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วัดน้ีเราไมปฏิบัติตามความรูความเห็นความตองการของคน แตเราปฏิบัติเพ่ือ
หลักธรรมหลักวินัย หลักศาสนาเปนสวนใหญ เพื่อประชาชนทั้งแผนดินซึ่งอาศัยศาสนา 
อันเปนหลักปกครองที่ถูกตองดีงาม ที่เนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดวยดี
ของพระเณร ซ่ึงเปนผูนําทางศาสนาของประชาชนชาวพุทธ เพราะฉะน้ันเราจึงไมสนใจ
ที่จะปฏิบัติตอผูใดเพราะความเกรงใจเปนใหญ ใหนอกเหนือจากธรรมจากวินัยอันเปน
หลักศาสนาไป หากใจเกิดโอนเอนไปตามความรูความเห็นของผูหน่ึงผูใด หรือของคน
หมูมากซึ่งหาประมาณไมไดแลว วัดและศาสนาก็จะหาประมาณหรือหลักเกณฑไมได 
วัดที่เอนเอียงไปตามโลกโดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องยืนยันรับรอง ก็จะหาเขตหาแดนหา
ประมาณไมได และจะกลายเปนวัดไมมีเขตมีแดนไมมีกฎเกณฑ ไมมีเนื้อหนังแหง
ศาสนาติดอยูบางเลย 

ผูหาของดีมีคุณคาไวเทิดทูนสักการบูชาก็คือคนฉลาด จะหาของดี เน้ือแทไวเปน
เคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจก็จะหาไมไดเลย เพราะมีแตสิ่งจอมปลอมเหลวไหล เต็มวัดเต็ม
วาเต็มพระเต็มเณรเถรชี เต็มไปหมดทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน ไมวาวัดไมวาบาน ไม
วาทางโลกทางธรรม คละเคลาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจอมปลอมหลอกลวงหา
สาระสําคัญไมได 

ดวยเหตุนี้จึงตองแยกแยะออกเปนสัดเปนสวนวา ศาสนธรรมกับโลกแมอยูดวย
กันก็ไมเหมือนกัน พระเณรวัดวาอาวาสศาสนา ตั้งอยูในบานตั้งอยูนอกบาน หรือตั้งอยู
ในปาก็ไมเหมือนบาน คนมาเกี่ยวของก็ไมเหมือนคน ตองเปนวัดเปนพระ เปนธรรม
วินัยอันเปนตัวของตัวอยูเสมอ ไมเปนนอย ไมขึ้นกับผูใดสิ่งใด หลักน้ีจึงเปนหลักสําคัญ
ท่ีจะสามารถยึดเหน่ียวนํ้าใจของคนท่ีมีความเฉลียวฉลาด หาหลักความจริงไวเปนท่ีสัก
การบูชาหรือเปนขวัญใจได เราคิดในแงนี้มากกวาแงอื่น ๆ แมพระพุทธเจาผูเปนองค
ศาสดาก็ทรงคิดในแงนี้เหมือนกัน ดังจะเห็นไดในเวลาที่พระองคประทับอยูโดยเฉพาะ
กับพระนาคิตะเปนตน 

เวลามีประชาชนสงเสียงเอิกเกริกเฮฮาเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคทรงรับสั่ง
วา นาคิตะ น่ันใครสงเสียงอึกทึกวุนวายกันมาน้ัน เหมือนชาวประมงเขาแยงปลากัน เรา
ไมประสงคส่ิงเหลาน้ีซ่ึงเปนการทําลายศาสนา ศาสนาเปนส่ิงท่ีรักษาไวสําหรับโลกใหได
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รับความรมเย็นเปนสุข เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดที่รักษาไวแลวดวยด ีเปนเคร่ืองอาบด่ืม
ใชสอยแกประชาชนท่ัวไปไดดวยความสะดวกสบาย ศาสนาก็เปนเชนนํ้าอันใสสะอาด
น้ัน จึงไมตองการใหผูหนึ่งผูใดเขามารบกวน ทําศาสนาใหขุนเปนตมเปนโคลนไป นี่คือ
พระพุทธพจนที่ทรงแสดงกับพระนาคิตะ 

จากนั้นก็สั่งใหพระนาคิตะไปบอกเขาใหกลับไปเสีย กิริยาการแสดงออกเชนนั้น
กับเวลาคํ่าคืนเชนน้ี ไมใชเวลาที่จะมาเกี่ยวของกับพระ ซึ่งทานอยูดวยความวิเวกสงัด 
กิริยาที่สุภาพดีงามเปนสิ่งที่มนุษยผูฉลาดคัดเลือกมาใชได และเวลาอื่นมีถมไป เวลานี้
ทานตองการความสงัด จึงไมควรมารบกวนทานใหเสียเวลาและลําบาก โดยไมเกิด
ประโยชนแตอยางใด นี่คือหลักดําเนินอันเปนตัวอยางจากองคศาสดาของพวกเรา ไมใช
จะคลุกคลีตีโมงกับประชาชนญาติโยมโดยไมมีขอบเขตเหตุผล ไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีเว
ลํ่าเวลาดังท่ีเปนอยู ซ่ึงราวกับศาสนาและพระเณรเราเปนโรงกล่ันสุรา เปนเจาหนาเจา
ตาจายสุราใหประชาชนยึดไปมอมเมากันไมมีวันสรางซา แตศาสนาเปนยาแกความเมา
มัว พระเณรเปนหมอรักษาความเมามัวของตนและของโลก ไมใชนักจายสุราเคร่ืองมึน
เมาจนหมดความรูสึกในความนึกกระดากอาย 

ใครกาวเขามาวัดก็วาเขาเล่ือมใสศรัทธา อนุโลมผอนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวลืม
ธรรมลืมวินัย ลืมกฎระเบียบอันดีงามของวัดของพระของเณรไปหมด จนกลายเปนการ
ทําลายตนเองและวัดวาศาสนาใหเสียไปวันละเล็กละนอย และกลายเปนตมเปนโคลน
ไปหมด ทั้งชาววัดชาวบานหาที่ยึดเปนหลักเกณฑไมได พระเต็มไปดวยมูตรดวยคูถคือ
ส่ิงเหลวไหลภายในวัดในตัวพระเณร 

ดวยเหตุน้ีเราทุกคนผูบวชในพระศาสนา จงสํานึกในขอเหลาน้ีไวใหมาก อยา
เห็นส่ิงใดมีคุณคาเหนือธรรมเหนือวินัย อันเปนหลักใหญสําหรับรวมจิตใจของโลกชาว
พุทธใหไดรับความมั่นใจ ศรัทธาและรมเย็น ถาหลักธรรมหลักวินัยไดขาดหรือดอยไป
เสีย ประโยชนของประชาชนชาวพุทธที่จะพึงไดรับก็ตองดอยไปตาม จนถึงกับหาที่ยึด
เหน่ียวไมได ทั้ง ๆ ท่ีศาสนามีเต็มคัมภีรใบลาน มีอยูทุกแหงทุกหน พระไตรปฎกไมอด
ไมอั้น เต็มอยูทุกวัดทุกวา แตสาระสําคัญที่จะนํามาประพฤติปฏิบัต ิ ใหประชาชนทั้ง
หลายไดรับความเช่ือความเล่ือมใส ยึดเปนหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัต ิ เพื่อเปน
ประโยชนหรือเปนสิริมงคลแกตนนั้นกลับไมมี ทั้ง ๆ ที่ศาสนายังมีอยู เรากเ็ห็นอยาง
ชัดเจนอยูแลวเวลาน้ี 

หลักใหญท่ีจะทําใหศาสนาเจริญรุงเรือง และเปนสักขีพยานแกประชาชนผูเขามา
เกี่ยวของ เพ่ือหวังบุญและสิริมงคลท้ังหลายกับวัด ก็คือพระเณร ถาพระเณรตัง้ใจ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว น้ันแลคือ ผูรักษา
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ไวซ่ึงแบบฉบับอันดีงามแหงพระศาสนาและมรรคผลนิพพานไมสงสัย เขาจะยึดเปน
หลักเปนเกณฑได เพราะคนในโลกน้ีคนฉลาดยังมีอยูมาก สวนคนโงแมมีมากจนลน
โลกก็หาประมาณไมได เมื่อถูกใจเขาเขาก็ชมเชย การชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความโง
ของเขา ไมเกิดประโยชน ถาไมพอใจก็ตําหนิติเตียน ความตําหนิติเตียนน้ัน ก็ไมเกิด
ประโยชนแกท้ังเขาและเราดวย แตผูเฉลียวฉลาดชมเชยน้ันยึดเปนหลักจิตใจได แกเขา
ดวยแกเราดวย เปนประโยชนทั้งสองฝาย ชมเชยพระสงฆก็ชมเชยดวยหลักความจริง
ความฉลาด พระสงฆผูตระหนักในเหตุผลก็สามารถทําตนใหเปนเนื้อนาบุญของเขาได
ดวย เขาก็ไดรับประโยชนดวย แมตําหนิก็มีเหตุผลที่ควรยึดเปนคติได ดวยเหตุน้ีเราผู
ปฏิบัติพึงตระหนักในขอนี้ใหด ี 

ไปที่ไหนอยาลืมเนื้อลืมตัววาตนเปนนักปฏิบัต ิ เปนองคแทนพระศาสดาในการ
ดําเนินพระศาสนา และประกาศพระศาสนาดวยการปฏิบัติ โดยไมถึงกับตองประกาศ
ส่ังสอนประชาชนใหเขาใจในอรรถในธรรมโดยถายเดียว แมเพียงขอวัตรปฏิบัติที่ตน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น ก็เปนทัศนียภาพอันดีงามใหประชาชนเกิดความเช่ือความ
เลื่อมใสได เพราะการไดเห็นไดยินของตนอยูแลว ยิ่งไดมีการแสดงอรรถธรรม ใหถูก
ตองตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจาดวยแลว ก็ยิ่งเปนการ
ประกาศพระศาสนาโดยถูกตองดีงาม ใหสาธุชนไดยึดเปนหลักใจ ศาสนาก็มีความเจริญ
รุงเรืองไปโดยลําดับในหัวใจชาวพุทธ 

อยูที่ใดไปที่ใดอยาลืมหลักสําคัญคือศีล สมาธิ ปญญา อันเปนหลักงานสําคัญ
ของพระ น้ีแลคือหลักงานสําคัญของพระเราทุกรูป ท่ีเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสปรากฏ
ในพระพุทธศาสนาวาเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนอยูท่ีตรงน้ี ไมไดเปนอยูเพียงโกนผม 
โกนคิ้วนุงเหลืองหมเหลืองเทานั้น อันนั้นใครทําเอาก็ไดไมสําคัญ สําคัญที่การประพฤติ
ปฏิบัติตามหนาที่ของตน ศีลพยายามระมัดระวังรักษาอยาใหขาดใหดางพรอย มีความ
ระเวียงระวังอยูทุกอิริยาบถดวยสติปญญาของเรา อะไรจะขาดตกบกพรองไปก็ตาม ศีล
อยาใหขาดตกบกพรอง เพราะเปนสมบัติอันสําคัญประจํากับเพศของตน หวังพึ่งเปน
พึ่งตายกับศีลของตนโดยแท 

สมาธิที่ยังไมเกิดก็พยายามฝกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจ ฝาฝนทรมานจิตใจตัว
พยศเพราะอํานาจของกิเลสนั้น ใหเขาสูเงื้อมมือของความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่อง
สกัดลัดกั้นความคะนองของใจ ใหเขาสูความสงบเย็นใจจนได นี่ก็เปนสมาธิสมบัติ
สําหรับพระเรา ปญญาคือความฉลาด ปญญาจะใชไดในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ 
ไมวากิจการภายนอกภายในใหนําปญญาออกใชเสมอ ย่ิงเขาสูภายในคือการพิจารณา
กิเลสอาสวะประเภทตาง ๆ ดวยแลว ปญญาย่ิงเปนของสําคัญมาก ปญญากับสตินี้แยก
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กันไมออก จะตองทําหนาที่ไปพรอม ๆ กัน สติเปนผูควบคุมงานคือปญญาที่กําลัง
ทํางาน หากสติไดเผลอไปเม่ือไรงานน้ันก็ไมสําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะน้ันสติ
จึงเปนธรรมจําเปนที่จะตองแนบนําในงานของตนอยูเสมอ นี่คืองานของพระ ใหทานท้ัง
หลายจําไวอยางถึงใจตลอดไป อยาชินชา จะกลายเปนพระหนาดานไปโดยท่ีโลกเขา
เคารพกราบไหวทุกวันเวลา 

ออกพรรษานี้ตางองคตางก็จะตองพลัดพรากจากกันไป ตามหนาท่ีและความจํา
เปน และกฎคอื อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หามไมอยู เพราะเปนคติธรรมดา เปนเร่ืองใหญ 
แมตัวผมเองก็ไมไดแนใจวาจะอยูกับทานทั้งหลายไปนานสักเทาไร เพราะอยูใตกฎอนิจฺ
จํเหมือนกัน ในขณะที่อยูดวยกัน พึงตั้งใจสําเหนียกศึกษาใหถึงใจ สมกับเรามาศึกษา
อบรมและประพฤติปฏิบัต ิ

คําวาปญญาดังท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ี คือการพิจารณาคล่ีคลายดูสวนตาง ๆ ที่มา
เกี่ยวของทั้งภายนอกภายใน (ตองขออภัยทานนักธรรมะดวยกันทั้งหญิงทั้งชายที่ตกอยู
ในสภาพอยางเดียวกัน กรุณาพิจารณาเปนธรรม) รูป สวนมากก็เปนรูปหญิง-ชาย ใน
หลักธรรมทานกลาวไววา ไมมีรูปใดที่จะเปนขาศึกแกเพศสมณะเรายิ่งกวารูปหญิง-ชาย 
เสียงหญิง-ชาย กล่ินหญิง-ชาย รสของหญิง-ชาย เครื่องสัมผัสถูกตองของหญิง-ชาย นี้
เปนเอกที่จะใหเปนโทษเปนภัยแกสมณะ ใหพึงสํารวมระวังใหมากย่ิงกวาการสํารวม
ระวังในเรื่องอื่น ๆ สติปญญาก็ใหคล่ีคลายจุดท่ีสําคัญน้ีมากย่ิงกวาคล่ีคลายการงาน
อยางอื่น ๆ  

รูป ก็แยกแยะดูดวยปญญาใหเห็นชัดเจน คําวารูปหญิง-ชายน้ันใหช่ือตาม
สมมุต ิความจริงแลวไมใชหญิง-ชาย เปนรูปธรรมดาเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ มีหนังหุม
หอท่ัวสรรพางครางกาย เขาไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูก เต็มไปดวยของ
ปฏิกูลโสโครกดวยกัน ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลย เปน
แตเพียงวาความสําคัญของใจน้ันมันวาเปนหญิง-ชาย คําวาเปนหญิง-ชายนั้น มันสลัก
ลงไปภายในจิตใจอยางลึกซึ้งดวยความสําคัญของใจเอง ทั้งที่ไมเปนความจริง เปน
ความสําคัญตางหาก 

เสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เปนเสียงธรรมดา แตเราหมายไปวาเปนเสียงวิสภาค 
เพราะฉะนั้นจึงทิ่มแทงเขาในหัวใจบุรุษอยางฝงลึก เฉพาะอยางย่ิงนักบวชเรา และแทง
ทะลุเขาไปจนลืมเนื้อลืมตัว ขั้วหัวใจขาดสะบั้นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู ข้ัวหัวใจขาดเปอยเนา
เฟะแตไมตาย เจาตัวกลับเพลินฟงเพลงเสียงขั้วหัวใจขาดอยางไมมีวันจืดจางอิ่มพอ 
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กลิ่น ก็กล่ินธรรมดาเหมือนเราน่ีเพราะเปนกล่ินคน ถึงจะเอาน้ําอบน้ําหอมจาก
เมืองเทพเมืองพรหมที่ไหนมาประมาชโลม ก็เปนกลิ่นของอันนั้นตางหาก ไมใชกลิ่น
ของหญิง-ชายแทแมนิดเดียวเลย จงพิจารณาแยกแยะออกดูใหละเอียดถี่ถวน 

รสก็เพียงความสัมผัสกัน การสัมผัสก็ไมเห็นผิดแปลกอะไรกับอวัยวะเราสัมผัส
อวัยวะเราเอง อวัยวะน้ัน ๆ ก็เปนดิน นํ้า ลม ไฟ เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน 
แนะ เราตองพิจารณาใหชัดเจนอยางน้ี แลวก็พิจารณาตนเทียบเคียงกับรูป, เสียง, 
กลิ่น, รส, เครื่องสัมผัส ของคําวาหญิง-ชายนั้น เขามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกล่ินรส 
ของเรา ก็ไมมีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริง นอกจากความ
เสกสรรปนยอของใจที่มันคิดไปเสกสรรไปเทานั้น 

ดวยเหตุน้ีจึงตองอาศัยปญญาพิจารณาคล่ีคลาย อยาใหความสําคัญในแงใดแง
หนึ่งที่จะเปนขาศึกแกตนเขามาแทรกสิงหรือทําลายจิตใจของตนได ใหสลัดปดท้ิง ดวย
ปญญาอันเปนความจริง ลงสูความจริงวา สักแตวารูป สักแตวาเสียง สักแตวากล่ิน สัก
แตวารส สักแตวาเคร่ืองสัมผัส ท่ีผานแลวหายไป ๆ ทั้งมวล เชนเดียวกับส่ิงอ่ืน ๆ นี่คือ
การพิจารณาถูกตอง และสามารถถอดถอนความยึดมั่นสําคัญผิดกับสิ่งนั้น ๆ ไดโดย
ลําดับไมสงสัย 

จะพิจารณาไปในวัตถุสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ มันเต็มอยูดวยกองอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา หาความจีรังถาวรไมได อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไป วัตถุสิ่งใดก็ตาม ขึ้นชื่อวามี
อยูในโลกน้ีลวนแลวแตส่ิงท่ีจะตองพังทลาย เขาไมพังเราก็พัง เขาไมแตกเราก็แตก เขา
ไมพลัดพรากเราก็พลัดพราก เขาไมจากเราก็จาก เพราะโลกน้ีเต็มไปดวยความจาก
ความพลัดพรากกันอยูแลวโดยหลักธรรมชาต ิ ใหพิจารณาอยางน้ีดวยปญญาใหชัดเจน
กอนหนาท่ีส่ิงเหลาน้ันจะพลัดพรากจากเรา หรือเราจะพลัดพรากจากส่ิงเหลาน้ัน แลว
ปลอยวางไวตามเปนจริง เม่ือเปนเชนน้ันจิตใจก็มีความสุข นี่พูดถึงขั้นปญญาในการ
พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตาง ๆ ทั้งขางนอกขางใน ท้ังสวนหยาบ สวน
ละเอียด ยอมพิจารณาในลักษณะเหลาน้ีท้ังส้ิน  

สมาธิก็อธิบายบางแลว คําวาสมาธิคือความแนนหนาม่ันคงของใจ เริ่มตั้งแต
ความสงบสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ของใจขึ้นไปจนถึงความสงบสุขละเอียดมั่นคง ใจถาไมได
ฝกหัด ไมไดดัดแปลง ไมไดบังคับทรมานดวยอุบายตาง ๆ ม ี สติ, ปญญา, ศรัทธา, 
ความเพียร เปนเคร่ืองหนุนหลังแลว จะหาความสงบไมไดจนกระท่ังวันตาย ตายก็ตาย
ไปเปลา ๆ ตายดวยความฟุงซานวุนวายสายแสกับอารมณรอยแปด ไมมีสติรูสึกตัว 
ตายดวยความไมมีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดอาศัย ตายแบบวาวเชือกขาดอยูบนอากาศ 
ตามแตจะถูกลมพาพัดไปไหน แมยังอยูก็อยูดวยความไมมีหลักมีเกณฑ เพราะความ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๘๘ 

๘๘

ลืมตัวประมาทหาเหตุผลเปนเคร่ืองดําเนินไมได อยูแบบเลื่อนลอย คนเราทั้งคนถาอยู
แบบเลื่อนลอยไมหาหลักที่ดียึด ก็ตองไปแบบเลื่อนลอย จะเกิดผลประโยชนอะไร หา
ความดีความแนใจในคติของตนที่ไหนได เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยูรู ๆ อยูอยางนี้ 
จงสรางความแนนอนข้ึนท่ีใจของเรา ดวยความเปนผูหนักแนนในสารคุณท้ังหลาย จะ
แนตัวเองทั้งยังอยูทั้งเวลาตายไป ไมสะทกสะทานหว่ันไหวกับความเปนความตาย 
ความพลัดพรากจากสัตวแลสังขารท่ีใคร ๆ ตองเผชิญดวยกัน เพราะมีอยูกับทุกคน  

ปญญาไมใชจะเกิดขึ้นในลําดับที่สมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นแลว แตตองอาศัย
ความฝกหัดคิดคนควาความพินิจพิจารณา ปญญาจึงจะเกิดขึ้น โดยอาศัยสมาธิเปน
เคร่ืองหนุนอยูแลว ลําพังสมาธินั้นจะไมกลายเปนปญญาขึ้นมาได ตองเปนสมาธิอยู 
โดยด ี ถาไมใชปญญาพิจารณาตางหาก สมาธิเพียงทําใหจิตมีความเอิบอิ่มมีความสงบ
ตัว มีความพอใจกับอารมณคือสมถธรรม ไมหิวโหยในความคิดโนนคิดน้ี ไมวุนวาย
สายแสเทาน้ัน เพราะจิตท่ีมีความสงบยอมมีความเย็น ยอมเอิบอ่ิมในธรรมตามฐาน
แหงความสงบของตน แลวนําจิตที่มีความอิ่มในสมถธรรมนั้นออกพิจารณา คล่ีคลายดู
สิ่งตาง ๆ ดวยปญญา ซึ่งในโลกนี้ไมมีอันใดจะเหนือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปได มัน
เต็มไปดวยสภาพเดียวกัน จงใชปญญาพินิจพิจารณา จะเปนแงใดก็ตาม ตามแตจริต
นิสัยทีช่อบพอกับการพิจารณาในแงน้ัน ๆ โดยยกส่ิงน้ันข้ึนมาพิจารณาคล่ีคลายดวย
ความสนใจ ใครรูใครเห็นตามความจริงของมันจริง ๆ อยาสักแตพิจารณาโดย
ปราศจากเจตนาปราศจากสติกํากับ 

เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะกับจิตที่เต็มไปดวยราคะความกําหนัดยินด ี น้ีเปนคู
ปรับหรือคูแกกันไดดีและดีมาก จิตมีราคะมากเพียงไรใหพิจารณาอสุภะอสุภังมาก
เพียงน้ันหนักเพียงน้ัน จนกลายเปนปาชาผีดิบข้ึนใหเห็นประจักษใจในรางกายของเขา
ของเราทั่วโลกดินแดน ราคะตัณหานั้นจะกําเริบขึ้นไมไดเมื่อปญญาหยั่งรูวามีแตปฏิกูล
เต็มตัว ใครจะไปกําหนัดยินดีในปฏิกูล ใครจะไปกําหนัดยินดีในสิ่งที่ไมสวยไมงาม ใน
ส่ิงท่ีอิดหนาระอาใจ น่ีเปนยาระงับอสุภะอสุภังประการหน่ึง เปนยาแกโรคราคะตัณหา
ขนานเอกขนานหน่ึง เม่ือพิจารณาสมบูรณเต็มท่ีแลวใหจิตสงบตัวลงไปในวงแคบ 

เม่ือจิตไดพิจารณาอสุภะอสุภังหลายคร้ังหลายหน จนเกิดความชํานิชํานาญ 
พิจารณาคลองแคลววองไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายใน จะพิจารณาใหเปนอยางไรก็เปน
ไดอยางรวดเร็ว แลวจิตก็จะรวมตัวเขามาสูอสุภะภายใน และจะเห็นโทษแหงอสุภะที่ตน
วาดภาพไวน้ันวา เปนเร่ืองมายาประเภทหน่ึง แลวปลอยวางทั้งสองเงื่อน คือเง่ือนอสุภะ
และเงื่อนสุภะ 
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ทั้งสุภะทั้งอสุภะสองประเภทนี้ เปนสัญญาคูเคียงกันกับเร่ืองของราคะ เมื่อ
พิจารณาเขาใจทั้งสองเงื่อนนี้เต็มที่แลว คําวาสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได 
คําวาอสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได ผูที่ใหความหมายวาเปนสุภะก็ดีอสุภะก็
ดีก็คือใจ ก็คือสัญญา สัญญาก็รูเทาแลววาเปนตัวหมาย เห็นโทษแหงตัวหมายน้ีแลว ตัว
หมายนี้ก็ไมสามารถที่จะหมายออกไปใหใจติดและยึดถือไดอีก น่ัน เม่ือเปนเชนน้ันจิต
ก็ปลอยวางทั้งสุภะทั้งอสุภะคือทั้งสวยงามทั้งไมสวยงาม โดยเห็นเปนเพียงตุกตา เคร่ือง
ฝกซอมของใจของปญญาในขณะที่จิตยังยึด และปญญาพิจารณาเพื่อถอดถอนยังไม
ชํานาญเทาน้ัน 

เม่ือจิตชํานาญ รูเหตุผลทั้งสองประการคือ สุภะอสุภะนี้แลว ยังสามารถยอน
มาทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไปปรุงแตงวา น้ันเปนสุภะน่ันเปนอสุภะอีกดวย 
เม่ือทราบความหมายน้ีอยางชัดเจนแลว ความหมายน้ีก็ดับลงไป และเห็นโทษแหง
ความหมายน้ีอยางชัดเจนวาน้ีคือตัวโทษ อสุภะไมใชตัวโทษ สุภะไมใชตัวโทษ ความ
สําคัญวาเปนสุภะอสุภะตางหากเปนตัวโทษ เปนตัวหลอกลวงเปนตัวใหยึดถือ น่ันมัน
ยนเขามา น่ีการพิจารณายนเขามาอยางน้ีและปลอยวางโดยลําดับ 

เม่ือจิตเปนเชนน้ันแลว เราจะกําหนดสุภะหรืออสุภะก็ปรากฏข้ึนอยูท่ีจิต โดยไม
ตองไปแสดงภาพภายนอกเปนเครื่องฝกซอมอีกตอไป เชนเดียวกับเราเดินทางและผาน
สายทางไปโดยลําดับฉะน้ัน นิมิตเห็นปรากฏอยูภายในจิต ในขณะท่ีปรากฏอยูภายใน
จิตน้ันก็ทราบแลววา สัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาไดแคนี ้ ไมสามารถออกไปหมายขางนอก
ได แมจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตก็ทราบไดชัดวา สภาพท่ีปรากฏเปนสุภะอสุภะน้ีก็เกิด
ขึ้นจากตัวสัญญาอีกเชนเดียวกัน รูทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นอยูภายในใจ รูทั้งสัญญาที่หมาย
ตัวข้ึนมาเปนภาพภายในใจอีกดวย สุดทายภาพภายในใจน้ีก็หายไป สัญญาคือความ
สําคัญความหมายข้ึนมาน้ันก็ดับไป รูไดชัดวาเม่ือสัญญาตัวเคยหลอกลวงวาเปนสุภะ
อสุภะ และเปนอะไรตออะไรไมมีประมาณ หลอกใหหลงทั้งสองเงื่อนนี้ ดับไปแลว 
สัญญาก็ดับไปดวย ไมมีอะไรจะมาหลอกใจอีก น่ีการพิจารณาอสุภะ พิจารณาอยางน้ี
ตามหลักปฏิบัต ิแตเราจะไปหาในคัมภีรหาท่ีไหนก็ไมเจอ นอกจากหาความจริงในหลัก
ธรรมชาติที่มีอยูกับกายกับใจ อันเปนที่สถิตแหงสัจธรรมและสติปฏฐานสี่เปนตน และ
สรุปลงในคัมภีรท่ีใจน้ี จะเจอดังที่อธิบายมานี้ 

น่ีเปนรูป รูปกายก็ทราบไดชัดวา กายของเราทุกสวนน้ีก็เปนรูป มีอะไรบางในรูป
น้ี อวัยวะทุกสวนเปนรูปทั้งนั้น ไมวาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ลวนแลว
แตเปนรูป เปนสิ่งหนึ่งตางหากจากใจ จะพิจารณาเปนอสุภะ มันก็ตัวอสุภะอยูแลวตั้ง
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แตเรายังไมไดพิจารณา และคําท่ีวาส่ิงน้ีเปนสุภะส่ิงน้ันเปนอสุภะ ใครเปนผูไปใหความ
หมาย ส่ิงเหลาน้ีเขาหมายตัวของเขาเองเม่ือไร เขาบอกวาเขาเปนสุภะ เขาบอกวาเขา
เปนอสุภะเมื่อไร เขาไมไดหมายไมไดบอกวาอยางไรทั้งสิ้น อันใดจริงอยูอยางไรมันก็
จริงอยูตามสภาพของเขาอยางนั้นมาดั้งเดิม และเขาเองก็ไมทราบความหมายของเขา ผู
ไปทราบความหมายในเขาก็คือสัญญา ผูหลงความหมายในเขาก็คือสัญญาเอง ซึ่งออก
จากใจตัวหลง ๆ เม่ือมารูเทาสัญญาอันน้ีแลว ส่ิงเหลาน้ีก็หายไปอีก ตางอันก็ตางจริง นี่
คือความรูเทาหรือการรูเทาเปนอยางน้ี 

เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากรางกาย กายก็เปนธรรมชาติ
อันหนึ่งซึ่งมีอยูตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขเกิดขึ้น ทุกขตั้งอยู ทุกขดับไป กายก็เปนกาย 
ทุกขก็เปนทุกข ตางอันตางจริง พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง สักแตวาเวทนา 
สักแตวากาย ไมนิยมวาเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนของเราเปนของเขา 
หรือของใคร เวทนาก็ไมใชเรา ไมเปนของเรา ไมเปนของเขา ไมเปนของใคร เปนแต
เพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแลวดับไปชั่วกาลเทานั้นตามสภาพของเขา ความจริงเปน
อยางน้ี 

สัญญาคือความจําได จําไดเทาไรไมวาจําไดใกลไดไกล จําไดทั้งอดีตอนาคต 
ปจจุบัน จําไดเทาไรความดับก็ไปพรอม ๆ กัน ดับไป ๆ เกิดแลวดับ ๆ จะมาถือวาเปน
สัตวเปนบุคคลท่ีไหน น่ีหมายถึงปญญาข้ันละเอียดพิจารณาหย่ังทราบเขาไปตามความ
จริง ประจักษใจตัวเองโดยไมตองไปถามใคร 

สังขารคือความคิดความปรุง ปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลาง ๆ ปรุงเรื่องอะไรก็มีแต
เรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ หาสาระอะไรจากความปรุงนี้ไมได ถาสัญญาไมรับชวงไปใหเกิด
เร่ืองเกิดราว สัญญาก็ทราบชัดเจนแลว อะไรจะไปปรุงไปรับชวงไปยึดไปถือใหเปนเรื่อง
ยืดยาวตอไปเลา ก็มีแตความเกิดความดับภายในจิตเทาน้ัน น่ีคือสังขารมันเปนความ
จริงอันหน่ึง อันน้ีทานเรียกวาสังขารขันธ ขันธ แปลวากอง แปลวาหมวด รูปขันธ แปล
วากองแหงรูป สัญญาขันธ แปลวากองแหงสัญญา หมวดแหงสัญญา สังขารขันธ คือ
กองแหงสังขาร หมวดแหงสังขาร 

วิญญาณขันธ คือหมวดหรือกองแหงวิญญาณที่รับทราบในขณะสิ่งภายนอกเขา
มาสัมผัส เชน ตาสัมผัสรูป เปนตน เกิดความรูข้ึน พอสิ่งนั้นผานไปความรับรูนี้ก็ดับไป 
ไมวาจะรับรูสิ่งใดยอมพรอมที่จะดับดวยกันทั้งนั้น จะหาสาระแกนสารและสําคัญวาเปน
เราเปนของเราท่ีไหนไดกับขันธท้ังหาน้ี 

เรื่องของขันธทั้งหานี้เปนอยางนี ้ มีอยางนี้ปรากฏอยางนี ้ และเกิดขึ้นดับไป ๆ 
สืบตอกันอยูเรื่อย ๆ อยางนี้ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี ้ หาสาระอะไรจากเขาไมได
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เลย นอกจากจิตใจไปสําคัญม่ันหมาย แลวยึดม่ันถือม่ันในส่ิงเหลาน้ีวาเปนตนเปนของ
ตน แลวแบกใหหนักย่ิงกวาภูเขาท้ังลูกข้ึนมาภายในใจเทาน้ัน ไมมีสิ่งใดเปนเครื่องตอบ
รับหรือเปนเคร่ืองสนอง ความสนองก็คือสนองความทุกขนั้นเอง เพราะความหลงของ
ตนพาใหสนอง 

เม่ือจิตไดพิจารณาเห็นส่ิงเหลาน้ีอยางชัดเจน ดวยปญญาอันแหลมคมแลวน้ัน 
รูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติประจักษดวยปญญา เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ในสวน
รางกายก็รูชัดตามเปนจริงของมัน เวทนาทางใจคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ที่เกิดขึ้น 
ภายในใจ น่ันเปนสาเหตุใหจิตสนใจพินิจพิจารณา แมจะยังไมรูเทาทันส่ิงน้ัน สิ่งนั้นก็ยัง
ตองเปนเครื่องเตือนจิตใหพิจารณาอยูเสมอ เพราะข้ันน้ียังไมสามารถท่ีจะรูเทาทัน
เวทนาภายในจิตได คือ สุข ทุกข เฉย ๆ ภายในจิตโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับเวทนาทาง
กาย 

วิญญาณก็สักแตวาตางอันตางจริง น่ีชัดแลวตามความเปนจริง จิตหายสงสัยท่ีจะ
ยึดจะถือสิ่งเหลานี้วาเปนตนอีกตอไป เพราะตางอันตางจริงแมจะอยูดวยกัน ก็เชนเดียว
กับผลไมหรือไขเราวางลงในภาชนะ ภาชนะก็ตองเปนภาชนะ ไขที่อยูในนั้นก็เปนไข ไม
ใชอันเดียวกัน จิตก็เปนจิตซ่ึงอยูในภาชนะ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันน้ี 
แตไมใชรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หากเปนจิตลวน ๆ อยูภายในน้ัน น่ีเวลา
แยกชัดเจนแลวระหวางขันธกับจิตเปนอยางน้ัน 

ทีนี้เมื่อจิตไดเขาใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางชัดเจนหาที่สงสัย
ไมไดแลว ก็จะมีแตความกระดิกพลิกแพลงความกระเพ่ือมภายในจิตโดยเฉพาะ ๆ 
ความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมอยูภายในจิต สุขอันละเอียดที่
ปรากฏข้ึนภายในจิต ทุกขอันละเอียดที่ปรากฏภายในจิต สัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้น
ภายในจิตมีอยูเพียงเทาน้ัน จิตจะพิจารณาแยกแยะกันอยูตลอดเวลาดวยสติปญญา
อัตโนมัต ิคือจิตขั้นนี้เปนจิตที่ละเอียดมาก ปลอยวางส่ิงท้ังหลายหมดแลว ขึ้นชื่อวาขันธ
หาไมมีเหลือเลย แตยังไมปลอยวางตัวเองคือความรู แตความรูน้ันยังเคลือบแฝงดวย
อวิชชา 

น่ันแหละทานวาอวิชชารวมตัว รวมอยูที่จิต หาทางออกไมได ทางเดินของ
อวิชชาก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เพื่อไปสูรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส เมื่อสติ
ปญญาสามารถตัดขาดสิ่งเหลานี้เขาไปไดโดยลําดับ ๆ แลว อวิชชาไมมีทางเดิน ไมมี
บริษัทบริวาร จึงยุบ ๆ ยิบ ๆ หรือกระดุบกระดิบอยูภายในตัวเอง โดยอาศัยจิตเปนที่
ยึดที่เกาะโดยเฉพาะ เพราะหาทางออกไมได แสดงออกเปนสุขเวทนาอยางละเอียดบาง 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๙๒ 

๙๒

ทุกขเวทนาอยางละเอียดบาง แสดงเปนความผองใสซึ่งแปลกประหลาดอัศจรรยอยาง
ยิ่งในเมื่อปญญายังไมรอบและทําลายยังไมไดบาง จิตก็พิจารณาอยูที่ตรงนั้น 

แมจะเปนความผองใสและสงาผาเผยเพียงไรก็ตาม ขึ้นชื่อวาสมมุติจะละเอียด
ขนาดไหนก็จะตองแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาใหเปนที่สะดุดจิต พอจะใหคิดอาน 
หาทางแกไขจนได เพราะฉะนั้น สุขก็ดีทุกขก็ดีอันเปนของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตโดย
เฉพาะ ตลอดความอัศจรรย ความสวางไสวซ่ึงมีอวิชชาเปนตัวการ แตเพราะความไม
เคยรูเคยเห็น เมื่อพิจารณาเขาไปถึงจุดนั้นจึงหลงยึด และจึงถูกอวิชชากลอมเอาอยาง
หลับสนิท โดยหลงยึดถือความผองใสเปนตนน้ันวาเปนเรา ความสุขน้ันก็เปนเรา ความ
อัศจรรยน้ันก็เปนเรา ความสงาผาเผยที่เกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นก็เปน
เรา เลยถือจิตทั้งอวิชชาเปนเราโดยไมรูสึกตัวเสียทั้งดวง  

แตก็ไมนาน เพราะอํานาจของมหาสติมหาปญญาอันเปนธรรมไมนอนใจอยูแลว 
คอยสอดคอยสองคอยพินิจพิจารณาแยกแยะไปมาอยูอยางนั้น ตามนิสัยของสติปญญา
ขั้นนี ้ กาลหน่ึงเวลาหน่ึงตองทราบไดแนนอน โดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้นเล็ก ๆ 
นอย ๆ อันเปนเรื่องผิดปกต ิทุกขแสดงขึ้นนิด ๆ หนอย ๆ อยางละเอียด ตามขั้นของ
จิตก็ตาม ก็พอเปนเครื่องสะดุดจิตใหทราบไดวา เอะ ทําไมจิตจึงมีอาการเปนอยางนี ้
ไมคงเสนคงวา ความสงาผาเผยท่ีแสดงอยูภายในจิต ความอัศจรรยท่ีแสดงอยูภายใน
จิต ก็แสดงความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็ก ๆ นอย ๆ พอใหสติปญญาขั้นนี้จับไดอยู
น่ันเอง 

เม่ือจับไดก็ไมไวใจและกลายเปนจุดท่ีควรพิจารณาข้ึนมาในขณะน้ัน จึงตั้งจิตคือ
ความรูประเภทน้ีเปนเปาหมายแหงการพิจารณา เมื่อสติปญญาขั้นนี้ไดจอลงไปถึงจุดนี้
วานี้คืออะไร สิ่งทั้งหลายไดพิจารณามาแลวทุกสิ่งทุกอยางจนสามารถถอดถอนมันได
เปนขั้น ๆ แตธรรมชาติที่รู ๆ ที่สวางไสวที่อัศจรรยนี้คืออะไร อันนี้มันคืออะไรกันแน 
สติปญญาจอลงไปพิจารณาลงไป จุดน้ีจึงเปนเปาหมายแหงการพิจารณาอยางเต็มท่ี 
และจุดนี้จึงกลายเปนสนามรบของสติปญญาอัตโนมัติขึ้นมาในขณะนั้น ไมนานนักก็
สามารถทําลายจิตอวิชชาดวงประเสริฐ ดวงอัศจรรยสงาผาเผยตามหลักอวิชชาใหแตก
กระจายออกไปโดยสิ้นเชิง ไมมีสิ่งใดเหลือคางอยูภายในใจแมปรมาณูอีกตอไป 

เม่ือธรรมชาติท่ีเคยเสกสรรโดยไมรูตัววาเปนของประเสริฐอัศจรรยเปนตน ได
สลายตัวลงไปแลว สิ่งที่ไมตองเสกสรรปนยอวาเปนของประเสริฐ หรือไมประเสริฐ ก็
ปรากฏขึ้นอยางเต็มที ่ ธรรมชาติน้ันคือความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิน้ันเม่ือเทียบกับ จิต
อวิชชาท่ีวาเปนของประเสริฐเลิศเลอแลว จิตอวิชชานั้นจึงเปนเหมือนกองขี้ควายกอง
หนึ่งดี ๆ น่ีเอง ธรรมชาติที่อยูใตอวิชชาซึ่งหุมหออยูนั้น เม่ือเปดเผยตัวข้ึนมาแลว จึง
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เปนเหมือนทองคําธรรมชาต ิทองคําธรรมชาติกับกองขี้ควายเหลว ๆ น้ัน อันไหนมีคุณ
คากวากันเลา แมแตเด็กอมมือก็ตอบได อยาวาแตจะมามัวเทียบเคียงใหเสียเวลาและ
ขายความโงอยูเลย 

น่ีละการพิจารณาจิต เมื่อถึงขั้นนี้แลวเปนขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยูกับ
จิต ตัดขาดจากอวิชชาตัณหาทั้งมวล อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตัดขาดไปเปนอวิชฺชาย
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ….  เปนตน จน
กระทั่ง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหต ิ เมื่ออวิชชาดับแลว สังขาร
สมุทัยก็ดับและดับตาม ๆ กันไปดังทานแสดงไวนั่นแล สังขารท่ีปรุงประจําขันธก็กลาย
เปนสังขารลวน ๆ ไปไมเปนสมุทัย วิญญาณท่ีปรากฏข้ึนภายในจิตก็เปนวิญญาณลวน 
ๆ ไมเปนวิญญาณสมุทัย วิฺญาณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, 
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส อะไรท่ีเปนรูปเปนนาม เปนสฬายตนะสัมผัสตาง ๆ ลวนแลว
แตเปนหลักธรรมชาติของมนัเอง ไมทําความกําเริบใหแกจิตใจดวงเสร็จส้ินไปแลวน้ัน 
จนกระทั่งถึง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหต.ิ คําวา เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส สิ่งทั้งมวลที่กลาวมานั้นไดดับลงไปแลวโดยสิ้นเชิง เรียกวา นิโรธเต็มภูมิ 

การดับกิเลสตัณหาอวิชชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหน ถาไมดับที่ตัวจิตซึ่ง
เปนตัวโลกตัวสงสาร ตัวอวิชชาตัวเกิดแกเจ็บตาย เชื้อของความใหเกิดแกเจ็บตายก็ได
แก ราคะตัณหามีอวิชชาเปนตัวสําคัญ มีอยูที่จิตดวงนี้เทานั้น เมื่อดับอันนี้ใหขาด
กระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแลวก ็นิโรโธ โหต ิเทาน้ัน นี่แหละงานแหงการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจา ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้คง
เสนคงวา ไมมีที่ใดยิ่งหยอนในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว วาจะ
ไมทันกลมายาของกิเลสประเภทตาง ๆ เปนไมมี จึงเรียกวาเปน มัชฌิมาปฏิปทา เปน
ธรรมที่เหมาะสมกับการแกกิเลสทุกประเภทตลอดไป จนกิเลสไมมีเหลือหลอดวย
อํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทานี ้จงพากันเขาใจอยางนี้ 

การปฏิบัติตนใหถือธรรมขอนี ้ เพราะความพนทุกขเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือโลก
ท้ังสาม เราเห็นโลกท้ังสามน้ีวาอะไรเปนส่ิงวิเศษวิโสกวาความหลุดพนแหงใจจากทุกข
ท้ังมวลเลา เม่ือทราบชัดดวยเหตุผลแลว ความเพียรก็จะไดคืบหนากลาตายตอสงคราม 
ตายก็ตายไปเถอะ ตายดวยการรบการพุงชิงชัยกับกิเลสอาสวะ ซ่ึงเคยครอบงําหัวใจเรา
มานาน ไมมีธรรมบทใด ไมมีเคร่ืองมือใดท่ีจะสามารถฟาดฟนห่ันแหลกกิเลสน้ีใหจม
ลงไปได เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้เลย 

ฉะน้ันคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงเปนที่อบอุนใจ เปนท่ีแนใจเปนท่ีสนิทใจวา
ไดทรงบําเพ็ญทั้งเหตุทั้งผล  ทุกสิ่งทุกอยางมาโดยสมบูรณ   จึงไดนําธรรมมาสอนโลก 
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สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็ตรัสไวชอบแลวดวยความรูย่ิงเห็นจริงทุกส่ิงทุกอยาง คือ
ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆสาวกทานดําเนินตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาโดยไมยอหยอนออนกําลัง จนสามารถควํ่ากิเลสออกจากใจ 
กลายเปนใจท่ีเลิศประเสริฐข้ึนมาเปนสรณะของพวกเรา ก็ไมพนจากการปฏิบัติตาม
หลักปฏิปทาน้ีเลย ดวยเหตุนี้ขอใหเราทั้งหลายจงฟงใหถึงใจ อยาสนใจใฝหาเร่ือง
หลอกเร่ืองลวง เรื่องปลอมแปลงทั้งหลายซึ่งมีเต็มโลกเต็มสงสาร ใหสนใจใฝธรรมของ
จริงปฏิบัติของจริง เราจะเห็นของจริงข้ึนกับใจไปเร่ือย ๆ ในทามกลางแหงของปลอม
ซึ่งมีอยูภายในใจและมีอยูเต็มโลก อยาพากันสงสัยจะเปนความอาลัยเสียดายกิเลสไมมี
ที่สิ้นสุด 

การปฏิบัติธรรมใหมุงทางดานนามธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนสําคัญย่ิง
กวาดานวัตถุ ดานวัตถุนั้นพอเปนพอไปเพียงไดอาศัยก็พอแลว อยูสถานที่ใด คนเรา
เกิดมาจากมนุษย มาเปนพระก็มาจากคน คนเขามีบานมีเรือน พระก็จําตองมีที่พักที่
อาศัยพอบรรเทาเปนธรรมดา ควรทําพอไดอาศัยเทานั้น อยาทําใหหรูหรา อยาทําแขง
โลกแขงสงสารมันเปนการส่ังสมกิเลสข้ึนมา ปรากฏช่ือลือนามไปในทางโลก ไปในทาง
กิเลสหัวเราะเยาะ ใหปรากฏช่ือลือนามดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ใหปรากฏชื่อลือนามในการบําเพ็ญแกหรือถอดถอนตน ใหพนจากกิเลสกองทุกข
ในวัฏสงสาร น้ีช่ือวาเปนผูเพ่ิมอํานาจวาสนาของตนโดยตรงอยางแทจริง อยาไดละ
ความพากเพียรของตน จงเอาใหตลอดรอดฝงแหงวัฏวนวัฏวุนใหไดในชีวิตอัตภาพนี้ 
ซึ่งเปนที่แนใจกวากาลสถานที่และอัตภาพอื่นใด 

และอยาลืมเวลาไปท่ีไหน ๆ อยาเปนบาการกอสราง ไปที่ไหนกอสรางยุงไป
หมด และเปนบากอสรางทั่วไปหมดนาอิดหนาระอาใจ พอมองเห็นหนากัน เปนยังไง
ศาลา เปนยังไงโรงเรียนจวนเสร็จแลวยัง สิ้นเงินเทาไร เวลาจะมีงานทีไรและมีงานอะไร 
ๆ กวานบานกวานเมืองกวนบานกวนเมืองเขา ใหตองมาสิ้นเปลืองวุนวายดวยอยูไม
หยุดหยอน ใหเขาพอมีเงินและผอนเงินทองเขาถุงบาง เขาเสาะแสวงหามาแทบลมแทบ
ตาย เพียงไดหาไดสิบมาแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เล้ียงครอบครัว 
เล้ียงหลานเล้ียงเหลนและส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ บาง และทําบุญใหทานตามอัธยาศัยบาง 
กลับกลายเก็บกวาดเอามาชวยพระเพราะการเร่ียไรรบกวน จนหมดไมหมดมือและยุง
ไปตาม ๆ กัน น้ีมันเปนศาสนากวนบานกวนเมือง ซึ่งพระพุทธเจาไมพาทําและไมสั่ง
สอนใหทําอยางน้ัน ขอใหทานท้ังหลายเขาใจเอาไววา พระพุทธเจาไมไดพาทําอยางนี้ นี่
มันศาสนวัตถ ุศาสนเงิน มิใชศาสนธรรมตามเยี่ยงอยางของศาสดา 
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เราดูซิ กุฏิของพระหลังเทาภูเขาอินทนนทนี ่ หลังหนึ่งมีกี่ชั้น สูงจรดฟาโนน 
หรูหราขนาดไหน มันนาสลดสังเวชขนาดไหน แมแตกุฏิผมนี้ผมก็ยังอดละอายไมได
เหมือนกันทั้ง ๆ ที่ผมก็จําใจอยู ผมตองทนละอายหนาดานเอาบาง เพราะเขาสงเงินมา
ใหทําโดยไมบอกไวลวงหนากอน ละอายตัวเองที่ขอทานเขามากินประจําชีวิต แตกุฏิหอ
ปราสาทในแดนสวรรคสูไมได ทั้ง ๆ ท่ีเขาผูใหทานอยูกระตอบหลังเทากําปนน่ี ที่ถูกที่
เหมาะสมกับพระผูเห็นภัยเปนนิสัย ที่พักที่อยู อยูที่ไหนอยูเถอะ พอหลวมตัวนอนได
นั่งไดแลวอยูไปเถอะ แตเร่ืองการทําความพากเพียรน้ันขอใหมีความหนักแนนม่ันคง มี
ความขยันหม่ันเพียรบึกบึน 

อยาใหเสียเวลาเพราะงานใด ๆ มาเปนอุปสรรคได เพราะงานนอกน้ันสวนมาก 
มันเปนงานทําลายงานจิตตภาวนาเพ่ือฆากิเลสทําลายกิเลส ซึ่งเปนงานใหญโตประจําตัว 
ประจําใจของพระผูมุงตอแดนหลุดพน ไมเย่ือใยในการกลับมาเกิดมาตายเพ่ือแบกหาม
กองทุกขนอยใหญในภพชาตินั้น ๆ อีกตอไป ภัยใดไมเทาภัยท่ีกิเลสครอบหัวใจ บังคับ
ถูไถใหเปนไปไดทุกอยางที่ธรรมไมพึงประสงค ทุกขใดไมเทาทุกขของคนมีกิเลสกดคอ 
ไมสูกับกิเลสคราวบวชน้ีจะสูเวลาตายแลวไดหรือ ความเปนอยูของชีวิต ธาตุขันธนั้นพอ
อดพอทนได แตขออยาทนใหกิเลสกดคอตอไป เปนความไมเหมาะสมอยางย่ิงสําหรับ
พระลูกศิษยตถาคต 

อะไร ๆ จะพอเปนพอไปหรือขาดแคลนขนาดไหน ขอใหเล็งพระตถาคตเปน
สรณะอยูเสมอ อยาใหส่ิงไมจําเปนสําหรับพระหรูหรามากเกินเหตุเกินผล เชน สราง
อะไรก็สรางเสียจนแขงโลกแขงสงสารเขา จนกลายเปนบาช่ือเสียงเกียรติยศแบบลม ๆ 
แลง ๆ แตธรรมหากรอกใจพอฟนจากสลบไสลบางไมสนใจสรางกัน โลกเขาอยูบาน
หลังเล็ก ๆ เพียงไอจามก็จะลม อยูกระทอมหอมหอ ไดอะไรมาก็อุตสาหแยงปากแยง
ทองแยงลูกหลานมาทําบุญใหทานกับพระ แตพระอยูตึกอยูรานกี่ชั้น หรูหราโออาย่ิง
กวาพระมาจากแดนสวรรค เหมือนไมใชคนที่เคยอยูบานกับพอ-แมหลังเล็ก ๆ มากอน
ไปบวชเปนพระเลย ทั้งไมทราบวามีอะไรเปนเครื่องประดับประดาตกแตงแขงกับโลก
เขา มันนาละอายโลกเขาย่ิงกวาลูกสะใภละอายยาขณะจาม เผลอผายลมทางทวารลาง
หลุดออกอยางแรงแทบสลบไป ทั้ง ๆ ที่ศีรษะโลน ๆ ไมไดคิดถึงศีรษะตนบางเลย มิใช
มันดานเกินไปแลวหรือพวกเรานะ นั่นไมใชหลักของศาสนาที่สอนใหนักบวชแกกิเลส
เพราะความเห็นภัยในส่ิงประโลมโลก รกรุงรังแกศาสนาและหัวใจพระเรา จึงขออยาพา
กันคิดกันทํา จงทําความรูสึกตัวไวเสมอ นี้ไมใชหลักธรรมเพื่อแกกิเลสใหเห็นประจักษ
ใจ แตเปนเคร่ืองสงเสริมใหพระลืมตัวเมามัวม่ัวสุมกับเร่ืองของกิเลส ซึ่งไมใชเรื่องของ
พระ 
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หลักธรรมของพระแทอันดับหนึ่ง รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ 
เต ยาวชีว ํอุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลวใหเธอท้ังหลาย 
เที่ยวอยูตามรุกขมูล รมไม ชายปาชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ท่ีแจง ลอมฟาง อันเปน
สถานท่ีเหมาะสมแกการฆากิเลสทําลายกิเลสใหส้ินซากไปจากใจเถิด จงอุตสาห
พยายามทําอยางนี้จนตลอดชีวิตนะ นอกน้ันเปนส่ิงเหลือเฟอ ดังที่วา อติเรกลาโภ 
เปนตน เปนส่ิงนอกจากความจําเปนอันดับแรก 

งานที่ทรงใหทําก ็เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา 
นอกจากนั้นก็วาไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ซึ่งมีอยูกับ
ตัวเรา ทานท้ังหลายจงพยายามคล่ีคลายส่ิงเหลาน้ีใหเห็นแจงชัดเจนตามหลักความจริง 
ที่มันมีอยูเปนอยูดวยปญญา ทานท้ังหลายเม่ือไดทํางานน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยสติ
ปญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแลว ความหลุดพนจากทุกขอันเปนสมบัติมหาศาลน้ัน  จะ
เปนของทานทั้งหลายเอง นั่นฟงซ ิมันหางไกลกันไหมกับพวกเราที่ชอบสะดวกสบายกับ
ของเศษ ๆ เดน ๆ ที่ทานสอนใหละใหทิ้งดวยธรรมทุกบททุกบาททุกปฎกนะ 

พวกเราน่ีมันเปนคูแขงศาสนธรรมเสียเอง อะไรท่ีธรรมตําหนิมันกลับหรูหราไป
หมด ประชาชนญาติโยมสูไมได ของดิบของดีเขาเอามาทําบุญใหทาน เขากินอะไรใช
อะไรก็พอทําเนา ขอใหไดของดีมาทําบุญใหทานพระก็เปนที่พอใจตามนิสัยของนัก
แสวงบุญ แตพระเรากลับเปนนักหรูหรา กุฏิก็อยูดี ๆ เครื่องใชไมสอยก็มีแตของดิบ
ของด ี นอกจากนั้นยังมีวิทยุ ยังมีเทวทัตโทรทัศน และยังมีรถยนตกลไกแถมเขาไปอีก 
ดูตามหลักธรรมวินัยของพระเราแลวนาสลดสังเวชเหลือประมาณ ทําไมพากันคิดฆา
พระพทุธเจาแบบสด ๆ รอน ๆ ไดลงคอ ดวยความโออาทาใหญของพระ อันเปนความ
ดื้อดานไมยอมรูสึกตัวเลย มันนาละอายท่ีสุด 

ทุกทานขอใหคํานึงเร่ืองเหลาน้ีใหมาก ถาเราบวชเพื่ออุทิศตอพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ จริง ๆ มิใชบวชมาเพื่อเปนคูกรรมคูเวรตอศาสนธรรมของพระพุทธเจา 
ขอใหคํานึงถึงอรรถถึงธรรม ถึงการดําเนินของพระพุทธเจายิ่งกวาเรื่องใด ๆ สมัยใดก็
ตามไมมีเยี่ยมยิ่งกวาพุทธสมัย ธรรมสมัย สังฆสมัย ที่พาดําเนินมา อันนี้เปนหลักใหญ
โตมาก ใหทานทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธสมัยเถิด ผลอันชุมเย็นพึงใจจะ
เปนท่ียอมรับกับหลักแหงสวากขาตธรรม นิยยานิกธรรม ไมมีทางสงสัย 

นี่ก็ไดปฏิบัติมาพอสมควร เปนผูนอยผมก็เคยไดเปน ไปศึกษาอบรมกับครูบา
อาจารย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ฟงจริง ๆ ฟงทานพูด ทานจะพูดทีเลนทีจริง 
เปนธรรมดาของลูกศิษยกับอาจารย เราจะไมมีฟงเลน จะมีแตฟงจริงอยางฝงใจตลอด
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มา มีความเคารพรักความเล่ือมใส ความกลัวทานมากท่ีสุด ยึดเอาทุกแงทุกมุม  ท่ีจะ
พึงประพฤติปฏิบัติได ไดมาส่ังสอนลูกศิษยลูกหาน้ีก็เพราะอํานาจครูบาอาจารยท่ีทาน
ใหการส่ังสอนมา 

เพราะฉะน้ันการปฏิบัติในวัดของเราน้ี แมจะผิดแผกแตกตางกับวัดทั้งหลายบาง 
ผมก็แนใจตามหลักเหตุผลและหลักธรรมวินัย จึงไมสะทกสะทาน ผมไมไดคิดวาเปน
การทําผิด เพราะมีแบบมฉีบับทีไ่ดรับมาจากศาสนธรรม และจากครูบาอาจารยทุกส่ิง
ทุกอยาง อันเปนแบบฉบับมาด้ังเดิมอยูแลว จึงไดพาหมูเพื่อนดําเนินเรื่อยมาอยางนี้ 
ผิดถูกประการใดจะตองพูดกันตามหลักเหตุผล ความเกรงอกเกรงใจกันน้ันเปนเร่ือง
ของโลกเปนเรื่องของบุคคล ไมใชเรื่องของธรรมของวินัยอันเปนหลักดําเนินตายตัวดวย
กัน การพูดกันโดยอรรถโดยธรรมเพื่อใหเปนที่เขาใจและปฏิบัติถูกนั้นเปนธรรมแท 
เพราะฉะน้ัน คําวา ลูบหนาปะจมูกจึงไมมีในธรรมทั้งหลายของผูมุงตอธรรมดวยกัน 

การแสดงธรรมก็เห็นสมควรขอยุติเพียงแคนี ้


