจเราโดย
สมบูรณไมสงสัย 

ถาพูดตามความคาดหมายของสมมุติที่ธรรมไมเคยสัมผัสใจ แมแตความสนใจ
ในธรรมก็ไมกระดิกนั้น เหมือนอยูไกลแสนไกลนะมรรคผลนิพพาน เหมือนสุดเอื้อม
หมดหวัง ราวกับอานแตชื่อของมรรคผลนิพพาน ตัวจริงไมม ี หากคิดวามีก็อยูคนละ
โลกคนละทวีป ไมคิดวาจะมีอยูกับตัวกับใจของผูอานผูนับถือศาสนานั่นเลย จิตคาดไป
เหมือนสุดเอ้ือมจริงๆ เหมือนหมดวาสนาบารมีอะไรทํานองน้ัน หมดความสามารถท่ีจะ
เอื้อมถึง ท้ังท่ีมรรคผลนิพพานมีอยูท่ีหัวใจเราน่ีแทๆ  อุบายวิธีก็อยูกับเราอีก ตามความ
จริงของหลักธรรมแลวไกลที่ไหน ก็กิเลสเอาเราเปนทาสเปนบอยใชอยูตลอดกาล กดขี่
เราอยูทุกอิริยาบถ เราไมเห็นคิดกันบางวามันไกลมันใกลท่ีไหนบาง สวนกิเลสตัวเอารัด
เอาเปรียบเราอยูตลอดเวลาอกาลิโกน่ัน ไมเห็นคิดคํานึงถึงมันบาง ลองเอามาเปรียบ
เทียบกันบางเพื่อหาทางออก จะไมพอมีชองทางคิดกันไดบางหรือ 

เวลานี้กิเลสมันอยูที่ไหนถึงแบกเอาจนหลังหักหลังโกงจนเงยหัวไมขึ้น ไมมีเวลา
ปลงวางลงบาง มันอยูที่ไหน มันอยูท่ีหัวใจน้ี จงสลัดอันนี้ออกดวยการปฏิบัต ิมันอยูกับ
ตัวแทๆ สลัดออกไมไดหรือดวยขอปฏิบัติของเรานะ พระนิพพานจะสุดเอื้อมไปไหน 
พระนิพพานอยูที่ไหน เปดกิเลสตัวมืดตื้อทั้งกลางวันกลางคืนออกจากใจใหหมดดูซ ิจะ
รูเองเห็นเองพระนิพพานนะ จะไมตองถามใครละ เหมือนสถานที่รกรุงรังอยูตรงไหน 
ถากถางมันออก อะไรปกคลุมอยูมันจึงรกรุงรัง ถากถางสิ่งที่ปกคลุมนั้นออก ถาเปนตน
ไมใบหญาก็ถากถางออก เอาไฟเผาเขาไป ความเตียนโลงจะไปหาที่ไหน มันสุดเอื้อม
หรือความเตียนโลงนะ มันก็อยูใตความรกรุงรังนั้นเอง พอเปดสิ่งปกปดออกหมดแลว 
ความเตียนโลงก็อยูที่นั้นเองโดยไมทราบวามีอยูตั้งแตเมื่อไร 

จิตที่เตียนโลงก็เหมือนกัน เวลานี้ถูกปกคลุมหุมหอดวยความรกรุงรังของกิเลส
ท้ังหลายประเภทตางๆ ตองใชความพยายาม เหมือนกับการถากถางสิ่งที่รกรุงรังออก
จากท่ีรกรุงรังน้ันแล  อุบายวิธีการแหงความเพียรทุกประเภท  เปนอุบายถากถาง  เพื่อ
จิตจะไดเตียนโลงขึ้นมา จนกระทั่งจิตเตียนเต็มที่แลวมันจะสุดเอื้อมที่ไหน มันก็อยูที่
ตรงน้ันเอง จะมีอยูที่ไหนกันอีก 

อยาไปคิดเร่ืองกาลโนนสถานท่ีน่ันใหเสียเวลํ่าเวลาและเหน่ือยใจเปลาๆ น่ันคือ
การถูกหลอกถูกตมจากกิเลสใหมันลากออกจากความจริง ของจริง ของประเสริฐท่ีมอียู
ภายในใจของเราตางหาก วามรรคผลนิพพานมีอยูท่ีโนนบาง มีอยูท่ีน่ีบาง มรรคผล
นิพพานหมดเขตหมดสมัยบาง มันหลอกไป มรรคผลนิพพานหมดสําหรับโมฆบุรุษท่ี
ไมมีความสนใจ ไมมีความสามารถ มันหมดอยูทุกสมัยนั่นแหละ อยาวาสมัยโนนสมัยน้ี
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เลย ปจจุบันมันก็หมดถาเจาของไมสนใจปฏิบัติเพื่อรื้อฟนเจาของ ใครจะมาร้ือฟนให
มันทันสมัยได กิเลสมันทันสมัยอยูตลอดเวลาไมเห็นมันลาสมัย ไมเห็นใครคิดทําลาย
กิเลสใหมันหมดสมัยเสียบาง ใจจะไดหมดขาศึก มีแตใหกิเลสหลอกเพื่อทําลายธรรมที่
มีอยูกับตนตลอดกาล น่ีจะวาเราโงหรือฉลาดรีบพากันคิดเสียบัดน้ี ธรรมเคร่ืองสังหาร
กิเลสใหมวนเส่ือกลับบานมันก็มี ทําไมจะลาสมัยไป ถาเราไมเปนคนลาสมัยเสียเอง เอา
ลงตรงนี้ซ ิ

อุบายวิธีที่จะแกกิเลส การพลิกแพลงสติปญญาเพื่อตอสูกิเลสนั้น มันตองใชรอย
สันพันคมเหมือนกันนะ ไมงั้นไมทันกัน น่ีเคยเปนมาแลว ความเช่ือความเล่ือมใส
ศาสนา พอไดอานอรรถธรรมตามตําราก็เชื่อลงเปนลําดับๆ สุดทายเวลาจะปฏิบัติอยาง
เอาจริงเอาจังมันยังตองสงสัยจนได ตองไดคิดถึงครูถึงอาจารยองคที่ทานมีความรูความ
สามารถทางดานปฏิบัติแนะนํา หรือบอกความจริงใหอยางถึงใจ จะกราบไหว ยอมตัว
ถวายตนเปนลูกศิษยของทานตลอดวันตายเลย และจะเอาใหเต็มที ่

พอไปฟงทานอาจารยมั่นอธิบายแลว แหม มันถึงใจ จุใจที่เราคิดไวทั้งหมด จิต
ของทานเปนเหมือนเรดารน่ี จับเอาเร่ืองความคิดตางๆ ของเราไวหมดเลย แลวนําเร่ือง
ของเราออกมาแสดงใหเราฟงใหเรารู วาน่ีนะๆ สงสัยไปไหนมรรคผลนิพพานนะ มรรค
ผลนิพพานอยูที่ไหน อยูที่นี่ๆ ย้ําลงๆ ก็หมดละซิความสงสัยทั้งหลาย จะฝนแบกหาม
ไปถึงไหนกันอีกเมื่อถึงเหตุผลที่ควรปลงวางไดแลว 

นี่การไดยินไดฟงจากผูรูจริงเห็นจริงมีผลมากมีกําลังใจมากนะ ผิดจากพูดแบบ
ดนๆ เดาๆ เกาหมัดเปนไหนๆ เปนกําลังทางจิตใจมาก และตัดความสงสัยไดอยางไม
มีปญหาใดๆ ตกคางเลย ดังทานพระอาจารยม่ันเปนตัวอยาง เราจึงกลาพูดอยางไม
สะทกสะทานวา ทานพระอาจารยม่ันเปนปรมาจารยช้ันเย่ียมทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา
ในสมัยปจจุบัน ดังน้ันการแสวงหาครูอาจารยท่ีแมนยําท้ังภาคปฏิบัติและความรูภายใน
ใจ จึงเปนส่ิงจําเปนมากสําหรับผูปฏิบัติเพ่ือมรรคผลนิพพานในปจจุบันื ไมเน่ินชาหนา
ดาน ทนใหกิเลสทุบตีอยูตลอดภพชาต ิไมสนใจหาทางออกจากมันบางเลย 

พวกเรามันเปนพวกหนาดาน แมถูกกิเลสดัดสันดานเทาไรก็ไมยอมเห็นโทษของ
มัน ยังซุกหัวอยูใตอํานาจความเลวรายของมันเร่ือยมา แลวยังจะเร่ือยไปไมมีกําหนด
ปลดปลอยเลย เอา ถาจะไมสมัครตัวเปนพระหนาดานสันดานบอยของกิเลส ก็จงตั้งทา
ฝาฟนกับมันใหเห็นฤทธิ์ของพระลูกศิษยตถาคตจนปรากฏเดน และอัศจรรยในดวงใจ
ที่ควาไดชัยชนะจากกิเลสมาครองซิ คําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ท่ีเคยเรียกรองหาทาน
เร่ือยมาน้ัน จะรวมองคลงที่ใจบริสุทธิ์ดวงนี้ และหายสงสัยในทันทีทันใด คําวาศาสนา
อยูที่ไหน ธรรมอยูที่ไหน มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน พระพุทธเจาทั้งหลาย ตลอดพระ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๖๐ 

๒๖๐

สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาแตละพระองคปรินิพพานแลวไปอยูกันที่ไหน เหลาน้ีจะ
หมดปญหาโดยส้ินเชิงลงในใจดวงเปนคลังแหงธรรมลวนๆ แลวน้ัน คําท่ีกลาวเหลาน้ี
จริงหรือเท็จ นิมนตทุกทานนําไปพิสูจนดวยการปฏิบัติจิตตภาวนาอยางเอาจริงเอาจัง 
ธรรมทั้งมวลนี้จะโผลขึ้นกับใจดวงบริสุทธิ์นั้นโดยไมตองสงสัย เพราะเปนความจริง
เสมอกัน 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้


