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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๒๒ 
โลกนี้มีแตเร่ืองเกิดเรื่องตาย 

....นี่กก็ําลังจะขึ้นคาน้ําคาไฟ วาจะเดินขบวนกันอีกคัดคานกัน  รัฐบาลชุดนี้ย่ํายี
ตีแหลกประชาชนเอาเหลือเกินวางั้น มันก็ถกูของเขา คาน้ํามันไมควรที่จะขึ้นถึงขนาด
นั้น ขึ้นเอาเสียจน.. มันขึ้นเอาหมดก็เพราะพวกสะแตกพูดงายๆ ใครจึงอยากเปนแต
เจาแตนาย เพราะเปนแลวมีแตสะแตกกัน ยัดหากันไปหมด หนาที่การงานมันไดเปน
เนื้อเปนหนังที่ไหน ทํางานแทนที่จะเสร็จในหนึ่งวัน หาวันก็ไมเสร็จ นั่งรถไปตามถนน
หนทาง เขาขุดคลอง ขดุไมหยุด หางานทําพอเปนพิธี ไดสะแตกเงินนั่นนะ เวลารถติด
เรามองดู ขดุดินนี้คุยกัน โอย ควันบุหร่ีนี่โขมงเลย นานๆ จะไดดินปุงกี๋หนึ่งๆ เหมือน
เด็กจะวาไง ทําเพื่อเอาเงิน ไมไดเพือ่เอางานอะไร เห็นแลวมันสลดสังเวชนะเรา พูดถึง
เร่ืองราชการงานเมืองเราดูไมไดจริงๆ ขนาดนั้นแหละ 

ใครจะใหญขนาดไหน ผมไมเห็นที่จะไปสัมผัสสัมพันธอยูในจติใจ นี่ถาไมไดใน
หลวงค้ําเอาไวมันจมไปนานแลวแหละเมืองไทย มันสะแตกกันทั้งน้ัน ประชาชนเขารู
เต็มหูเต็มตาเต็มใจ เขาไมพูดอะไร เขารู ตั้งแตเราอยูนอกๆ เรายังรู เหตุไรเราถึงรู ลูก
ศิษยเราเหมือนตาสับปะรดอยูในกรุงเทพฯ ไมรูไดอยางไร ประการที่สองก็คิดพิจารณา
แตละเรื่องๆ ที่มันปรากฏขึ้นมา มีดวยเหตุเปนมายังไงๆ มันจะหนีหลักความจริงไปได
เหรอ 

เราไปดูเมืองอื่นแลวก็มาดูเมืองไทยเราไมผิดอะไรกับเมืองเด็ก ตั้งแตเราไมไปดู
ก็รูอยูแลว มันก็เหมือนเมืองเด็ก กฎเกณฑอะไรก็ฮือฮากันวันสองวัน ลมระนาวไปเทา
นั้นเอง ทีนี้เวลามาบวชเปนพระ ก็คนไทยซึ่งเปนนิสัยอยางน้ันแลวมาบวชเปนพระ พระ
ก็แบบนั้นแหละ ตั้งตนเปนใหญกวาหลักธรรมหลักวินัยไปเสียหมด ยศถาบรรดาศักดิ์
ใหญกวาหลักธรรมหลักวินยั ผูเคารพมุงไปทางนูน ยศถาบรรดาศักดิ์ ไมไดมุงอรรถมุง
ธรรมมุงความจริง เร่ืองมันก็เหลวไหลไปเรื่อยๆ จมลงไปๆ กุลบุตรสุดทายภายหลังที่
จะแบกภาระมันหนักจะตาย 

อยางกูเงินเขามาใชอยูสักเทาไร ใครมาเปนรัฐบาลก็มากินกันๆ อะไรๆ ก็กนิกัน 
กูเงินเขามา ผูที่มารับภาระสุดทายภายหลังมันจะตาย มันเปนแพะรับบาป คิดหมด
เหลานี้ ผูมาเปนรัฐบาลชั่วคราวก็ เอา สนุกกิน พอออกไปแลวคนอื่นเขามาแทนนี่ แบก
ไปเรื่อย คนนั้นเขามากิน ขาราชการไทยมีกี่คนทําใหรูทันที มันจะผิดหูผิดตากับเมือง
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อื่นๆ เขา เปนใหญเปนโต กิริยาทาทางโออา ทัง้ๆ ที่ตัวเทาอึ่ง ความรูวิชาก็เทาหางอึ่ง 
คุณสมบัติอะไรก็ไมเห็นมี ทําโออาเฉยๆ เบง 

พระที่มาใหม ๒ องคนั้นวาไง ยังไมไดถามนะ วันนี้จะถามเสียกอน มาจากวัด
หนองน้ําเค็มนะวาไง (วาจะมาอยูชั่วคราว แลวจะตามมาอีกคน) แลวคุณบรรณละไปไง
มาไง (จะมาอยูชั่วคราวเฉยๆ ฝกหัดขอวัตรปฏิบัติครับผม) มาชั่วคราวใชไหม บานเรา
มันอยูนี่ไมมผีลดี บานเราอยูนี้มันใกลอารมณเกา ไมเกิดประโยชนอะไร อยูเฉยๆ มันก็
มาคิดถึงบาน มาอยูในบานแลวมันก็ยิ่งเปนฟนเปนไฟภายในหัวใจ ไมเกิดประโยชน
อะไร อยูที่ไหนสะดวกสบาย หางเหินเรื่องสัมผัสสัมพันธ เร่ืองเกาๆ อะไรนั่น มันก็
สะดวกสบายยิ่งกวานี้ ใหหาทางไปที่สะดวกสบาย 

พระพุทธเจาเสด็จออกบวช เห็นไหม พระสาวกองคไหนไปยุงเหยิงวุนวายกับ
สกุล บานเรือนเจาของ ไมเห็นมี ออกแลวเงียบๆ เลย มาจากสกุลตางๆ เชนพระราชา
มหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี ทานไปเกี่ยวของกับสมบัติเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหน 
สวนมากจะสนใจในธรรมอยางยิ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น เราบวชมาจะเดินตามรอย
พระบาทของพระพุทธเจาและสาวก ก็ควรคํานึงถึงปฏิปทาการดําเนินของทาน นั่นละ
คือเดินตามรองรอยทาน ถาไมไดคํานึงถึงนั้นแลวไปไมรอดนะ ไดเคยพูดเสมอวา ไมมี
อะไรที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลส เพราะเคยเปนเจาอํานาจบนหัวใจสัตวโลกมาแลวทั้ง
สามโลกนี้ กิเลสเทานั้นเปนจอมกษัตริย จอมวัฏจักรในไตรภูมินี้ 

ดวยเหตุนี้เองผมจึงกลาพูดวา งานใดก็ตามในโลกนี้ไมไดหนกัหนา ถึงขนาดเอา
เปนเอาตายเขาแลกกันเหมือนงานตอสูกับกิเลส ขาศึกใดก็ตามไมไดเหนียวแนนยิ่งกวา
ขาศึกคือกิเลส ทานกลาวไวในบทธรรมวา โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน, 
เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม. การชนะในสงครามของโลก คูณดวยลาน
ก็ไมมีส่ิงใดประเสริฐ เพราะผูชนะก็หาความผาสุกไมได แทนที่ชนะเขาแลวจะมีความ
ผาสุก มันหาไมเจอ ตองระมัดระวังตัวตลอดเวลา ผูแพก็กอกรรมกอเวรเคียดแคน มี
การชนะกิเลสภายในหัวใจตนเพียงดวงเดียวหรือคนเดียวนี้เทานั้น เปนการชนะที่เลิศ
ที่สุด ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนในโลก นั่น ฟงซ ิ

ชนะตนจะชนะอะไร ถาไมชนะความชั่วชาลามก ซึ่งเกิดมาจากกิเลสของตนเอง 
ดวยธรรมของพระพุทธเจา เปนเครื่องมืออยางทันสมัยมาตั้งแตดึกดําบรรพ 
เพราะฉะนั้นการตอสูกับกิเลส จึงไมใชเปนเรื่องเล็กนอย พอที่จะคอยทําคอยเปนคอย
ไป เราคอยกิเลสตองหนักมือเขาเร่ือยๆ เราออนแอเทาไรกิเลสยิ่งเขมแข็ง ใหเราทราบ
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อยางน้ี ขณะใดเราเขมแข็งกิเลสกค็อยออนตัวลง พอเราออนตัวลงกิเลสก็เขมแข็ง 
สุดทายก็แพอยางไมสงสัย 

คําวาแพ แพอะไรกต็ามมีความสุขที่ไหน เหมือนกับเปนคนอาภัพคนหนึ่ง 
แมแตเขาแพกีฬากัน เขายังเสียอกเสียใจถึงขนาดนั้น เพียงการเลนกันเฉยๆ ก็ยัง
ตองการชนะ นี่ไมใชเร่ืองเลน เร่ืองการชนะกิเลสปราบปรามกิเลส ตอสูหรือรบกับกิเลส 
ไมใชเร่ืองเล็กนอย เปนเรื่องเปนเรื่องตาย ปลอยวางทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวของ
พัวพันทางโลกมามากนอย อดีตอนาคตไมใหยุงไป นอกจากจะทุมเทกําลัง
ความสามารถทุกดาน วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เขาใหเต็มกําลังความสามารถ เอาชีวิต
เขาเปนเดิมพัน เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมตายใหรู ใหพนใหชนะ มีเทานั้น 

เร่ืองการรบกับกิเลส เราจึงกลาพูดไดอยางเต็มปาก เพราะเราเคยมาแลว งาน
ทางโลกก็เคยทํา หนักหนาก็เคยหนักหนา แตยังไมเคยปรากฏในความรูสึกนี้เลยวา เรา
มอบชีวิตกับงานนั้นงานนี้ แตงานปฏิบัติกรรมฐานนี้ไดมอบจริงๆ เหมือนกับสละชีวิต
โดยลําดับๆ เปนพื้นฐานมาแลว ยังตองสละอยางเด็ดอีกทีหนึ่ง นั่นเปนขั้นตอน เปน
จุดๆ จุดแหงความเดน ความเสียสละชีวิต จุดแหงความกลาเปนกลาตาย มีเปนจุดๆ มี
เปนครั้งๆ มีอยูนั้นเรื่อยมาเลย 

ไมมีความสบายละสําหรับผมเอง ตั้งแตวันเริ่มแรกออกปฏิบัต ิ  พรรษา ๗ เร่ิม
ตะลุมบอนกนัมาตั้งแตนั้นเลยทีเดียว ไมไดยุงกับงานการอันใดทั้งส้ิน ขึ้นชื่อวาการ
กอสรางแลวไมสนใจ ทั้งๆ ที่ไมไดเกียจคราน หากมีเหตุผลในการบําเพ็ญทางดาน
จิตใจตางหาก คือจิตตภาวนา เพื่อรูเพื่อเห็น เพราะจิตมีความมุงมั่นตอแดนแหงความ
พนทุกขฝงอยูในใจอยางลึกซึ้งอยูแลว ดวยเหตุนี้เองความเพียรพยายามทุกดานจึง
เปนไปเพื่อความตื่นตัว ขะมักเขมนอยูเสมอไมนอนใจ ตอสูกับกิเลสทุกประเภทภายใน
จิต 

ทีแรกจิตก็ธรรมดาๆ เหมือนเปรตเหมือนผีตัวนึง พอเราเริ่มฝกหัดภาวนา มัน 
ยิ่งเหมือนยักษเขาไปอีก หนักยิ่งกวาเปรตกวาผีเขาไป ถึงขัน้ยักษ ที่ตอสูกับเรา ฟาด
กันลงอยางสะบ้ันหั่นแหลก อดก็ยอมอด อิ่มก็ยอมอิ่ม เปนก็ยอมเปน ตายก็ยอมตาย 
ทุกขก็ยอมทกุข ขอใหกิเลสน้ีหลุดลอยออกจากจติใจเทานั้น เปนที่พึงใจ เต็มตามความ
มุงหมายที่ไดตั้งเอาไว มันไมปรากฏวาไดรับความสะดวกสบายอันไหน สวนผลไดรับ
เสมอไป แตเราไมตองการเพียงเทานี้ ที่จะใหความลําบากตองเพิ่มตัวขึน้มา ความทุกข
ความทรมานในตนเอง คือเปนทุกขไปตามๆ กนั ดวยการบําเพญ็เหตุ สวนความสุขที่
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เปนผลก็ปรากฏขึ้นมาแตขั้นสมาธิ เวลาฝกหัดทรมานทีแรก โอย มันเหมือนจะพาเหาะ
เหินไปนอกโลกนอกสงสาร กิเลสมันมีกําลังมากยิ่งกวาเรา เหมือนจับเราหิ้วเราเหวี่ยง
ตกทวีปโนนทวีปนี้ 

ตกไหนก็ไมถอย กลับมาตอสูอีก จับเหวี่ยงตกเวทีไปกไ็มถอย ลุกขึ้นมาได
ขึ้นมาสูอีก หลายครั้งหลายหน นั่นละทานเรียกวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.คนจะหลุดพน
จากทุกขไปไดเพราะความเพียร เห็นคุณคาอยางถึงใจ กิเลสที่มันหนักหนวงมากตอ
จิตใจของเราสามัญทั่วๆ ไปนี้ก็คือ กามกิเลส ราคะตัณหา นี่มันแสดงเปนความรุนแรง
ของมันอยูโดยปกต ิ จงึตองเขนฆาตรงนี้เอาใหหนักมือทีเดยีว พิจารณาเอาจริงเอาจัง 
มันชอบคิดเสียดวยเรื่องเหลานี้ มันชอบคิดเทาไรก็ยิ่งจะตอสูกันมาก มันตองหนัก
ภายในจิตใจ เมื่อขั้นนี้สงบลงไปใจกรู็สึกสบาย แตธรรมไมมีเพียงขั้นสบายเทานี้ ยังมี
ขั้นวิเศษวิโสยิ่งกวานี้ไป ก็ตองใหมีความบึกบึนอีก 

การบึกบึนในความเพียรทุกแขนงเปนเรื่องความทุกขทัง้น้ันเพราะทํางาน แลว
ทํางานก็งานหนักดวย งานเอาจริงเอาจัง ไมใชงานเหลาะๆ แหละๆ ลูบๆ คลําๆ ตองมี
ความทุกขความลําบาก ทน ไมถอย เพราะหวังรอดพนจากแหลงแหงวัฏจักรนี้
ถายเดียวเทานั้น ไมลืมการปฏิบัติมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบนันี้ เพราะอยูที่ใจนี้ทั้งหมด 
จิตที่ผาดโผนโลดเตนรูสึกจะไมมีใครเกินจิตของเรา ปรากฏวานะ ผาดโผนโลดเตน มัน
ดิ้นมันดีดมนัดื้อดึง แตอะไรก็ตามมนัสูความเพียรไมได สูธรรมไมได วิริยธรรม ขันติ
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรม ฟาดกนัลงไป ฟนหลายครั้งหลายหน ตนไมมันจะใหญโต
ขนาดไหน มันก็จะพนความโคนลมไปไมได ถาพยายามฟนปกๆ ไมหยุดเอาจนได 
ความเพียรจึงสําคัญ 

พอกิเลสกามราคะตัณหาคอยสงบตัวลงไป ก็พอลืมหูลืมตาไดบาง จิตไมคอย
เถลไถลลากดึงเราเขาปาเขาพงเหมือนอยางแตกอน พอมกีารยับยั้งตั้งตัวไดบางดวย
ความสงบของใจ จากนั้นก็เรงเขาไปจนเปนความสงบสบายไปหมด ไมยุงเหยิงกับสิ่ง
เหลานี้ ทั้งๆ ที่มันมีอยูภายในจิตแตมันก็ไมยุง เราก็ทราบเวลาเดินทางดานปญญา 
พิจารณาแยกแยะสวนตางๆ ของสกลกาย เร่ิมตั้งแตอสุภะอสุภัง เพื่อใหตีขนาบ
กามตัณหา ราคะตัณหาน้ันใหสงบแนบลงไปดวยอสุภะอสุภัง ปฏิกูลโสโครกในรางกาย
โดยทางสติปญญา มันก็แจมแจงขึ้นไปโดยลําดับๆ จนมีความชํานิชํานาญในการ
พิจารณา ทั้งภายในคือรางกายของตัวเอง ทัง้ภายนอกจะเปนรางกายของใครก็ตาม 
สวนมากจะตองถือรางกายของวิสภาคกัน คือขาศึกกัน มาเปนเครื่องพจิารณา จนมี
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ความคลองแคลวแกลวกลาภายในจิต อาจหาญ นี่ ถึงขั้นมนัอาจหาญก็อาจหาญ แต
กอนมันอาจหาญไปดวยความกําหนัดยินดี ทนีี้อาจหาญไปดวยความไมกําหนัดยินดี 
มันพลิกไปใหม 

สติปญญาขัน้นี้ตองผาดโผนมากทีเดียว ถาเปนเสียงดังก็เหมอืนเสียงระเบิดนั่น
แหละ ไมไดเหมือนเสียงปนธรรมดา สูกันอยางหนัก นั่นละเรื่องของกิเลสมันยากไป
โดยลําดับอยางงั้น มันอยูในใจนี้ ความคิดความปรุงออกมาอันไหน มีแตคิดปรุงเร่ือง
กิเลสทั้งนั้น ไมมีเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเลย ถาตามธรรมดาของมันมันตองคิดอยางน้ัน 
จึงตองอาศัยหลักธรรมเปนขอคิด คดิในเรื่องธรรมแกกิเลส ซึ่งเปนสังขารอันเดียวกัน 
สังขารอันหนึ่งเปนฝายมรรค สังขารอันหนึ่งเปนฝายกิเลส ทั้งสองอยางนี้ตอสูกัน จะ
เห็นผลไปโดยลําดับๆ 

ทุกทานใหทําความเขาใจกับตัวเสมอ โลกน้ีมีเทานี้แหละ มีแตเร่ืองเกิดเรื่องตาย 
สลาย พลัดพรากจากของรักของชอบ สมบัติเงินทอง ขาวของ ญาติมิตร เพื่อนฝงู สาม ี
ภรรยา พอแม ลูกเตา หลานเหลน มีความพลัดพรากจากกัน เหมือนลูกโซตลอดเวลา 
มีอยูทกุแหงทุกหนตําบลหมูบาน ทั้งสัตวทั้งบุคคล ส่ิงเหลานี้มันทําความสุขใหแกสัตว
โลกไดอยางไร มีแตเร่ืองวิโยคพลัดพรากจากกัน ซึ่งเปนสายทางใหเกิดความทุกข
ทรมานทางดานจิตใจทั้งนั้น แลวเราจะหาความสุขจากมันที่ไหน ประสบพบเห็นกัน
ชั่วขณะ ถาพูดถึงเร่ืองความสุขก็เพียงเหมือนกบัสายฟาแลบเทานั้นเอง จากน้ันก็มี
ตั้งแตความทุกขความทรมานทางดานจิตใจ 

เวลาจะเปนจะตายเขามานี้ มองหาทางก็ไมเจอวาจะไปทางไหน เปนทางถูกทาง
ผิด ทางดทีางชั่ว ทางสุขทางทุกขประการใด เหมือนอยูในทามกลางมหาสมุทร เลยไม
ทราบวาจะไปทิศใดแดนใด ถึงจะพนจากทามกลางมหาสมุทร มหาสมมุติ มหานิยมนี้ 
จิตใจเควงควางหาหลักหาเกณฑยึดไมได เพราะส่ิงเหลานั้นไมใชหลักที่ยดึของใจพอให
เปนความตายใจ นอกจากธรรมที่จะปรากฏขึ้นในใจ และเปนเครื่องคุมครองปองกนัใจ 
เปนที่มั่นใจนี้เทานั้น ไมมีอันใดที่จะเปนหลักอันสําคัญ 

การเกิด แก เจ็บ ตาย เคยมีมาตั้งแตดึกดาํบรรพกาลไหนๆ ซึ่งเปนเรื่อง
สะเทือนหัวใจของโลกทั้งนั้น เพราะสัตวโลกทั้งมวลไมมีใครตองการความทุกขความ
ทรมาน ความเจ็บไขไดปวย ความลมหายตายจากซึ่งกันและกัน ไมมีใครตองการ แต
สายทางคติธรรมดามันกวางขวาง ไมมีใครที่จะไปกั้นกางหวงหามได เมื่อมีเกดิแลวก็
ตองมีแก มีเจ็บ มีตาย สลายพลัดพรากจากสัตวและสังขาร สมบัติเงินทอง ดังที่กลาว
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มาแลวนั้นเปนธรรมดาของมัน ไมมีใครจะกั้นกางหวงหามได เมื่อเกิดมาแลวตองเปน
อยางน้ัน เกิดเปนผล แลวก็กอไปเรื่อยๆ นอกจากจะพยายามแกตัวเหตุมันใหไดเสียใน
ปจจุบันนี้ 

ตัวเหตุที่จะเกิด แก เจ็บ ตาย หมายปาชาอยูไมหยุดไมถอย ไมมีวันอิ่มพอ ทั้งๆ 
ที่ไมอยากตาย ไมอยากไดรับความทุกข มันกย็ังเปนไปตอหนาตอตา นี้คืออะไรเปน
สาเหตุ  ทานก็กลาวไวแลว เราเรียนมาจนคลองปากคลองใจ อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา 
สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป....เร่ือยจนกระทัง่ เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, สมุทโย โหติ.นี่สายโซมันเกี่ยวโยงไป ลวนแลวตั้งแตเร่ืองของ
สมุทัยทั้งมวล ที่จะกอความทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวโลก เพราะอวิชชาเพยีงอันเดียว
เทานั้น สามารถแตกแขนงไปไดนับอานพรรณนาไมจบ นี้เองเปนเชื้ออนัสําคัญที่จะทํา
ใหไฟราคะ โทสะ โมหะ มันเผาลนจิตใจ จึงเกิด แก เจ็บ ตาย ไปไมหยุดไมหยอน 

ทุกแหงทกุหน ไมวาในนํ้าบนบก สัตว บุคคล เปนไปโดยทั่วกัน ไมมีใคร
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน มีความทุกขเทากัน ความลําบากความทรมานเพราะสิ่งเหลานี้
เหมือนกนัหมด เพราะอํานาจแหงสมุทัยนี้อยางเดียว คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี่เรา
ทองมาแลวการดับอวิชชา นี่ทานเลาเร่ืองของอวิชชา ไมใชวิธีปฏิบัติ ไมใชภาคปฏิบัต ิ
เปนคําบอกเลาหรือเลาเร่ืองของอวิชชา ของการดับอวิชชาตางหาก ทีนี้ภาคปฏิบัติตอง
มีมัชฌิมาปฏิปทาที่จะดบัอวิชชาได ทานวา อวิชชฺายเตฺวว อเสสวิราคนโิรธา สงฺขารนิ
โรโธ, สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ....เร่ือยไปจนกระทั่งถึง เอวเมตตฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหติ. เมื่ออวิชชาดับ สังขารดับ นี่มันอยูในฉากเดียวกันนั้น 

โดยมากเราคาดอวิชชา เราคาดไปนูนๆๆ เปนกิ่งเปนกานสาขา มันอยูในที่
เดียวกัน เกิดในที่เดียวกัน เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัตอิยูในจิตใจดวงเดียวนี้เทานั้น ไมไดไป
ตามกิ่งตามกานสาขาดอกใบมันที่ไหน เขาจะไปตัดตนไมมาทําประโยชน เขาไมจําเปน
จะตองไปนบักิ่งกานสาขาดอกใบของมัน ตองการไมตนใด ขวานหรือเล่ือยตัดเขาไป 
ฟนเขาไป ขาดแลวตัดตนตัดปลาย ควรถากกถ็าก ควรเลื่อยก็เล่ือย จนเปนรูปราง
ออกมาตามความตองการ เปนพื้นกระดาน ฝา เปนขื่อเปนแป อะไรแลวแตความ
ตองการ อยูตรงนี้ แตไมจําเปนจะนับกิ่งกานสาขาดอกใบของมัน นี่เวลาอวิชชามันจะ
ฉิบหาย มันก็ตองประมวลมา ดังที่เคยไดอธิบายใหฟงแลวเปนที่แนใจ 

เราเคยปฏิบัติมาอยางน้ัน ในขั้นเริ่มแรกก็ใหจิตใจมีความสงบ เพราะใจที่สงบมี
ความอิ่มตัว ก็เหมือนกับเรารับประทานอิ่มแลว จะทําหนาที่การงานอะไร กไ็ม
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เดือดรอนวุนวาย ไมโยกๆ คลอนๆ ใจก็เชื่อง รางกายก็มีกําลังทํางานเต็มเม็ดเต็ม
หนวย นี่จิตใจมีสมาธิธรรมเปนเครื่องหนุน จิตใจก็อิ่มตัว ไมหิวโหยในสัญญาอารมณ
ตางๆ เมื่อนําออกพิจารณาทางดานปญญา มันก็ทํางานใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมเถล
ไถลเพราะความหิวโหยลากจูงไป เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเปนสิ่งสําคัญในการหนุนปญญา 
เวลาเราพิจารณาทางดานปญญา ใหมีความคลองแคลว 

เร่ิมขุดคนไปตั้งแตสกลกายสวนตางๆ ตามความถนัดใจ แยกแยะดูหนังก็ดูให
ชัด ดูอยางจงใจ ดูอยางจริงใจ ดูดวยความมีสติ คนทั้งคนมีอะไรมาปดบงัความจริงไว 
จึงไมเห็นกันจึงหลงกัน หลงกันเพราะอะไร อยางทานอาจารยมั่นทานพูด หลงหยังๆ 
คือวาหลงอะไรๆ หลงหยังๆ หลงหนังๆ ทานวา หลงอะไร หนังบางๆ หุมหอนั่น เลย
เปนสิ่งศักดิสิ์ทธวิเศษขึน้มาในรางของคนๆ นั้น ของแตละคนๆ เสกสรรปนยอขึ้นมา
เปนความศักดิ์สิทธิ์วิเศษ เปนหญิงเปนชาย นารักนากําหนัดยินดีไปเสียใหญโต 

เวลาพิจารณาลงไปใหถึงความจริงของมัน เปนลําดับลําดาแลวไมเห็นมีอะไร 
หนังก็สักแตวาหนัง ดูขางนอกก็เปนอยางหนึ่ง หนังอันเดียวนั้นแหละ ดูขางในเปนอีก
อยางหนึ่ง ถาเราจะดูทางปฏิกูล ทางอสุภะอสุภัง ดูเขาไปแยกแยะเขาไป แลวกําหนด
สลายทําลายลงไป เหมือนเวลามันตาย มันเปนอยางน้ีเวลาตาย เราใหตายเสียกอนตาย
นั่นแหละ กําหนดพิจารณารางกายใหมันแตก มนัสลายเสียกอนที่ยังไมแตกดวยปญญา 
เปนการทันกับเหตุการณ เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหน สติปญญากม็ีความคลองตัว
ขึ้นมาๆ รวดเร็ว ทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถงึรวดเร็วเหมือนกัน จิตยอมมีความ
ปลอยวางเมื่อเขาใจชัดเจนแลว 

มันไมใชสัตวไมใชบุคคล หยั่งถึงความจริงตามลําดับที่ทานวา สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบ ใหรูชอบตามที่ตรัสไวนั้น มันไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชชวีิตจิตใจอะไร 
เปนสักแตวาธาตุ ไมคิดเปนอื่น ตามธรรมทานไมเปนอื่น มาหวังเอาอะไร ตื่นอารมณ
เจาของเฉยๆ ใจนี้มันวาดภาพออกไปเอง เจาของตื่นอารมณเจาของ อนันั้นเปนอันนั้น 
อันนี้เปนอันนี้ อันนูนเปนอันนูน ผูนั้นเปนอยางน้ัน ผูนี้เปนอยางน้ี ส่ิงนั้นเปนอยางน้ัน 
ส่ิงนี้เปนอยางน้ี ลวนแลวตั้งแตอันนี้ออกมาวาดภาพ เจาของก็หลงอารมณเจาของ งม
เงา ตะครุบเงาเจาของอยูอยางน้ัน ทุกขยากลําบากเทาไรก็ไมเห็นโทษเห็นภัย แหง
ความหลอกเจาของ โดยทางสัญญา สังขาร นอกนั้นก็วิญญาณ หมุนไปรับทราบทางตา 
เห็นก็มาเปนอารมณหลอกตนอกี ก็ออกจากใจนี้แหละ สุดทายก็ตาย อยูก็อยูเพื่อตาย
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นั่นเอง คือดูแลวมันไมมีอะไร เกิดซ้ําๆ ซากๆ ไมมอีะไรคงเสนคงวา ตองใชความ
พยายามของเรา สติปญญามีเทาไรทุมกันลงไป 

ปญญานั้นอธิบายใหเพียงเปนเหมือนกับวายกใหทั้งดุน ใหเจาของไปตีแผ
กระจายออกไป เปนความแยบคายของแตละนิสัย นั้นแหละเปนสมบัติของตนแท เมื่อ
ทานแยกแยะใหเปนชิ้นเปนอัน พอทีจ่ะตีแผกระจายออกไปไดดวยปญญาของตนเอง ก็
ใหนําไปใชไปทํา ซึ่งอยูในวงสัจธรรมดวยกันแลวไมผิด ใครจะพิจารณาแยกแยะไป
อะไร วิธีการใดก็ตาม ดวยความถนัดของจริตนิสัยโดยปญญาของตนเอง ผูนั้นก็ชือ่วา
จะไดผลเกิดขึ้นจากการพิจารณานั้นเปนสมบัติของตนโดยลําดับๆ ไป 

กิเลสมีหลายประเภท ประเภทที่หยาบที่สุดก็คือ มันยึดไปหมดทั่วโลกธาต ุ รักก็
ยึด ชังก็ยึด โกรธก็ยึด เกลียดก็ยึด อะไรมามันยึดหมด กินไมเลือกก็คอืกิเลสประเภท
หยาบนั่นเอง เวลาพิจารณากลั่นกรองเขาไปๆ สวนหยาบมันก็คอยคลายตัวออกไป
เร่ือยๆ สวนกลาง สวนหยาบหมายถึงรางกาย รูปขันธนี้เรียกวาสวนหยาบ เพราะเปน
ดานวัตถุ สวนละเอียดและสวนกลาง มันมีอยู ๓ สวนกลาง แตสวนมากมักจะเปนสวน
ละเอียด ตามขอเท็จจริงแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนสวนกลางใน
ขอเท็จจริงของการปฏิบัติ 

เมื่อเขาใจรูปขันธชัดเจนแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนนามธรรม
มันก็มีปญญาพิจารณาอีกขั้นหนึ่งตอนหนึ่ง ปญญาที่เคยพิจารณานั้นแหละ แตพิจารณา
อันนี้มันก็เปนไปตามอาการของขันธ ละเอียดไปตามๆ กัน จนเปนที่เขาใจ ทุกขเกิดขึ้น
ตรงไหนมันก็ทราบชัดวาสักแตวาทุกขเทานั้น ไมใชสัตวไมใชบุคคล ไมใชเรา ไมใชของ
เขา ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชของใคร แลวไมใชกาย ทุกขกช็ื่อวาทุกข สักแตวาทุกข 
รูปกายสักแตรูปกาย แนะ แยกเขาไปๆ 

คําวานามธรรมทั้ง ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมไดถงึวาเราจะตอง
ไปพิจารณาหมดทุกชิ้นทุกอัน เหมือนเขาเขียนหนังสือเรียงรายกันไป ตัวนั้นตอตัวนี้ ตัว
นี้ตอตัวนั้น ไมใชอยางน้ัน เราถนัดอาการใด เชน ทุกขเวทนา ในขณะใดเวลาใด เอาลง
ไปใหเต็มที่เต็มฐานใหเปนที่เขาใจในเวทนานั้นๆ สัญญาที่ควรจะพิจารณาในเวลาใด 
มันหากมีการที่มันจะสัมผัสสัมพันธกบันามธรรมทั้ง ๔ นี้ อาการใดก็ตาม เวลาใดก็ตาม 
มันหากเปนอยูในจิต รูเองอยูในจิต เมื่อมันสัมผสัสัมพันธกับอาการใด ใหพิจารณาใน
อาการนั้น ไมผิด เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน ลงใหถึงเหตุถึงผล สังขารปรุงขึ้นมาก็ปรงุ
ดีปรุงชั่ว แย็บๆ ขึ้นไปภายในจิต โดยมีอวิชชาหนุนขึ้นมา แลวก็ดับไปๆ ก็ไมเห็นมี



 ๙
อะไร เราคิดมาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้เราไดอะไรบาง ถาไดก็คอืทกุข ถาไมใชคิด
ดวยทางปญญาอันเปนทางมรรค มันไมเห็นไดดิบไดดีอะไรจากมัน สัญญาความหมาย
นั้นหมายนี้ก็เหมือนกันอยางน้ัน มันหากตามกันไปทันอกี ผลสุดทายนี้ก็หดเขาไปสูใจๆ 

พิจารณาดวยความชัดเจน เวทนานี้ก็หดเขาไปหาใจนั่นแหละ พิจารณาที่มัน
เปนอยูในรางกายนี้ ที่มันวาทุกขเจ็บนั้นปวดนี้ พิจารณาไปจริงๆ มันเปนสายเกี่ยวโยง
มาจากใจ พอใจเขาใจเรื่องความเกี่ยวโยงนี้แลว ใจก็พิจารณาจนกระทั่งถึงใจเองแลว 
เวทนาเหลานี้มันก็ดับ แนะ สัญญาไปคาดไปหมายอันใดใกลไกล พิจารณาตามเขามาๆ 
ก็เขามาหาใจนี่อีก แนะ มันออกจากใจทั้งน้ัน ทั้งๆ ทีไ่มใชใจ หากออกจากใจ แนะ ก็
เหมือนอยางลูกคลอดออกมาจากทองแมนั่นแหละ มันไมใชแมมันเปนลูก แตมันก็
ออกมาจากทองแมนั่นแหละ นี่หมายถึงขอเท็จจริงของการปฏิบัติ และผลของการ
ปฏิบัติ ก็เปนขอเท็จจริงเกิดขึ้นจากนี้อยางประจักษ 
พูดทายเทศน 
 พระที่ลาไปเที่ยววิเวก องคนั้นไปนั้น องคนี้ไปนี ้ ผมไมวา แตไปไมมีเขตมี
แดน ไมมีหลักมีเกณฑ ไมเห็นดวยทั้งน้ัน ไปก็จริงจัง ไปทีไ่หนก็ไปเถอะ เราไมใชหู
ทิพย แตมนัก็ไดยินจนได ใครไปอยูที่ไหนรูหมด ไมใชหูทพิยมันหากรู เร่ืองมัน
ประสานกันอยูตลอดเวลา ทุกวันนี้มันจะลําบากการเที่ยวตามสะดวกสบาย มันมีแต
พวกผีเต็มบานเต็มดงเต็มปานะซี ยักษผีมีเตม็ดงเต็มปา แตกอน โอย สบาย ไปที่
ไหนไปไดหมด ไปอยูตามคนปาคนเขา ชาวนาที่ไหนก็ไมมอีะไร สงบงบเงียบ มีแต
เสียงอีเกงมนัรองเกกกากๆ อึกทึกครึกโครม มีแตเสียงสัตวปาเขา ไมเห็นมีอะไร 
ไมใชเร่ืองรบกวน มันเพลินกับเขาดวยซ้ําไป 

ถาตรงไหนมีเนื้อ เสือก็มีนะ เสือนี้มีละ เพราะมันอาศัยกินอยูนั้น สมัยพอ
แมครูจารยคิดดู กับสมยัทุกวันนี้ โหย เปนคนละโลกนะ มันตั้งหกเจ็ดสิบปมาแลว
นี่ ผูคนมีที่ไหน ไปตั้งวันก็ไมไปเจอบานคน เจอบานก็ไมกี่หลังคาเรือน เดี๋ยวนี้มัน
คนมาจากที่ตางๆ เพราะมากตอมาก หาทําไรทํานาทําร้ัวทําสวน ยายบานยายเรือน
มาอยูเต็มไปหมด เชน อยางไปจังหวัดเลยนี้ ที่ไหนดูซิ ผมเห็นแตซากดง ตนไมอยู
ตามทุงนาเขา นี่ดูเอาซากดงซากปา เชนอยางปากคาดเขาไปวัดทานทุยเหมือนกัน 
มันเตียนโลงหมด แตมนัก็มีหัวตอใหเราเห็น แลวมีตนยางตนกะบากทีย่ังเหลืออยู
เปนตนสองตน ใหเรารูวาเปนซากของดง แลวตามขางทางกย็ังเห็นตอหัวตอใหญๆ 
โอย ขนาดนี้ดูซิ เขาทําร้ัวทําสวนหมดแลว นี่ดงแทๆ อันนี้ ดูเทานี้ทราบถึงอนันี้ 



 ๑๐
เพราะเราเคยอยูในดงมาแลวเรารู ซากดงยังม ี เชนอยางหมูบานนี้มานี้ 

ตนไมยางเราเห็นอยูแลว นั่นละซากดง แตกอนเปนดงทั้งหมด ที่เขาไมเอาลงยัง
เหลืออยู ตนยางกี่ตนคือซากดง ทีบ่านเขามาปลูกอยูนี่ มีแตดงทัง้น้ัน ตนยางก็เพิ่ง
หมดไป ดงจนกระทั่งถงึหมูบาน ติดกับบานเลยนะดง กอนที่ผมบวชนี้ บานเรือน
สุดทายมันก็อยูบานแมสงครามนั่นแลว นั่นจุดนั้น แถวนี้มานี้ไมมีบานนะ เขายาย
ใหมกันหลังผมบวชแลว เปนดงทัง้หมด ไมยางนี้ โอย มืดแปดทิศแปดดานดงอันนี้
ไมยาง มาทแีรกยังมีขอนยางขอนอะไรปรากฏอยู เดี๋ยวนี้หมดไป 

สรางทางแถวนี้มีหมูบานที่ไหน หนาโรงเรียน บานคนอยูครึ่งโรงเรียน 
เดี๋ยวนี้ดูซิ เราบวชยังเปนดงเปนปา หมดไมมีเหลือเลย ตั้งแตสมัยพอแมครูจารย
อยู เราพิจารณาวาดภาพดูอยางทกุวันนี้ โหย หมูบานนี้ตั้งแตผมยังไมบวชก็มีบาน
ตาดนี้ บานคํากล้ิงนั่น บานโนนทันเทานั้นละ บานเหลี่ยม บานจั่น ไมมี เพิ่งมามีที
หลัง ทางนี้ก็มีกกสะทอนเทานั้นแหละ นอกนั้นไมมี เขาไปขางในบานตอง วังหนา
ผา ไมมี เปนดงทั้งหมด ดงชางดงเสือ สัตวชุมมากไปหมด ดซูิมันเหลือไหม 

มาสรางวัดทีแรกน้ีเสือโครงก็มาอยูนะ เชน เสือดาวมีเยอะ คอยหมดไปๆ 
เดี๋ยวนี้ไมเหลือสักตัวเดียว เสือโครงก็หมด ไมมี มาทีแรกยังมี นี่ละมนุษยมันขนาด
นั้น ลิง คาง บาง ชะนี มนัอดอยากอะไร มาสรางวัดทีแรกน้ีเต็ม เห็นชะนีมันรองอยู
ตามขางๆ นี่ เกล้ียง ลิงเกล้ียง อะไรเกลี้ยงหมดตามๆ กัน มันเปล่ียนแปลงไปหมด 
แลวจะหาที่วิเวกที่ไหนทุกวันนี้ หายากนะ แตกอนเขาไปไหนก็มีแตที่สะดวกสบาย 
เพียงแตสมยัผมปฏิบัติอยูนั่นมันก็สะดวกสบาย การคาการขายมันก็ไมคอยมี
เหมือนทุกวันนี้ คนก็อยูสบายไมไดหมุนติ้วๆ เปนกงจักรเหมือนอยางทุกวันนี้  
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