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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
คนจริงยอมถึงธรรมของจริง 

นี้พูดถึงสาเหตุที่เราจะออกบวชซึ่งไมเคยคาดฝนมากอนคือ เย็นวันหน่ึง ครอบ
ครัวเรามีพอแมและลูกชายหญิงหลายคนรวมรับประทานกันอยูอยางเงียบๆ ขณะนั้น
พอพูดขึ้นชนิดไมมีอะไรเปนตนเหตุเลยวา เรามีลูกหลายคนท้ังหญิงท้ังชาย แตก็ไมพน
ความวิตกกังวลในเวลาเราจะตาย เพราะจะไมมีลูกคนใดใจเปนผูชาย คิดบวชใหพอเรา
ไดเห็นผาเหลืองกอนตาย ไดคลายความกังวลใจในเวลาน้ัน แลวตายไปอยางเปนสุข
หายหวง 

“ลูกเหลาน้ันกูก็ไมวามันแหละ หมายถึงลูกผูชาย สวนลูกผูหญิงกูก็ไมเกี่ยวของ
มัน ลูกผูชายกูก็มีหลายคน แตนอกนั้นกูก็ไมสนใจอะไรพอจะอาศัยมันได แตไอบัว 
(หมายถึงเรา) นี่ซ ิที่กูอาศัยมันไดนะ” ปกติพอไมเคยชมเรา อะไรๆ ก็ไมเคยชมมีแต
กดลงเรื่อยๆ นิสัยพอกับแมเราเปนอยางน้ัน “ไอนี่ลงมันไดทําการทํางานอะไรแลว กูไว
ใจมันไดทุกอยาง กูทํายังสูมันไมได ลูกคนนี้กูไวใจที่สุด วาอยางนั้น ถาลงมันไดทํา
อะไรแลวตองเรียบไปหมด ไมมีที่นาตําหนิติเตียน กูยังสูมันไมได ถาพูดถึงเรื่องหนาที่
การงานแลวมันเกงจริง กูยกให ลูกกูทั้งหมดก็มีไอนี่แหละเปนคนสําคัญ เร่ืองการงาน
ตางๆ นั้นกูไวใจมันได 

แตที่สําคัญตอนกูขอใหมันบวชใหทีไร มันไมเคยตอบไมเคยพูดเลยเหมือนไมมี
หู ไมมีปากนั่นเอง บทเวลากูตายแลว จะไมมีใครลากกูขึ้นจากหมอนรกเลยแมคนเดียว 
เลี้ยงลูกไวหลายคนเทาไรกูพอจะไดอาศัยมันก็ไมไดเรื่อง ถากูอาศัยไอบัวนี้ไมไดแลว กู
ก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอน่ีเทาน้ัน” 

พอวาอยางนั้น โฮย นํ้าตาพอรวงปุบปบๆ เรามองไปเห็น แมเองพอมองไปเห็น
พอนํ้าตารวง แมก็เลยนํ้าตารวงเขาอีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยูไมได ก็โดด
ออกจากที่รับประทาน ปุบปบหนีไปเลย น่ันแหละเปนตนเหตุใหเราตัดสินใจบวช มันมี
เหตุอยางนั้น 

นําไปคิดอยูตั้งสามวัน ไมหยุด ไมยอมมารับประทานรวมพอแมอีกเลยในสาม
วันน้ัน แตก็คิดไมหยุดไมถอย คิดเทียบเคียงถึงเพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบา
อาจารยท่ีบวชเปนจํานวนมาก ทานยังบวชกันไดทั่วโลกเมืองไทย 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๐๗ 

๑๐๗

การบวชนี่ก็ไมเหมือนการติดคุกติดตะราง แมเขาติดคุกติดตะราง เชนติด
ตลอดชีวิต เขาก็ยังพนโทษออกมาได เราไมใชติดคุกติดตะรางนี่ หมูเพ่ือนบวชเขายัง
บวชได เขาเปนคนเหมือนกัน และครูบาอาจารยท้ังหลายท่ีทานบวชจนเปนสมภารเจา
วัด ทานยังอยูได เหตุใดเราเปนคนท้ังคน พอแมเล้ียงมาเหมือนคนท้ังหลาย อยางอื่นๆ 
เรายังอดไดทนได แตการบวชน่ีมันเหมือนติดคุกติดตะรางเชียวเหรอ เราถึงจะบวชไม
ไดทนไมได เราทําไมถึงจะดอยเอาเสียนักหนา ตํ่าชาเอานักหนา กวาเพ่ือนฝูงท้ังหลาย 
ถึงขนาดพอแมตองน้ําตารวงเพราะเรานี่ ไมสมควรอยางยิ่ง 

คิดวกไปเวียนมาอยูน้ันไดสามวัน เอาละท่ีน่ี ตัดสินใจปุบ เอา ทําไม จะบวชไม
ได ตายก็ตายไปซิ เขาบวชกันมาไมเห็นตาย พอแมก็ไมไดบอกใหบวชจนถึงวันตาย 
หรือบอกใหบวชถึงปสองป พอแมก็ไมเห็นวานี ่ แลวทําไมถึงจะบวชไมไดละ เราก ็
คนๆ หน่ึงแทๆ  เอา ตองบวช 

เม่ือพิจารณาเปนท่ีลงใจแลว จึงไดมาบอกกับแมวา เร่ืองการบวชจะบวชให 
แตวาใครจะมาบังคับไมใหสึกไมไดนะ บวชแลวจะสึกเม่ือไรก็สึก ใครจะมาบังคับวา
ตองเทานั้นปเทานี้เดือน ไมไดนะ มันหาทางออกไวแลวนั่น ดูซิ ทิฐิมานะของมันนะ แต
แมฉลาดกวาลูกน่ี “โถ แมไมวาหรอก ขอใหลูกไปบวชใหแมเห็นตอหนาตอตาแมที
เถอะ แลวสึกออกมาทั้งๆ ที่คนที่ไปบวชยังไมกลับบานก็ตาม สึกตอหนาตอตาคน
มากๆ นั้นแมก็ไมวา” แมใสเขาไปอยางน้ีเลย ก็ใครจะเปนพระหนาดานมาสึกตอหนา
ตอตาคนมากๆ ท่ีไปบวชเราได ไมบวชเสียมันดีกวา เมื่อบวชแลวมาสึกตอหนาตอตา
คน มันย่ิงขายข้ีหนากวาอะไรเสียอีก น่ัน เม่ือติดปญหาแมแลวก็เลยไปบวช 

แตวาเรามันนิสัยจริงจังแตเปนฆราวาสมาแลว เวลาบวชก็ต้ังใจบวชเอาบุญเอา
กุศลจริงๆ และพรํ่าสอนตัวเองวา บัดน้ีเราบวชแลว พอแมไมไดมาคอยติดสอยหอย
ตาม คอยตักคอยเตือนเราอีกเหมือนแตกอนแลวนะ แมเวลานอนหลับก็ไมมีใครมา
ปลุกนะ แตบัดน้ันมาก็ทําความเขาใจกับตัวเองราวกับวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นะ 
อยางน้ันแหละ 

แตกอนเราจะไปไหนแตเชาๆ สวนมากมีแตบอกแมใหปลุกวา พรุงนี้เชาจะออก
ไปธุระแตเชา แมก็ปลุกแตเชาแลวก็ไป แลวก็ลมนอนตูมเหมือนตาย ทอดอาลัยหมด 
เพราะคิดแลววาแมจะปลุก ไมสนใจเรื่องการตื่นนอน พอถึงเวลาแมก็ปลุกเอง ทีนี้แม
คงจะเห็นอยางน้ันจึงเปนหวงในเวลาไปบวช เพราะผิดกันกับพี่ชาย สําหรับพ่ีชายวา
พรุงน้ีเชาใหแมปลุก แตแมยังไมไดปลุกเขากลับตื่นเสียกอน ไปกอนแลว 

แมวา “ไอลูกกูคนนั้นมันก็ดีแบบหนึ่ง แตลูกกูคนนี้เรื่องการงานอะไรแลวยกให
ไมมีใครสูในลูกท้ังหลาย แตเวลานอนมันเหมือนตายน่ีซิ จึงคิดหนักอกหนักใจกับมัน 
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เวลาไปเปนพระใครจะไปปลุกมันนา นี่แหละกูหนักใจตรงนี้ ไมมีทีไรละวามันจะตื่นขึ้น
มากอนแลวไปเลยโดยเราไมไดปลุก ถาลงมันไดบอกวาจะไปงานโนนงานน้ี ตองได
ปลุกทุกทีลูกคนนี ้นี่ซิเปนขอหนักใจ” แมเอาไปวิพากษวิจารณกับคนอื่น แตเราก็ไมพูด 
เราไดยินคนอ่ืนเลาใหฟง เราไมคาน แมวา “เราอยากใหมันเปนผูหญิงเสียเองแมจะได
เบามือ น่ีพอแสนสบายเพราะมีคนชวยใหเบามือ สวนเราทุกขจะตาย” 

พอกาวออกจากบานเขาวัด ก็เตือนตัวเองทันท ี เอาละนะท่ีน่ี ไมมีใครจะตาม
แนะนําตักเตือนเรา ตลอดถึงการหลับการตื่นไมมีใครปลุกละนะ เราตองเปนเราเต็มตัว
ตั้งแตบัดนี้ไป ไมหวังพึ่งพอแมดังแตกอนอีกแลว เรียนหนังสือตีสองบาง ตีสามบาง 
เปนประจํา ตีหาบางเปนบางคืน ตีหาก็สวาง เดือนมิถุนายน กรกฎาคม พอสวางก็ลงทํา
วัตรแตเชากอนแลวจึงคอยออกบิณฑบาต มันตื่นทัน ดูซิ ผมก็แปลกเหมือนกันนะ มัน
ตั้งทาของมันอยางจริงจังไมเคยพลาดเลย จะนอนตีสองตีสามตีสี ่ เร่ืองทําวัตรน้ันใน
เวลาพรรษาน้ีต้ังสัจอธิษฐานไวเลย วาจะไมใหขาดทั้งเชาทั้งเย็นการทําวัตร และกราบ
เรียนทานพระครูไวดวย หากวาทานส่ังใหเราไปในท่ีนิมนต วาใหทานรอจนเรากลับมา
ถึงคอยทําวัตร เราขอทานไวอยางน้ัน น่ีหมายถึงทําวัตรสวนรวม สวนที่กุฏิเราทําอีกที
หน่ึง น่ีเราอธิษฐานไวเปนสวนรวม ทําวัตรสวนรวมไมใหขาดท้ังเชาและเย็นในพรรษา 

เวลาบวชแลวก็ต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติ ต้ังหนาต้ังตาเรียนหนังสือ น่ีเลาเปนคติให
หมูเพื่อนฟงเรื่องความจริงจัง เรียนๆ จริงๆ ไมถอย แตสําคัญท่ีเรียนธรรมะไปตรง
ไหนมันสะดุดใจ เอะๆ ชอบกลๆ เขาไปเร่ือยๆ ธรรมก็เขากับเราซ่ึงเปนคนจริงอยูแลว
ไดงาย ธรรมะเปนของจริงอยูแลว กับนิสัยจริงก็เลยเขากันไดสนิท เอะ ชอบกลๆ  

เวลาอานพุทธประวัติและอานสาวกประวัติเขาไปอีก โอโฮ ทีน้ีใจหมุนต้ิวๆ น่ัน
แลเรื่องที่จะอยูไปได เรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไปๆ เรื่องธรรมะก็หมุนติ้วๆ ดูดดื่ม
เขาไปเรื่อยๆ จนกระท่ังไดต้ังสัจอธิษฐานเวลาเรียนหนังสือวาจบเปรียญสามประโยค
แลว เราจะออกปฏิบัติโดยถายเดียวเทาน้ัน ไมมีขอแมไมมีเงื่อนไข เพราะอยากพน
ทุกขเหลือกําลัง พูดงายๆ อยากเปนพระอรหันตนั่นเอง เห็นพระพุทธเจาก็เปนพระ
อรหันต สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลตางๆ สกุลพระราชา มหาเศรษฐี กุฎมพี พอคา 
ประชาชน ตลอดคนธรรมดา องคไหนออกมาจากสกุลใดก็ไปบําเพ็ญในปาในเขา หลัง
จากไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว เด๋ียวองคน้ันสําเร็จพระอรหันตอยูท่ีน่ัน องค
น้ันสําเร็จอยูปาน้ัน อยูในเขาลูกน้ัน อยูในทําเลน้ี มีแตที่สงบสงัด 

การประกอบความพากเพียรของทานทําอยางเอาจริงเอาจัง เปนเน้ือเปนหนัง 
เอาเปนเอาตายเขาวาจริงๆ ทานไมทําเหลาะๆ แหละๆ เลนๆ ลูบๆ คลําๆ เหมือน
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อยางเราท้ังหลายทํากัน ผลของทานแสดงออกมาเปนความอัศจรรย เปนพระอรหันต
วิเศษๆ น่ีละมันถึงใจ 

ทีนี้จิตเลยมุงมั่นถึงอรหัตบุคคล อยากเปนพระอรหันตองคหนึ่งในสมัยปจจุบัน
น้ี คิดย้ําลงอีกวา เอา ขอใหแนใจเถอะวาในธรรมนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู แลวเราจะ
เอาใหได ไมไดเอาตาย มีเทานั้นไมมีอยางอื่น ขอใหมีผูหนึ่งผูใด ครูบาอาจารยองคใด 
หรือผูใดก็ตามมาช้ีแจงแสดงใหเราทราบ วามรรคผลนิพพานยังมีอยูเปนท่ีถึงใจเรา
แลว น้ันละการปฏิบัติเพ่ือมรรคผลนิพพานจะทําใหถึงใจ เอา ใหตายไมตายใหรู มีเทา
น้ัน 

พอออกจากเรียนแลวจึงโดดผึงเลย อยูตอไปไมได ก็เรียนประโยคสามจบแลวน่ี 
เรียนประโยคส่ีก็ผิดละซิจะวาไง เรียนไปสอบไปก็ยิ่งผิด มันผิด ฝนเรียนตอไปไมได ถา
ลงคําสัตยไดตั้งขนาดนั้นแลว ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาคําสัตย ใหตายเสียดีกวาถาลงคํา
สัตยไดขาดไป นิสัยของเราเปนอยางน้ันมาด้ังเดิม 

จึงตองขโมยหนีจากสมเด็จพระมหาวีรวงศองคที่อยูวัดพระศรีมหาธาต ุ มุงหนา
ตอพอแมครูอาจารยมั่น พอถึงทานเทานั้น ทานชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไมวาดูทานทาง
ตา ฟงทานทางหู อะไรไมมีคลาดมีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัย พูดอะไรตรงไปตรง
มา เปงๆ ใจออกอุทานวา โอโห น่ีละอาจารยของเรา น่ันลงละ แสดงเร่ืองมรรคผล
นิพพาน ไมรูเอามาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจเหมือนวา นี่นะๆ มรรคผลนิพพาน
เห็นไหม เหมือนกับทาทายอยูตลอดเวลาในการแสดงดวย ทาทายความจริงจังของทาน 
ทาทายดวยความจริงของธรรม 

ความจริงจังของทานก็หมายถึงทานเปนผูรูผูเห็นเอง ไมใชผูอื่นผูใดเปนผูเห็น
แลวทานหยิบยืมมาพูดมาเทศนใหเราฟงน่ี ทานเปนผูรูเองเห็นเองในธรรมท้ังหลาย 
เวลามาแสดงใหเราฟงจึงถึงใจ พอเขาถึงใจแลวทีน้ีเราจะจริงไหม มรรคผลนิพพานจะ
สงสัยอีกไหมที่นี่ ไมมีทางสงสัย หมดแลวเร่ืองมรรคผลนิพพาน ยังมีอยูหรือไมนั้น 
เปนอันวาหมดปญหาแลวโดยประการท้ังปวง ไมมีเหลืออยูแมเปอรเซ็นตเดียวเลย เชื่อ
แนวามรรคผลนิพพานมีอยูรอยเปอรเซ็นต เอาละทีน้ีเราจะจริงไหม จริงซิ ไมจริงให
ตายเสีย อยาอยูหนักศาสนาและหนักแผนดินตอไป ตั้งแตบัดนั้นมาก็ฟดกันใหญเลย 

ฉะนั้น จึงสมบุกสมบันมากในการประกอบความพากเพียรของผม ทั้งมีนิสัย
อยางนี้ดวย ไปไหนไมเอาหมูเอาเพื่อนไปดวย อยูคนเดียวดีดผึงๆ จนกระทั่งไดมาเปน
ครูเปนอาจารยสอนหมูเพ่ือน เพราะนิสัยของเรามันนิสัยคนเดียวแทๆ  ไมปรารถนา
เรื่องมักใหญใฝสูง มันไมเคยปรากฏภายในจิตใจวาอยากเปนใหญเปนโต อยากเปนน้ัน
เปนน้ี มีแตสบายๆ ไปตามประสาปาอยางนั้นเอง 
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การเดินจงกรมถาอยูในวงหมูเพื่อน เชน มาอยูบานหนองผืออยางน้ี ผมจะเดิน
จงกรมใหหมูเพื่อนเห็นไมได โนน ตองเวลาสงัดสี่ทุมหาทุมลวงไปแลว หมูเพื่อนเงียบ
หมดแลวถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เขาไปอยูในปาโนน ถาวันไหนออกมาแตวัน 
เชน หาโมงเย็นออกมาอยางนี ้ก็เขานั่งสมาธิเสียในกุฎี จนกระทั่งหมูเพื่อนเงียบไปหมด
แลวถึงจะลงทางจงกรม เปนนิสัยอยางนั้นมาดั้งเดิม ไมใหใครมาเห็นการประกอบ
ความเพียรของเราวามากนอยขนาดไหน แตธรรมดาใครก็รู ทางจงกรมจนเปนขุมเปน
เหวไปใครจะไมรู เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเปนขนาดนั้น อยูในปาก็ดีอยูภายในวัดก็
ดีมองดูก็รู แตหากนิสัยเปนอยางน้ัน ถาภาษาอีสานเขาวานิสัย คนหลักความ ลักๆ 
ลอบๆ ทําอยูคนเดียว แตเรามันไมสนิทใจท่ีจะทําความเพียรใหใครๆ เห็นอยาง
โจงแจง 

แตอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกวาจิตไมม ี ถึงยังไงก็ตามไมหนีความมุงมั่น ไม
หนีความฝกความทรมานไปได ตองเอาจริงเอาจังกับจิต กิเลสมันเอาเรามันเอาจริงเอา
จัง ทําไมเราเวลาจะแกกิเลสไมจริงไมจัง มันจะทันกันเหรอ ตองคิดขอนี้เสมอผูปฏิบัติ
ธรรมะ นี่ก็ไดทํามาแลวจึงไดมาสอนหมูเพื่อน ความเขมแข็งนั้นแหละเปนสิ่งที่จะให
กิเลสคอยหลุดลอยไปโดยลําดับ แตความทอถอยออนแอนี้ไมมีทาง นอกจากเปนการ
เพ่ิมกิเลสเทาน้ัน จงจําไวอยางถึงใจ 

อยาไปสงสัยวากิเลสจะหมดไปตามอัธยาศัย ประกอบความเพียรก็ตามอัธยาศัย 
ตามอัธยาศัยน้ันเปนอัธยาศัยกิเลส กิเลสลากไวดึงไวไมใหเดิน ไมใหน่ัง ไมใหมีสติสตัง 
เผอเรออยูตลอดเวลา นั่นเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมตองเปนผูเขมแข็ง 

อยูที่ไหนใหมีสติเสมอ นี้พูดอยูเสมอ เราเห็นคุณคาของสติมากทีเดียว สติเปน
ธรรมสําคัญมากในการท่ีจะใหงานไหนจักรตัวใดว่ิงหมุนต้ิว ก็ตองใหจักรตัวสตินี้หมุน
ไปกอน สติตองเปนผูควบคุมงาน งานมีกี่มากนอยที่จะทํา หนกัเบาขนาดไหน มีคน
งานกี่คน ตองมีคนคุมคนหนึ่งจนไดเปนอยางนอย น่ีตองมีสติเปนเคร่ืองควบคุมงาน
ของตน อยาทอถอยออนแอ 

ไปไหนก็ตามอยาไปหวังอะไรๆ กับโลกอันนี ้ โลกน้ีเราทราบอยางถึงใจวา โลก 
อนิจฺจํ รอบโลกธาตุ เต็มไปหมด ไมมีสิ่งใดที่จะเวนจากความเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ  อนตฺตา 
ไปได เมื่อความเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มีอยูในสถานที่ใด สถานท่ีน้ันไมเปนฟนเปน
ไฟจะเปนอะไร ไวใจกันไดที่ไหน ส่ิงท่ีเปนนํ้าใหความรมเย็นแกเรา คือนํ้าอรรถนํ้า
ธรรม ใหเรงเขาไปความพากเพียร ใหจริงใหจัง ใหมีสติอยูกับงานตลอดไป อยาเสีย
ดายความพล้ังเผลอวาจะใหเราวิเศษวิโส นอกจากพาใหจมงมทุกข 
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เดินจงกรมก็ใหมีสต ิ อยาไปสนใจกับเรื่องอื่นใดวาจะมีคุณคามีราคา อยาไป
เพลินกับความคิดความปรุงในเร่ืองตางๆ เชน เร่ืองโลกเร่ืองสงสารท่ีเคยเปนมาแลวใน
อดีตก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตก็ดี หรือมันเอาเรื่องอดีตมายุงอยูในวงปจจุบันนี้ก็ด ี มี
แตเรื่องของกิเลสทั้งมวล ทั้งๆ ท่ีเราเดินจงกรมอยูน้ันแหละ น่ังสมาธิภาวนาน้ันแหละ 
แตกิเลสมันทํางานอยูบนหัวใจเรา ตัวสมุทัยไดแกความคิดความปรุงแตง เรื่องอดีต
อนาคตวุนไปหมด ถาคิดไปเพื่อความวุนเชนนั้นไมใชทาง เปนเร่ืองการสงเสริมกิเลส
หรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีก 

ตองอาศัยหลักปจจุบัน คือ สติ ตัดความเสียดาย ความหวงใยอาลัยท้ังหมดใน
เรื่องอดีตซึ่งเปนโลกลวนๆ เร่ืองอนาคตถาเปนโลกลวนๆ เมื่ออดีตเปนโลกลวนๆ 
อนาคตมันก็ตองเปนโลกลวนๆ เหมือนกัน ขาดสติเปนไปไดทั้งอดีตอนาคต หมุนติ้ว
อยูภายในหัวใจน่ันแหละ ใหไดรับความทุกขความลําบาก ถาสติจอลงตรงไหนปจจุบัน
มีอยูตรงนั้น เราหักหามกันไดท่ีตรงน้ัน เคยหักหามมาแลวนี่ไมใชมาสอนหมูเพื่อน
เฉยๆ เคยฟาดกันลงบางครั้งถึงน้ําตารวงก็ม ี จนกิเลสมันทวงติงเราวา เฮอ เอาถึง
ขนาดน้ีเชียวเหรอ ถาไมถึงขนาดนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปเหรอ วาอะไรเพียงนํ้าตารวง
เทาน้ีวะ ตายก็ยังไมถอยนี่ อยามาพูดเลยเพียงนํ้าตารวง เพียงกินเผ็ดน้ําตามันก็รวงไม
เห็นไดเรื่องอะไร ถูกควันไฟมันก็รวง หัวเราะมันก็รวง รองไหมันก็รวง มันไดเรื่องอะไร 
ประสานํ้าตา น้ําไมเปนทาเปนทางก็คือน้ําตานั่นเอง ผูจะฆากิเลสไปสนใจเสียดายน้ําตา
อะไรกัน เรื่องจริงเรื่องจังที่จะเปนสาระแกนสารแกตัวคืออะไร มันเหนือเร่ืองเหลาน้ี
เปนไหนๆ ฟาดกันลงไปใหหนักมือผูปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดนะ อยาฟงเสียงกิเลสยิ่งกวา
เสียงธรรม 

เราเห็นโทษเร่ืองความเกล่ือนกลนวุนวายกับหมูคณะ ในเวลาอยูศึกษาอบรมกับ
ครูบาอาจารย มาทําเหลาะๆ แหละๆ ใหเห็นตอหนาตอตา เคยเห็นมาแลวอยาใหเห็น
อีกนะ น่ีไดเห็นมาแลวตอหนาตอตา ถึงขนาดที่เคยพูดกันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยกับ
หมูคณะในเวลาน้ัน มันก็เปนอยางที่พูดไมเห็นผิดไปนี่ เวลาอยูกับครูบาอาจารยมัน
ซอนเล็บนะ มันไมกางเล็บออกมา แตก็เห็นเล็บท่ีซอนอยูจนไดน่ันแหละ 

เวลาปราศจากครูบาอาจารยหรือหางเหินจากครูบาอาจารยไปแลว มันจะกาง
เล็บออกเลนเต็มเพลงน่ันแหละ “เพลงของกิเลส” นะ ใครมีของดิบของดีอยูในอุงเล็บที่
เขาใจวาวิเศษวิโสยังไง ก็จะนําออกแสดงใหเต็มภูมินั่นแหละ ทั้งๆ ท่ีมันไมวิเศษ คอยดู
ก็รูกัน แลวมันก็เปนแลวอยางทุกวันน้ี นี่ถึงวาไมอยากพบไมอยากเห็นอีก กลัวอกแตก
ตาย 
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มีจํานวนมากจํานวนนอย ใครอยาถือใครเปนตัวอยางนอกเหนือไปจากหลัก
ธรรม ธรรมเทาน้ันท่ีจะทําใหไดรับความรมเย็นเปนสุข สันติสุขในหมูคณะดวยกัน อยา
เขาใจวาเรียนมากรูมาก อยาเขาใจวามีฐานะด ี อยาเขาใจวาเปนคนช้ันน้ันช้ันน้ีนาเกรง
ขาม มีสงาราศี ซึ่งเปนเรื่องของโลกเสกสรรกันตามอํานาจของวัฏวน อยานําเขามาเก่ียว
ของในวงของพระซึ่งมีแตธรรม คือ ความถูกตองดีงามลวนๆ เอาตรงน้ันเปนแบบฉบับ
ของผูจะหนีทุกขคือวัฏวน 

อยูดวยกันใครพูดใหฟงโดยเหตุโดยผล ผูพูดก็ใหพูดโดยเหตุโดยผล ผูฟงฟง
หาความจริง อยาฟงหาเอาเร่ืองความมาทะเลาะกัน อยาฟงเอาทิฐิมานะ เม่ือทิฐิมานะ
มันเกิดข้ึนภายในใจแลว มันอัดอั้นตันใจในหัวใจตัวเอง เดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมา 
ระบาดออกมา ทะลักออกมาใหไดรับความกระทบกระเทือนตอเพื่อนฝูงดวยกันจํานวน
มากนอยจนได 

วงปฏิบัตินี้ตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มันถึงอยูกันไดดวยความผาสุก ถา
ไมเหมือนอวัยวะเดียวกันแลวอยูดวยกันไมได ธรรมนั้นแหละที่จะทําจิตใจของแตละ
ทานแตละองคที่อยูจํานวนมากนี้ ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ดวยความสัตย
ความจริง ดวยความมุงอรรถมุงธรรม ไมใชอะไรจะพาใหรวม อยางอื่นอยาเอาเขามา
เกี่ยวของ  

แมแตผมเองผูปกครองหมูเพื่อนอยูที่นี ่ ท่ีหมูเพ่ือนเสกสรรปนยอวาเปนครูเปน
อาจารย เขามาอาศัยใหแนะนําตักเตือนส่ังสอน ผมก็ไมเคยถืออํานาจวาสนาใหนอก
เหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยน้ีเลย ผมประกาศตัวตอหมูเพื่อนอยูเสมอ ถาผมผิด
แลว ใหวาไดเลยไมตองเกรงอกเกรงใจ เพราะธรรมเหนือผมน่ี ทานผูนําธรรมมา
ตักเตือนสั่งสอนผม ผมจะไปขัดของหาสมบัติอะไร ถาขัดของก็ไมเปนธรรม ก็ไมควร
จะอยูกับหมูกับเพื่อนตอไปละซ ิ สอนหมูเพื่อนเพื่อประโยชนอะไรเจาของไมเปนธรรม 
ถือทิฐิมานะ เอาทิฐิมานะมาเหยียบยํ่าทําลายธรรม แลวจะสอนหมูเพ่ือนใหเปนสิริ
มงคลไดยังไง น่ีเราตระหนักเสมอในใจของเรา เราจะใหส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนมาไมไดท้ังใน
ตัวเราและในวงคณะท่ีอยูรวมกัน ฉะนั้นการสอนหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ตนเองก็พึง
ปฏิบัติอยางนั้น โดยถือหลักธรรมเปนสําคัญ และใหอภัยกันเสมอ เมตตากันเปนพื้น
ฐาน 

อยามองกันในแงราย ใหมองกันในแงเหตุผลและเมตตาตอกันเสมอ เพราะคน
เราความรูและอัธยาศัยใจคอไมเหมือนกัน ผูมีความรูมากก็ม ี ความรูนอยก็มี ผูโงผู
ฉลาดมีสับปนกันไป ผูหยาบผูละเอียดม ี ใหตางคนตางระมัดระวัง สิ่งใดที่มีอยูในตัว
เรา ยิ่งสิ่งใดที่เปนภัยตอหมูเพื่อนดวยแลว ใหระมัดระวังและกําจัดใหได อยาหวงไว
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เผาตวัเองและวงคณะ และอยาแสดงออกมาเปนอันขาด ซึ่งเปนการขายตัวอยางเลว
รายท่ีสุดใหอภัยไมไดเลย นี่แหละคือหลักของการปกครอง ของการอยูรวมกันเปน
อยางน้ี จึงตองไดระมัดระวังเสมอ ประมาทไมไดตลอดไป 

และเคยพูดเสมอวาการปกครองเปนของสําคัญ ไมใชมีเทาไรมาเทาไรก็เออๆ 
อยูไปๆ มันไมใชอยางนั้น ตางคนตางหามตางคนตางหาบกิเลสเต็มหัวใจมาดวยกันทุก
คน เพราะเปนปุถุชนคนมีกิเลส ทําไมจะไมหาบกิเลสหามกิเลสมาเต็มหัวใจละ และ
กิเลสมันเคยลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไหร กับธรรมมันยังตอสู แมจะแพธรรมมันยังไม
ยอมถอยงายๆ สูจนมันตายทลายลงไปหมดทุกตัว เรื่องของมันกับธรรมจึงยุต ิ แม
ขนาดมันตายตอหนาตอตาของธรรม มีสติปญญาเปนตน มันยังไมยอมออกปากพูดวา
ยอมแพเลย ฟงซิ 

กิเลสมันไมกลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรม เพราะฉะน้ันจึงตองอาศัยธรรม คือ
สติเปนสําคัญ ปญญาเปนเครื่องไตรตรองทดสอบพิจารณา เบิกทางเดินไปเพ่ือความ
สงบเย็นใจแกตนเอง 

ทางการปฏิบัติก็เอาใหจริงจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ อยาเลน อยาสําคัญวาวัน
คืนเดือนปเปนของมีคามีราคา มันมีคามีราคาท่ีไหน มืดกับแจงเอาราคํ่าราคามาจาก
ไหน สถานที่โลกอันนี้ก็มีแตแผนดิน ไปที่ไหนอยูที่ไหนก็อยูแผนดิน ใครสูงใครต่ําที่
ไหนก็อยูกับแผนดินดวยกันนี ้ ใครจะวิเศษวิโสไปท่ีไหนถาไมทําจิตใจใหวิเศษวิโสดวย
ธรรม ซึ่งเปนของประเสริฐอยูแลว และเปนของคูควรกับใจ นอกนั้นไมมีสิ่งใดคูควรกัน 
ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางย่ิงกับธรรม มีเทาน้ี ใหพากันสนใจตั้งหลักตั้งเกณฑลง
ใหดี 

จิตใจอยางนอยใหไดรับความสงบ ทําไมจะสงบไมได เราฝกฝนอบรมใจดวย
ธรรมเพ่ือความสงบ พระพุทธเจาสงบไดดวยธรรม ระงับไดดวยธรรม ปราบกิเลสให
ฉิบหายวายปวงไปไดดวยธรรม พระสงฆสาวกทีเ่ราถือเปนสรณะ ทานก็ทุกขลําบาก
เพราะการปราบกิเลส ดวยอรรถดวยธรรมเหมือนกัน การเขาสูสงครามจะไมทุกขได
อยางไร ตองทุกขดวยกัน จนไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ใจบริสุทธิ์พุทโธเหมือนพระ
พุทธเจา เปนแตเพียงไมเรียกศาสดา สวนความบริสุทธ์ิน้ันเสมอกัน เหมือนกันหมด 
แตอํานาจวาสนาความลึกต้ืนหนาบางน้ัน ตางกันกับพระพุทธเจา แตอยางไรก็ตาม นตฺ
ถิ เสยฺโยว ปาปโย หาความย่ิงความหยอนตางกันไมมีในความบริสุทธ์ิ นั่นแลครูของ
พวกเรา สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางน้ัน ตองยอมรับ คือรับมาเปนคติเตือนใจ
ตัวเอง อยาใหลดละทอถอย 
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จิตอยาใหดิ้นไปไหนได เราเปนผูฝกจิต จะยอมใหจิตด้ินเหยียบหัวเราไปตอ
หนาตอตามีเหรอ ถาเปนอยางนั้นก็ไมใชนักปฏิบัต ิกิเลสรุนแรงขนาดไหน เราก็รุนแรง
ขนาดน้ัน เอา เปนก็เปนตายก็ตาย กิเลสมันดื้อขนาดไหนไมกินก็ไดขาวนี่วะ มีแตทาจะ
ฝกทรมานมัน เอาจนอยูหมัดน่ันแหละสมใจ 

พระพุทธเจาทานยกอุปมาเรื่องนายสารถีฝกหัดมา มามีถึงสี่ประเภท ประเภท 
ท่ีหน่ึง เย่ียม เกือบจะพูดไดวาเปนประเภทอาชาไนย ฝกไดงาย ใชไดประโยชนมากมาย 
รวดเร็วทันใจ ประเภทที่สอง ลดกันลงมา ประเภทท่ีสาม ฝกยากพอประมาณ แตไมได
หนักหนานัก พอฝกไดทําประโยชนได ประเภทที่สี ่ไมไดเรื่องเลย ตองฆา นายสารถีวา
เพราะไมเกิดประโยชน 

เราตถาคตก็เหมือนกัน พอถึงตอนสุดทายก็บอกเราตถาคตก็ฆา เอะ พระพุทธ
เจาฆาไดยังไง พระพุทธเจาเปนศาสดาไมไดไปฆาสัตว ก็ชักสะพานยังไงละ ทานวา 
ปทปรมะ มืดแปดทิศแปดดานเหมือนไมมีหูมีตา ใจก็มีแตความมืดบอดอยูภายในน้ัน 
จะสอนใหเปนอรรถเปนธรรม รูอรรถรูธรรม รูบาปบุญคุณโทษไดอยางไร ก็เหมือนกับ
คนตายแลวท้ังๆ ที่มีชีวิตอยูนั้นแล น้ันจึงชักสะพานไมสอนใหเสียเวลาและอรรถธรรม
ไปเปลาๆ ออ ฆาอยางน้ัน เทียบกันกับสารถีฝกหัดมาส่ีประเภท 

เราไมใชประเภทปทปรมะน่ีนา เปนประเภทที่ฝกฝนอบรมได แตเอาใหหนัก
หนอย ใหมันได ฝกเรา เราฝกคนอื่นวาคนอื่นยังมีเหตุมีอะไรๆ ภายในใจ ตัวเราเองผู
วาก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจกันบาง เราเองฝกทรมานเราน้ี เอาใหไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวยอยางใจหวังน้ันเลย ไมไดเกรงอกเกรงใจตัวเอง เพราะเห็นวากิเลสคือตัวแสบที่
ขวางตัวเองตางหาก ไมใชเราขวางเรา กิเลสขวางเรา เราตองสู เอาใหจริงใหจังใหพัง
ทลาย จะไดชมตัวเองวาเกงจริง สมนามวานักบวชคือนักรบ 

ถาลงไดตั้งทาสูกันขนาดนั้นแลว ยังไงกิเลสก็ตองหมอบใหเห็น ใจสงบจนได 
เห็นไหมเขาอยูในโลก เคยพูดใหฟงเสมอ โลกนี้หมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นแหละ 
รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เปนสิ่งที่โลกตองการและรักชอบที่สุดไมมีวันอิ่มพอ 
และโลกก็ไดรับความฉิบหายลมจม และบนเพอละเมอกันอยูทุกหยอมหญา เพราะส่ิง
เหลานี้เองทําพิษนะ แลวเราจะเอาคุณคาอะไรจากส่ิงเหลาน้ี 

สวนผูเห็นธรรมแลวไมมีใครที่จะบนนอกจากออกอุทานเทาน้ัน อยางพระมหา
กัปปนทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอๆ น่ีทานเคยเปนพระมหากษัตริยมาแตกอน
เสด็จออกบวชจนไดเปนพระอรหันตข้ึนมาแลวทานเปลงอุทานวา สุข ํ วต สุข ํ วต สุข
หนอๆ น่ัน แตกอนทานอยูในพระราชวังไมเคยเห็นออกอุทานวา สุขหนอๆ เวลาเสด็จ
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ออกจากสิ่งพัวพันทั้งหลายและสลัดภายในใจออกอีก จนกลายเปนใจท่ีบริสุทธ์ิแลว อยู
ไหนก็สุขหนอๆ สุข ํวต สุข ํวต 

เราก็เอาใหไดซิ อยูที่ไหนก ็ สุขํ วต ซิ ทานมหากัปปนมิไดผูกขาดนี่ นี่อยูกับผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยสติปญญาอยานอนใจ น่ีแลทางแหง สุข ํ
วต อยูตรงนี้ กิเลสจะตายไปดวยความเพียร หรือกิเลสจะคอยหมดไปดวยความเพียร
ไมไดหมดไปดวยสิ่งใด ใหทําความเขาใจกับตนไวเสมอ อยาออนแอในการปฏิบัติ 

สมาธิที่เคยไดยินแตชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ มีความสงบเย็นภายในใจ มีความ
แนนหนาม่ันคงข้ึนท่ีใจ ปญญาเม่ือมีความสงบพอเปนปากเปนทางเปนบาทเปนฐาน
แลว ใหพิจารณาอยาข้ีเกียจ อยาติดสุขในสมาธิ อยาเขาใจวาสมาธิจะทรงคุณคาใหเปน
ของเลอเลิศประเสริฐ เพียงแตความสงบตะลอมกิเลสเขามาสูจุดรวม เพ่ืองายแกการ
ถอดถอนดวยปญญาเทานั้นเอง ถาไมฆามันก็เพนพานไปไดอีก เมื่อตะลอมเขามาสม
ควรแลวก็คลี่คลายออกไปฆาทีละตัวสองตัว เหมือนกับเราไลสัตวเขาคอก แลวจะฆามัน
ทีละตัวสองตัว ฆาเร่ือยๆ ฆาจนหมดคอกก็ไดเมื่อไลเขาคอกแลว นี่สมาธิเหมือนกับไล
สัตวเขาคอก คือ ไลกิเลสเขามาสูความสงบ แลวคลี่คลายออกไปดวยปญญา แยกนั้น
แยกนี้ออกพิจารณา 

ดูใหเห็นอนิจฺจํเต็มรางกายเต็มจิตใจทําไมจะไมรู รูปทั้งรูปนี้มีอาการใดที่ไมเปน 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เห็นเปนพ้ืนอยูชัดๆ อยางน้ี จะคานความจริงไปไหน อนิจฺจํ แปร
สภาพอยูตลอดเวลา ทุกขํ ใครเปนทุกข ก็คือผูแบกผูหามอยูนี้แหละ เวลาน้ีมันเปน
ทุกข อะไรจะเปนทุกข นอกจากผูแบกผูหามเปนทุกข คือ หัวใจเราเอง เห็นโทษแหง
ความหลงของตัวเองที่ไปแบกไปหามแลวเกิดทุกขขึ้นมา อนตฺตา ปราศจากคําวาเปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาไปหมดแลว ภายในรางกายก็ดี ภาย
ในจิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกมาก็ด ีลวนแลวแตตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หากหลงไป
ตามมัน เจตสิกธรรมที่แสดงมานี้ก็เปนตัวสมุทัย กอตัวเปนพิษเปนภัยข้ึนมาแกเราน่ัน
แหละ 

ถาใชปญญาพิจารณาใครครวญเขาไป ใหเห็นเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ชัดแลว 
สิ่งเหลานี้ก็ระงับดับไปๆ ดับไปเร่ือยๆ ไมพนจากความจริง ขอใหพิจารณาหยั่งสติ
ปญญาลงไปถึงพื้นฐานแหงความจริง คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เถิด น้ีเปนความจริงซ่ึง
เปนพ้ืนฐานอยูภายในรางกายจิตใจของเรา ในขันธทั้งหานี้มีอันนี้เปนพื้นฐานอยูตลอด
กาล ที่จะตองพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เรียกวา ปญญา 

หรือจะพิจารณาเร่ืองอสุภะ ก็เอาใหมันเห็นชัดๆ ซิ ในตัวของเราน้ี มันมีชิ้นไหน
เปนของดีที่หอมหวนชวนใหดม มีที่ตรงไหน แมแตผิวหนังมันก็เหม็นจะวาไง แลวเย้ิม
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เขาไปขางในมีอะไรอีก หนังมันบางยิ่งกวากระดาษ กระดาษยังหนากวาผิวหนังที่หลอก
ตาเสียอีก พิจารณาเขาไปซิ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แลวยังไมแลว ดูความอสุภะอสุภัง ปา
ชาผีดิบ ไมทราบวาเปด วาไก วาหมู วาวัว วาควาย วาอะไร เต็มอยูในน้ีหมดน่ันแหละ 
ในปาชาผีดิบน้ี มันรวมอยูตรงปาชาผีดิบน้ี เรายังไมตาย เอา พวกนั้นตายแลว เขามา
ฝงอยูในนี ้เม่ือเราตายแลวก็เปนปาชาผีตาย ดูใหชัดซิ สติปญญามียอมอับจนอยูทําไม 

แยกสวนแบงสวนดูใหมันชัด จิตหมุนต้ิวๆ อยูกับงานที่ทํา อยาใหออกไป
เพนพาน บังคับใหได ตายก็ตาย ในขณะที่จะประกอบความเพียรก็เหมือนกับขึ้นเวท ี
เผลอไมไดเดี๋ยวถูกน็อก ชักหรือตายไปเลยไมเพียงแตสลบ อันนี้ก็ทําอยางนั้นนัก
ปฏิบัต ิอนิจฺจํ ก็ใหเห็นอยางถึงใจ ดูขางนอกก็เหมือนกัน ทุกฺขํ อนตฺตา ดูอันน้ีกับขาง
นอกก็เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดกัน เพราะโลกน้ีเปนโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คําวา
อสุภะอสุภัง พิจารณาดเูราแลวก็เหมือนกันอีก 

โลกวิทูเปนคุณสมบัติของสาวกดวย โลกวิท ู คือ รูแจงเห็นจริงภายในภายนอก 
เพราะเปนสภาพเหมือนกันหมด อยางน้ีเรียกวา โลกวิทู มีไดท่ัวไปในสาวกท้ังหลาย 
คือ เปนคุณสมบัติของสาวกดวย สวนคุณสมบัติของพระพุทธเจาไมมีแตเพียงเทานี้ ยัง
หยั่งทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและสัตวทั้งหลายทั่วโลกธาตุอีกดวย โลกวิท ู มี
หลายข้ันหลายตอน 

เราไมตองคิดไปโนนไปน้ีกวางขวางใหเสียเวลํ่าเวลา หนาที่ของเรามีแตจะให
เปนโลกวิท ู รูแจงเห็นจริงในธาตุขันธท่ีมีอยูภายในตัว ที่ถูกกิเลสผูกมัดรัดรึงอยูดวย
อุปาทาน เพราะความลุมหลงน้ีเทาน้ัน โดยไปสําคัญมั่นหมายเอาเอง ทางทานบอกไว
ไมยอมไป ชอบปลีกชอบแวะ ชอบปนสองขางทาง หกลมกมกราบขนาดไหนก็ยังไม
ยอมถอย ไมยอมไปตามทาง น่ันแหละท่ีเรียกวา เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา ฉะนั้น
ตองฝนมัน ตอสูมันลงไปซิ ถอยเอาประโยชนอะไร 

เม่ือรูแจงเห็นจริงในเร่ืองธาตุเร่ืองขันธแลว กิเลสมันจะไปไหน กิเลสเกิดข้ึนจาก
ความสําคัญ เม่ือแกความสําคัญดวยความจริงแลว มันก็ถอนตัวไปๆ ฟาดกันใหสะบ้ัน
ห่ันแหลกลงไป กิเลสถอนเขาไปไหน ก็เขาไปหาจิตดวงเดียวเทาน้ันแหละ เมื่อมันหมด
ที่ยึดที่เกาะเขาไปโดยลําดับแลว เพราะอํานาจของสติปญญาตีตะลอมเขาไปๆ วงแคบ
เขาไปๆ สุดทายมันก็ไปกองอยูในจิต ปลอยนิวเคลียรหยอนลงในจิตอีกซ ิ สติปญญา
อัตโนมัติอยางไรละ ธรรมนิวเคลียร 

นิวเคลียร หมายถึงอะไร ปรมาณู หมายถึงอะไร จะทําลายขาศกึวาระสุดทายเอา
ชัยชนะ ก็คือ มหาสติ มหาปญญา ละซ ิ หยั่งลงไปตรงนั้นใหกิเลสขาดสะบั้นแตก
กระจายไปหมด ทีนี้ภพชาติอยูที่ไหน เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวภพ เปนตัวใหกอภพกอชาต ิ
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ถูกทําลายลงไปหมดดวยอํานาจของอาวุธที่ทันสมัยไดแก มหาสต ิ มหาปญญา แลว 
ขาศึกก็หมดเทาน้ันแหละ นี่ละงานของพระ 

งานของผูตองการพนจากกองทุกขในวัฏสงสาร ไมตองมาเกิดแกเจ็บตายอีก 
คือ งานการประกอบความพากเพียร นับแต เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ท่ีพระ
อุปชฌายะมอบใหแตเบื้องตนจนถึงวาระสุดทาย ตีแตกกระจายไปหมด งานน้ันแตก
แขนงไปเรื่อยๆ ตามความฉลาดความสามารถของตัวเอง จะทํางานใหไดมากและกวาง
ขวางขนาดไหนไดทั้งนั้นเมื่อสติปญญามีแลว เอาจนกระทั่งไมมีอะไรเหลือเลย ส้ินสุด
วิมุตติพระนิพพานภายในจิตใจ น่ันแหละเรียกวาเสร็จงาน งานไดทําสําเร็จแลว ไมตอง
ทําเพื่อการถอดถอนกิเลสตัวใดอีก นี่แลงานของพระ ใหพากันจําใหถึงใจ วางานน้ีคือ
งานแทของพระเรา 

อยาไปคิดวาบวชมาแลวไดไปกอน้ันสรางน้ีไวเปนท่ีระลึก สรางวัดสรางวาแลว
ยังไมแลว สรางพระพุทธรูปปฏิมากร สรางโบสถ สรางวิหาร สรางศาลาโรงธรรม สราง
เจดียมหาเจดียยุงไปหมด กอกวนบานเมืองยุงไปหมดดวยเงินดวยทอง วาเปนงานเน้ือ
งานหนังของพระ วาเปนสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นั่นมันเปนงานของประชาชนเปน
สวนใหญจะขวนขวายกัน น่ันเปนมรรคข้ันหยาบสําหรับประชาชนท่ีอยูในฐานะจะทําได 
เพราะเกี่ยวกับสมบัติเงินทอง สวน สัมมาสังกัปโป ข้ันละเอียดท่ีจะฆากิเลสภายในจิต
ใจ เลยกลายเปน มิจฉาสังกัปปะ ในมรรคสวนละเอียดไปเสียโดยไมรูสึกตัว เพราะ
ความกังวลวุนวาย ขยายกิเลสใหออกวิ่งเพนพานเขาบานเขาเมือง กนไมติดพื้นกุฎีแต
ละวันเวลาท่ีผานไป ยนเขามาซิ ถาอยากทราบท่ีหลบซอนของกิเลสดวยความฉลาดตาม
องคมรรคจริงๆ  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นชอบ ใหเห็นชอบตามงานท่ีทานสอน
ไวซิวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มันคืออะไร หยั่งลงไปทั้ง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
หยั่งลงไปทั้งอสุภะอสุภัง ใหเห็นชอบตามที่ทานสอนไวนี้ซ ิ งานเพ่ือความเห็นชอบ
อยางแทจริงอยูตรงนี้กอนอื่น 

สัมมาสังกปัปะ ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน อะไรเปนเครื่องผูกพัน ก็
ความหลงส่ิงเหลาน้ีแหละเปนเคร่ืองผูกพัน พิจารณาใหเขาใจดวยปญญาแลวมันถอน
ตัวเองโดยไมตองบังคับขับไสแหละ 

สัมมากัมมันตะ เดินจงกรมบาง น่ังสมาธิภาวนาบาง อยูในทาใดอิริยาบถใด มี
แตการทํางานดวยความมีสติ เพื่อการถอดถอนกิเลสโดยถายเดียว น่ันแหละ
สัมมากัมมันตะ  
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สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ดวยอารมณอันเปนธรรมของจิต อยาไปคิดอารมณ
ที่เปนพิษเปนภัยขึ้นมาเผาลนตนเอง มีแตอารมณแหงอรรถแหงธรรมเปนเครื่องถอด
ถอนกิเลส เปนเคร่ืองเล้ียงจิตใจใหมีความร่ืนเริงบันเทิง มีความสงบเย็นใจ มีความสงา
ผาเผย มีความฉลาดรอบตัว ไมนําอารมณอันเปนพิษเขาสูใจ น่ันแลสัมมาอาชีวะแท 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ ทานก็บอกวาเพียรในท่ีส่ีสถาน เพียรละบาป บําเพ็ญ
บุญ เพียรปองกันบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น เพียรละกิเลสท่ีมันเกิดข้ึนแลวใหมันดับ
ไป แลวอบรมธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญย่ิงข้ึนโดยลําดับลํา
ดา ไมใหเสื่อมเสียไป ปธาน ความเพียรส่ีอยาง ทานก็พูดไวแลว 

สัมมาสติ ระลึกอยูที่ไหน ทานบอก ถาจะไปทางสติปฏฐานสี่ก็ระลึกอยูในกาย 
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรต,ิ พหิทฺธา 
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรต,ิ 
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต,ิ วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต,ิ
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต.ิ พิจารณากายในกายไปเร่ือย กายนอกก็มี 
กายในก็ม ีพิจารณาใหเห็นกายนอกก็ด ี เห็นกายในก็ดี พิจารณาเห็นกายในกายของตัว
เองก็ดี ไลลงไปโดยลําดับๆ เม่ือเห็นแลวก็อยู อยูดวยความสงบสุขๆ น่ีเรียกวา
พิจารณากายในกาย 

ในบทสุดทายทานยนเขามาวา อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิตา โหต,ิ 
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสฺสติมตฺตาย. อนิสฺสิโต จ วิหรต ิน จ กิฺจ ิโลเก อุปาทิ
ยต.ิ เอว ํ โข ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรต.ิ ทานพูดถึงเรื่องสติหยั่งลงไหน หย่ังลง
กาย ถาจะพิจารณากายพิจารณาจริงๆ ใหมีสติรูอยูกับกายเทาน้ัน สติควบคุมอยูกับ
กายน้ีเทาน้ัน จะแยกไปสวนใดอวัยวะใดแงใดของกาย ใหมีสติสืบเนื่องไปโดยลําดับ 

แลวพิจารณาเวทนาก็เหมือนกัน ใหสติติดแนบไปกับงานเลย ใหมีความรูอยู
จําเพาะกับเวทนาเทาน้ัน ไมใหแยกใหแยะไปไหน 

เรื่องธรรมเรื่องจิตก็เหมือนกันกับกาย เวทนา ไมผิดกันอะไรเลย ลงอันเดียวกัน 
อตฺถิ กาโยต,ิ อตฺถิ เวทนาติ, อตฺถิ จิตฺตนฺติ, อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิ
ตา โหต.ิ เหมือนกันน่ันแหละ ลงอันเดียวๆ กันหมด คือ สติใหระลึกอยูในสถานที่นี้ 
สถานใดสถานหน่ึงก็ตาม ใหจริงจังในสถานที่พึงเปนที่ระลึกของสติ น่ีเรียกวาระลึก
ชอบและถูกตองดวย หาความผิดเพ้ียนไปไมไดเลย 

หรือจะพิจารณาถึงเร่ือง ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มันก็อยูในวงสติปฏฐานสี่อัน
เดียวกัน พูดอะไรก็เหมือนกัน เหมือนกับดูขางหนาขางหลังของคนๆ เดียวน่ันแหละ 
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ขางหลังก็ของคนๆ น้ันเสีย ขางหนาก็ของคนๆ น้ันเสีย ขางซายขางขวาก็ของคนๆ น้ัน
เสีย คนๆ เดียวน่ันแหละ วงสัจธรรมเหมือนกัน พิจารณาใหจริงจัง สําคัญอยูที่สติผู
ตามรับรูงานน้ันๆ นี่แตกอนก็ไมเหมือนทุกวันนี ้ มาพิจารณามันยอนไปทุกแหงทุกหน
น่ันแหละตามประสีประสาของเรา น่ีอานดู สติปฏฐาน น่ีแลวกําหนดตาม แหมจิตมัน
คลอยตาม 

ตามความรูสึกของผม ผมพูดตามความจริงทางการปฏิบัติมา อนัตตลักขณสูตร 
จิตใจยังขัดกัน มันเปนจริงๆ ผมจึงทําความเขาใจเอาวา ผูรจนานี้อาจตัดออกเสียตอน
ใดตอนหนึ่ง หรือจะวาเทศนซํ้าๆ ซากๆ ปกิณกะอะไรอยางที่ทานวาซ้ําๆ ซากๆ เลยข้ี
เกียจ ทานยนเอายอๆ เสียบาง 

จะพูดไปตามแถว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไมเหนือจิต ตองไปเขา
จิตจนไดอยูโดยดี รูปสฺสมึป นิพฺพินฺทต,ิ เวทนายป นิพฺพินฺทต,ิ สญฺายป นิพฺพินฺทติ
, สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทต,ิ วิฺญาณสฺมึป นิพฺพินฺทต.ิ เบ่ือหนายในรูป ในเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ. ยอมคลายกําหนัด เม่ือคลายกําหนัด จิต
ยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรูแจงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี 

เวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามน้ี มันไปไมได เมื่อไปถึงแคขันธหา คือรูเทา
ขันธหาพูดงายๆ รูเทาในขันธหา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเบ่ือหนาย 
ก็หมายถึงความเห็นโทษของมันอยางชัดเจนนั้นเอง จะวาการพิจารณาน้ันเห็นชัด จาก
เห็นโทษแลวก็เห็นเปนความจริงแตละอยางๆ แลว มันยังไมแลว 

การพิจารณาเห็นความจริงแตละอยางๆ ไมยึดถือแลว มันวิ่งเขาไปถึงใจ ไปยึด
อยูในใจจนได เมื่อกิเลสวิ่งเขาไปอยูที่ใจ ความยึดมั่นถือมั่นมันยังมีอยูที่ใจนั่นอีก จึง
ตองพิจารณาฟาดฟนลงในจิตอีกทีหนึ่ง จนกิเลสในจิตพังทลายลงไปแลวมันถึงหมด
ปญหา นี่ละการปฏิบัติของเรามันขัดตรงนี ้เราเคยแยมๆ ถามพวกปฏิบัติทั้งหลาย พูด
ไปแบบสุมๆ เดาๆ เราข้ีเกียจพูดและฟงเลยหยุดเสีย 

ที่หาที่คานไมไดก็คือ อาทิตตปริยายสูตร น่ีเราคานไมไดเลย การปฏิบัติเวลา
เอาสูตรน้ีมาเทียบเคียงกันแลว กราบสนิท คือมันลงไดอยางสนิท อะไรๆ ทานก็วาไป
อยางละเอียด จกฺขุสมึป นิพฺพินฺทต,ิ รูเปสุป นิพฺพินฺทต,ิ จกฺขุวิฺญาเณป นิพฺพินฺทต,ิ 
จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทต,ิ ยมฺปทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชต ิ เวทยิตํ,  สุขํ วา 
ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทต.ิ คือเบ่ือหนายในตา แลวก็เบ่ือหนายใน
รูป เบ่ือหนายในวิญญาณท่ีเกิดจากน้ี เบ่ือหนายในสัมผัส ในเวทนา สุขก็ด ีทุกขก็ด ีไม
สุข ไมทุกขก็ดี น่ีเราจะสรุปไปเลย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส 
เคร่ืองสัมผัส ธรรมารมณ เปนคูๆ กันไป 
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เม่ือเบ่ือหนายในตาก็เบ่ือหนายในรูป เบ่ือหนายในหูก็เบ่ือหนายในเสียง ออก
ไปอยางนี้เลย ตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเวทนา เปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ เบ่ือหนาย
เปนลําดับๆ สุดทาย มนสฺสมึป นิพฺพินฺทติ น่ันตรงน้ีแหละเบ่ือหนายในจิต  ธมฺเมสุป 
นิพฺพินฺทต ิ เบ่ือหนายในธรรมารมณท่ีเกิดภายในจิต ออกจากนั้นก็เบื่อหนายทั้งเวทนา
สุขทุกขไปเรื่อยๆ จนไมมีอะไรเหลือเลย 

เบ่ือหนายในจิตแลวยังเบ่ือหนายส่ิงท่ีเขามาเก่ียวของกับจิต ทั้งจิตแสดงออกมา
เปนผล คือเปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ ออกจากนั้นพอเสร็จแลวก็ นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ 
แลวก็เรื่อยไปจนตลอดสาย วิราคา วิมุจฺจต,ิ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ, ขีณา 
ชาต,ิ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, ไปเรื่อย อันน้ันเหมือนกัน แตสําคัญไปลงที่จิตนะ
ซิ 

จิตเปนของสําคัญ เปนที่รวมของกิเลสทุกประเภท จะพิจารณาประเภทใดก็ตาม 
ลงไปอยูที่นั่นหมด หลักปฏิบัติเปนอยางนี้ น่ีเราพูดจริงๆ เราพูดอยางอาจหาญ เพราะ
เราปฏิบัติมาอยางน้ัน เวลาปฏิบัติมันคานกันท่ีตรงไหน มันแยกกันที่ตรงไหน เราพูด
ไดตามความแยก สวนถูกหรือผิดแลวแตใครจะนําไปพิจารณา 

แตสําหรับ อนัตตลักขณสูตร เราเปนความไมสนิทใจอยางน้ันแหละตามความรู
สึกของเรา เรายกไวเสีย ก็ไมเห็นจะไดเรื่องไดราวอะไร อันไหนที่มันลงกันอยูแลวก็
ยอมรับกันไป เชน อาทิตตปริยายสูตร นี้ลงกันรอยเปอรเซ็นตหาที่คานกันไมได ตั้งแต
ตนจนอวสาน มนสฺสมึป นิพฺพินฺทต,ิ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ เรื่อย…..มโนวิฺญาเณป 
นิพฺพินฺทต,ิ มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชต ิเวทยิ
ต,ํ สุข ํวา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทต.ิ น่ัน รวมยอดมาก็เบ่ือหนาย
เหลาน้ีหมด 

คําวา ตสฺมึ น้ีหมายถึง โยคเอาตัวท่ีพูดมาแลวน้ันมาเปนสรรพนาม โยคเอาวา
เขา คําเดียวน้ัน เชน นาย ก, นาย ข, นาย ค, นาย ง, พอสุดทายก็เขาเหลาน้ันหรือเขา
เทาน้ัน นี่ก็เหมือนกัน รวมปุบปบ ตสฺมึป นิพฺพินฺทต ิ ลงหมด นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชต,ิ วิ
ราคา วิมุจฺจติ, ตลอดสายเลย 

น่ีเวลาปฏิบัติของเราเปนอยางน้ันจริงๆ ก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลวนี ่ ตอมา 
พิจารณาอะไรก็พิจารณาไมไดเรื่อง รูปพิจารณาก็ไมไดเรื่อง อสุภะอสุภังเคยพิจารณา
เสียจนแหลกกระจัดกระจาย ชํานิชํานาญคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไปๆ เลยหมด 
อสุภะก็เลยหมดไมมีเหลือที่จะพิจารณา ทีแรกมันไมหมด พอยอนเขามาถึงภาพภายใน
น้ีแลว อสุภะภายนอกมันก็หมด ภายในมันก็หมด มันเลยวาง จะพิจารณาอะไรมันก็ไม
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ทัน มันดับไปเสียกอน ถึงทันมันก็ไมสนใจที่จะพิจารณา มันเปนอยางน้ัน อะไรๆ มันก็
วางไปหมดในรางกาย และหมดความสนใจที่จะพิจารณารางกายอีกตอไป 

สุดทายกิเลสก็ไปอยูที่จิต ก็ไปหลงอยูที่จิต งงอยูที่จิต สงวนอยูที่จิต จะวาแบกก็
แบกหามอยูที่จิตไมรูตัว รักสงวนจิต มีอะไรมาแตะตองไมได ความสงาผาเผยก็ตัวน้ัน
แหละ ตัวรักสงวนก็อยูน้ันแหละ อยางอื่นมันพิจารณาหมดแลว ปลอยไปหมดไมสนใจ
กับอะไร แตตรงจิตนั้นมันไมปลอย มันยึดที่จิต 

ปลอยนอกแลวก็มายึดใน ปลอยนอก รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เปนนอก
อันหน่ึง ปลอยนอก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เปนนอกอันหนึ่ง แลวมา
ยึดภายในซ่ึงเปนตัวการสําคัญ คือยึดใจ น่ันกิเลสเขาไปรวมอยูในน้ัน หลอกใหยึดอีก
แลว ใครจะวาอวิชชาไมละเอียดเหรอพิจารณาดซิู ละเอียดขนาดไหนอวิชชา นั้นละตัว
การสําคัญจริงๆ ทําใหหลงไมวาสติปญญาขนาดไหน มันจะตองงงไปเสียกอน แตหลง
ไมนานเทาน้ันแหละ เมื่อฟาดฟนลงไปตรงจุดนั้นพังทลายลงไปแลว ทีน้ีไมเห็นวาอะไร
มีอะไรที่จะใหพิจารณา มีอะไรที่ตกคาง มีอะไรที่ใหสงสัย ไมมีเลย 

จะแยกไปถึงพระพุทธเจา พระพุทธเจานิพพานกี่ปกี่เดือนแลวคืออะไร นิพพาน
อยูที่ไหน ตัวนิพพานนั้นคืออะไร มันก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวง พระสงฆสาวกจะ
กี่หมื่นกี่ลานองคก็ไมมีปญหาอะไร พอเขาถึงตรงน้ันแลวเทาน้ัน เปนอันวาลบไปหมด 
เร่ืองความสําคัญม่ันหมายตางๆ ไมมีอะไรเหลือ ข้ึนช่ือวาสมมุติในโลกน้ีเขาครอบจิต
นั้นไมได นอกจากความจริงลวนๆ ท่ีเปนความจริงอันวิเศษเทาน้ัน 

จะวาอยูก็อยู จะวาไปก็ไป ไมคานใคร นี่แลผลของงานที่ปฏิบัติอยางเอาจริงเอา
จัง ไปไหนไมไดตองมาลงตรงนี้ ฉะน้ันจงเช่ือธรรม อยาเชื่อกิเลส เราเคยเช่ือกิเลสมาก่ี
กัปกี่กัลปแลว ไมเฉพาะอัตภาพน้ีเราก็เคยเช่ือมันมาแลว ความโลภมันเคยพาใครด ี
ความโกรธ ความหลงมันเคยพาเราไดดิบไดดีอะไรบาง ราคะตัณหามันพาเราไดดิบได
ดีอะไรบาง การแกสิ่งเหลานี้ถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ไมถึงตายหรอกนะ พระพุทธ
เจาไมเห็นตาย สาวกไมเห็นตาย ทําไมเราจะตายคนเดียว มีปาชาแตเราคนเดียวใน
เวลาประกอบความเพยีรน้ีหรือ มันเปนเพราะเหตุไร ซักเจาของเขาไปซิถาเปนนัก
ปฏิบัต ิ นักสติปญญาท่ีจะคนควาหาความจริง ตองขุดตองคนเขาไป ใหเปนอุบายวิธี
ของแตละทาน ๆ ที่พูดนี้เพียงแตหยิบยกไมชิ้นใหญหรือไมทั้งดุนไมทั้งทอนใหไป
เจียระไนเอง ใหไปเลื่อย ไปไสกบลบเหล่ียมกันเอง น่ียกใหเทาน้ัน 

เอาใหจริงใหจัง มรรคผลนิพพานคอยอยูกับหัวใจทุกคนน่ันแหละ ไมไดอยูที่
ไหน อยูที่ใจ เปนแตเพียงตัวสมุทัยนี่มันครอบไวหมด มันไมใหเห็นตัวมรรคผล
นิพพานท่ีอยูภายในน้ัน มันปดมานไวหมดเสีย หุมหอไวหมดเสียไมใหเห็น หลอกเรา
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เร่ือยมา อันไหนจะเปนไปตามมัน มันหลอกเราไปลากจูงเราไป จงเขาใจใหดีนะ อยา
เสียกลใหกิเลสอีก 

เอาเทาน้ีกอน 


