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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

คนจริงยอมถึงธรรมของจริง
นี้พูดถึงสาเหตุที่เราจะออกบวชซึ่งไมเคยคาดฝนมากอนคือ เย็นวันหนึง่ ครอบ
ครัวเรามีพอ แมและลูกชายหญิงหลายคนรวมรับประทานกันอยูอ ยางเงียบๆ ขณะนั้น
พอพูดขึ้นชนิดไมมีอะไรเปนตนเหตุเลยวา เรามีลกู หลายคนทัง้ หญิงทัง้ ชาย แตก็ไมพน
ความวิตกกังวลในเวลาเราจะตาย เพราะจะไมมีลูกคนใดใจเปนผูชาย คิดบวชใหพอเรา
ไดเห็นผาเหลืองกอนตาย ไดคลายความกังวลใจในเวลานัน้ แลวตายไปอยางเปนสุข
หายหวง
“ลูกเหลานัน้ กูกไ็ มวา มันแหละ หมายถึงลูกผูชาย สวนลูกผูหญิงกูก็ไมเกี่ยวของ
มัน ลูกผูช ายกูกม็ หี ลายคน แตนอกนั้นกูก็ไมสนใจอะไรพอจะอาศัยมันได แตไอบัว
(หมายถึงเรา) นี่ซิ ที่กูอาศัยมันไดนะ” ปกติพอ ไมเคยชมเรา อะไรๆ ก็ไมเคยชมมีแต
กดลงเรื่อยๆ นิสยั พอกับแมเราเปนอยางนัน้ “ไอนี่ลงมันไดทําการทํางานอะไรแลว กูไว
ใจมันไดทุกอยาง กูทํายังสูมันไมได ลูกคนนี้กูไวใจที่สุด วาอยางนั้น ถาลงมันไดทํา
อะไรแลวตองเรียบไปหมด ไมมีที่นาตําหนิติเตียน กูยังสูมันไมได ถาพูดถึงเรื่องหนาที่
การงานแลวมันเกงจริง กูยกให ลูกกูทั้งหมดก็มีไอนี่แหละเปนคนสําคัญ เรื่องการงาน
ตางๆ นั้นกูไวใจมันได
แตที่สําคัญตอนกูขอใหมันบวชใหทีไร มันไมเคยตอบไมเคยพูดเลยเหมือนไมมี
หู ไมมีปากนั่นเอง บทเวลากูตายแลว จะไมมีใครลากกูขึ้นจากหมอนรกเลยแมคนเดียว
เลี้ยงลูกไวหลายคนเทาไรกูพอจะไดอาศัยมันก็ไมไดเรื่อง ถากูอาศัยไอบัวนี้ไมไดแลว กู
ก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอนเ่ี ทานัน้ ”
พอวาอยางนั้น โฮย น้าํ ตาพอรวงปุบปบๆ เรามองไปเห็น แมเองพอมองไปเห็น
พอน้าํ ตารวง แมกเ็ ลยน้าํ ตารวงเขาอีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยูไมได ก็โดด
ออกจากที่รับประทาน ปุบ ปบ หนีไปเลย นัน่ แหละเปนตนเหตุใหเราตัดสินใจบวช มันมี
เหตุอยางนั้น
นําไปคิดอยูตั้งสามวัน ไมหยุด ไมยอมมารับประทานรวมพอแมอกี เลยในสาม
วันนัน้ แตก็คิดไมหยุดไมถอย คิดเทียบเคียงถึงเพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบา
อาจารยทบ่ี วชเปนจํานวนมาก ทานยังบวชกันไดทั่วโลกเมืองไทย
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การบวชนี่ก็ไมเหมือนการติดคุกติดตะราง แมเขาติดคุกติดตะราง เชนติด
ตลอดชีวิต เขาก็ยังพนโทษออกมาได เราไมใชติดคุกติดตะรางนี่ หมูเ พือ่ นบวชเขายัง
บวชได เขาเปนคนเหมือนกัน และครูบาอาจารยทง้ั หลายทีท่ า นบวชจนเปนสมภารเจา
วัด ทานยังอยูได เหตุใดเราเปนคนทัง้ คน พอแมเลีย้ งมาเหมือนคนทัง้ หลาย อยางอื่นๆ
เรายังอดไดทนได แตการบวชนีม่ นั เหมือนติดคุกติดตะรางเชียวเหรอ เราถึงจะบวชไม
ไดทนไมได เราทําไมถึงจะดอยเอาเสียนักหนา ต่าํ ชาเอานักหนา กวาเพือ่ นฝูงทัง้ หลาย
ถึงขนาดพอแมตองน้ําตารวงเพราะเรานี่ ไมสมควรอยางยิ่ง
คิดวกไปเวียนมาอยูน น้ั ไดสามวัน เอาละทีน่ ่ี ตัดสินใจปุบ เอา ทําไม จะบวชไม
ได ตายก็ตายไปซิ เขาบวชกันมาไมเห็นตาย พอแมก็ไมไดบอกใหบวชจนถึงวันตาย
หรือบอกใหบวชถึงปสองป พอแมก็ไมเห็นวานี่ แลวทําไมถึงจะบวชไมไดละ เราก็
คนๆ หนึง่ แทๆ เอา ตองบวช
เมือ่ พิจารณาเปนทีล่ งใจแลว จึงไดมาบอกกับแมวา เรือ่ งการบวชจะบวชให
แตวาใครจะมาบังคับไมใหสึกไมไดนะ บวชแลวจะสึกเมือ่ ไรก็สกึ ใครจะมาบังคับวา
ตองเทานั้นปเทานี้เดือน ไมไดนะ มันหาทางออกไวแลวนั่น ดูซิ ทิฐิมานะของมันนะ แต
แมฉลาดกวาลูกนี่ “โถ แมไมวาหรอก ขอใหลูกไปบวชใหแมเห็นตอหนาตอตาแมที
เถอะ แลวสึกออกมาทั้งๆ ที่คนที่ไปบวชยังไมกลับบานก็ตาม สึกตอหนาตอตาคน
มากๆ นั้นแมก็ไมวา” แมใสเขาไปอยางนีเ้ ลย ก็ใครจะเปนพระหนาดานมาสึกตอหนา
ตอตาคนมากๆ ทีไ่ ปบวชเราได ไมบวชเสียมันดีกวา เมื่อบวชแลวมาสึกตอหนาตอตา
คน มันยิง่ ขายขีห้ นากวาอะไรเสียอีก นัน่ เมือ่ ติดปญหาแมแลวก็เลยไปบวช
แตวา เรามันนิสยั จริงจังแตเปนฆราวาสมาแลว เวลาบวชก็ตง้ั ใจบวชเอาบุญเอา
กุศลจริงๆ และพร่าํ สอนตัวเองวา บัดนีเ้ ราบวชแลว พอแมไมไดมาคอยติดสอยหอย
ตาม คอยตักคอยเตือนเราอีกเหมือนแตกอนแลวนะ แมเวลานอนหลับก็ไมมใี ครมา
ปลุกนะ แตบดั นัน้ มาก็ทาํ ความเขาใจกับตัวเองราวกับวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นะ
อยางนัน้ แหละ
แตกอ นเราจะไปไหนแตเชาๆ สวนมากมีแตบอกแมใหปลุกวา พรุงนี้เชาจะออก
ไปธุระแตเชา แมก็ปลุกแตเชาแลวก็ไป แลวก็ลมนอนตูมเหมือนตาย ทอดอาลัยหมด
เพราะคิดแลววาแมจะปลุก ไมสนใจเรื่องการตื่นนอน พอถึงเวลาแมก็ปลุกเอง ทีนี้แม
คงจะเห็นอยางนัน้ จึงเปนหวงในเวลาไปบวช เพราะผิดกันกับพี่ชาย สําหรับพีช่ ายวา
พรุง นีเ้ ชาใหแมปลุก แตแมยังไมไดปลุกเขากลับตื่นเสียกอน ไปกอนแลว
แมวา “ไอลูกกูคนนั้นมันก็ดีแบบหนึ่ง แตลูกกูคนนี้เรื่องการงานอะไรแลวยกให
ไมมใี ครสูใ นลูกทัง้ หลาย แตเวลานอนมันเหมือนตายนีซ่ ิ จึงคิดหนักอกหนักใจกับมัน
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เวลาไปเปนพระใครจะไปปลุกมันนา นี่แหละกูหนักใจตรงนี้ ไมมีทีไรละวามันจะตื่นขึ้น
มากอนแลวไปเลยโดยเราไมไดปลุก ถาลงมันไดบอกวาจะไปงานโนนงานนี้ ตองได
ปลุกทุกทีลูกคนนี้ นี่ซิเปนขอหนักใจ” แมเอาไปวิพากษวิจารณกับคนอื่น แตเราก็ไมพูด
เราไดยนิ คนอืน่ เลาใหฟง เราไมคา น แมวา “เราอยากใหมันเปนผูหญิงเสียเองแมจะได
เบามือ นีพ่ อ แสนสบายเพราะมีคนชวยใหเบามือ สวนเราทุกขจะตาย”
พอกาวออกจากบานเขาวัด ก็เตือนตัวเองทันที เอาละนะทีน่ ่ี ไมมีใครจะตาม
แนะนําตักเตือนเรา ตลอดถึงการหลับการตื่นไมมีใครปลุกละนะ เราตองเปนเราเต็มตัว
ตั้งแตบัดนี้ไป ไมหวังพึ่งพอแมดังแตกอนอีกแลว เรียนหนังสือตีสองบาง ตีสามบาง
เปนประจํา ตีหา บางเปนบางคืน ตีหาก็สวาง เดือนมิถุนายน กรกฎาคม พอสวางก็ลงทํา
วัตรแตเชากอนแลวจึงคอยออกบิณฑบาต มันตื่นทัน ดูซิ ผมก็แปลกเหมือนกันนะ มัน
ตั้งทาของมันอยางจริงจังไมเคยพลาดเลย จะนอนตีสองตีสามตีสี่ เรือ่ งทําวัตรนัน้ ใน
เวลาพรรษานีต้ ง้ั สัจอธิษฐานไวเลย วาจะไมใหขาดทั้งเชาทั้งเย็นการทําวัตร และกราบ
เรียนทานพระครูไวดว ย หากวาทานสัง่ ใหเราไปในทีน่ มิ นต วาใหทา นรอจนเรากลับมา
ถึงคอยทําวัตร เราขอทานไวอยางนัน้ นีห่ มายถึงทําวัตรสวนรวม สวนที่กุฏิเราทําอีกที
หนึง่ นีเ่ ราอธิษฐานไวเปนสวนรวม ทําวัตรสวนรวมไมใหขาดทัง้ เชาและเย็นในพรรษา
เวลาบวชแลวก็ตง้ั หนาตัง้ ตาปฏิบตั ิ ตัง้ หนาตัง้ ตาเรียนหนังสือ นีเ่ ลาเปนคติให
หมูเพื่อนฟงเรื่องความจริงจัง เรียนๆ จริงๆ ไมถอย แตสาํ คัญทีเ่ รียนธรรมะไปตรง
ไหนมันสะดุดใจ เอะๆ ชอบกลๆ เขาไปเรือ่ ยๆ ธรรมก็เขากับเราซึง่ เปนคนจริงอยูแ ลว
ไดงาย ธรรมะเปนของจริงอยูแลว กับนิสยั จริงก็เลยเขากันไดสนิท เอะ ชอบกลๆ
เวลาอานพุทธประวัตแิ ละอานสาวกประวัตเิ ขาไปอีก โอโฮ ทีนใ้ี จหมุนติว้ ๆ นัน่
แลเรื่องที่จะอยูไปได เรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไปๆ เรื่องธรรมะก็หมุนติ้วๆ ดูดดื่ม
เขาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ไดตง้ั สัจอธิษฐานเวลาเรียนหนังสือวาจบเปรียญสามประโยค
แลว เราจะออกปฏิบตั โิ ดยถายเดียวเทานัน้ ไมมีขอแมไมมีเงื่อนไข เพราะอยากพน
ทุกขเหลือกําลัง พูดงายๆ อยากเปนพระอรหันตนั่นเอง เห็นพระพุทธเจาก็เปนพระ
อรหันต สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลตางๆ สกุลพระราชา มหาเศรษฐี กุฎมพี พอคา
ประชาชน ตลอดคนธรรมดา องคไหนออกมาจากสกุลใดก็ไปบําเพ็ญในปาในเขา หลัง
จากไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว เดีย๋ วองคนน้ั สําเร็จพระอรหันตอยูท น่ี น่ั องค
นัน้ สําเร็จอยูป า นัน้ อยูใ นเขาลูกนัน้ อยูใ นทําเลนี้ มีแตที่สงบสงัด
การประกอบความพากเพียรของทานทําอยางเอาจริงเอาจัง เปนเนือ้ เปนหนัง
เอาเปนเอาตายเขาวาจริงๆ ทานไมทาํ เหลาะๆ แหละๆ เลนๆ ลูบๆ คลําๆ เหมือน
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อยางเราทัง้ หลายทํากัน ผลของทานแสดงออกมาเปนความอัศจรรย เปนพระอรหันต
วิเศษๆ นีล่ ะมันถึงใจ
ทีนี้จิตเลยมุงมั่นถึงอรหัตบุคคล อยากเปนพระอรหันตองคหนึ่งในสมัยปจจุบัน
นี้ คิดย้ําลงอีกวา เอา ขอใหแนใจเถอะวาในธรรมนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู แลวเราจะ
เอาใหได ไมไดเอาตาย มีเทานั้นไมมีอยางอื่น ขอใหมีผูหนึ่งผูใด ครูบาอาจารยองคใด
หรือผูใ ดก็ตามมาชีแ้ จงแสดงใหเราทราบ วามรรคผลนิพพานยังมีอยูเ ปนทีถ่ งึ ใจเรา
แลว นัน้ ละการปฏิบตั ิเพือ่ มรรคผลนิพพานจะทําใหถงึ ใจ เอา ใหตายไมตายใหรู มีเทา
นัน้
พอออกจากเรียนแลวจึงโดดผึงเลย อยูตอไปไมได ก็เรียนประโยคสามจบแลวนี่
เรียนประโยคสีก่ ผ็ ดิ ละซิจะวาไง เรียนไปสอบไปก็ยิ่งผิด มันผิด ฝนเรียนตอไปไมได ถา
ลงคําสัตยไดตั้งขนาดนั้นแลว ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาคําสัตย ใหตายเสียดีกวาถาลงคํา
สัตยไดขาดไป นิสยั ของเราเปนอยางนัน้ มาดัง้ เดิม
จึงตองขโมยหนีจากสมเด็จพระมหาวีรวงศองคที่อยูวัดพระศรีมหาธาตุ มุงหนา
ตอพอแมครูอาจารยมั่น พอถึงทานเทานั้น ทานชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไมวา ดูทา นทาง
ตา ฟงทานทางหู อะไรไมมีคลาดมีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัย พูดอะไรตรงไปตรง
มา เปงๆ ใจออกอุทานวา โอโห นีล่ ะอาจารยของเรา นัน่ ลงละ แสดงเรือ่ งมรรคผล
นิพพาน ไมรเู อามาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจเหมือนวา นี่นะๆ มรรคผลนิพพาน
เห็นไหม เหมือนกับทาทายอยูต ลอดเวลาในการแสดงดวย ทาทายความจริงจังของทาน
ทาทายดวยความจริงของธรรม
ความจริงจังของทานก็หมายถึงทานเปนผูรูผูเห็นเอง ไมใชผูอื่นผูใดเปนผูเห็น
แลวทานหยิบยืมมาพูดมาเทศนใหเราฟงนี่ ทานเปนผูร เู องเห็นเองในธรรมทัง้ หลาย
เวลามาแสดงใหเราฟงจึงถึงใจ พอเขาถึงใจแลวทีนเ้ี ราจะจริงไหม มรรคผลนิพพานจะ
สงสัยอีกไหมที่นี่ ไมมีทางสงสัย หมดแลวเรือ่ งมรรคผลนิพพาน ยังมีอยูหรือไมนั้น
เปนอันวาหมดปญหาแลวโดยประการทัง้ ปวง ไมมีเหลืออยูแมเปอรเซ็นตเดียวเลย เชื่อ
แนวา มรรคผลนิพพานมีอยูร อ ยเปอรเซ็นต เอาละทีนเ้ี ราจะจริงไหม จริงซิ ไมจริงให
ตายเสีย อยาอยูหนักศาสนาและหนักแผนดินตอไป ตั้งแตบัดนั้นมาก็ฟดกันใหญเลย
ฉะนั้น จึงสมบุกสมบันมากในการประกอบความพากเพียรของผม ทั้งมีนิสัย
อยางนี้ดวย ไปไหนไมเอาหมูเอาเพื่อนไปดวย อยูคนเดียวดีดผึงๆ จนกระทั่งไดมาเปน
ครูเปนอาจารยสอนหมูเ พือ่ น เพราะนิสยั ของเรามันนิสยั คนเดียวแทๆ ไมปรารถนา
เรื่องมักใหญใฝสูง มันไมเคยปรากฏภายในจิตใจวาอยากเปนใหญเปนโต อยากเปนนัน้
เปนนี้ มีแตสบายๆ ไปตามประสาปาอยางนั้นเอง
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การเดินจงกรมถาอยูในวงหมูเพื่อน เชน มาอยูบ า นหนองผืออยางนี้ ผมจะเดิน
จงกรมใหหมูเพื่อนเห็นไมได โนน ตองเวลาสงัดสี่ทุมหาทุมลวงไปแลว หมูเพื่อนเงียบ
หมดแลวถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เขาไปอยูในปาโนน ถาวันไหนออกมาแตวัน
เชน หาโมงเย็นออกมาอยางนี้ ก็เขานั่งสมาธิเสียในกุฎี จนกระทั่งหมูเพื่อนเงียบไปหมด
แลวถึงจะลงทางจงกรม เปนนิสัยอยางนั้นมาดั้งเดิม ไมใหใครมาเห็นการประกอบ
ความเพียรของเราวามากนอยขนาดไหน แตธรรมดาใครก็รู ทางจงกรมจนเปนขุมเปน
เหวไปใครจะไมรู เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเปนขนาดนั้น อยูในปาก็ดีอยูภายในวัดก็
ดีมองดูก็รู แตหากนิสยั เปนอยางนัน้ ถาภาษาอีสานเขาวานิสยั คนหลักความ ลักๆ
ลอบๆ ทําอยูคนเดียว แตเรามันไมสนิทใจทีจ่ ะทําความเพียรใหใครๆ เห็นอยาง
โจงแจง
แตอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกวาจิตไมมี ถึงยังไงก็ตามไมหนีความมุงมั่น ไม
หนีความฝกความทรมานไปได ตองเอาจริงเอาจังกับจิต กิเลสมันเอาเรามันเอาจริงเอา
จัง ทําไมเราเวลาจะแกกเิ ลสไมจริงไมจงั มันจะทันกันเหรอ ตองคิดขอนี้เสมอผูปฏิบัติ
ธรรมะ นี่ก็ไดทํามาแลวจึงไดมาสอนหมูเพื่อน ความเขมแข็งนั้นแหละเปนสิ่งที่จะให
กิเลสคอยหลุดลอยไปโดยลําดับ แตความทอถอยออนแอนี้ไมมีทาง นอกจากเปนการ
เพิม่ กิเลสเทานัน้ จงจําไวอยางถึงใจ
อยาไปสงสัยวากิเลสจะหมดไปตามอัธยาศัย ประกอบความเพียรก็ตามอัธยาศัย
ตามอัธยาศัยนัน้ เปนอัธยาศัยกิเลส กิเลสลากไวดึงไวไมใหเดิน ไมใหนง่ั ไมใหมีสติสตัง
เผอเรออยูต ลอดเวลา นั่นเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมตองเปนผูเขมแข็ง
อยูที่ไหนใหมีสติเสมอ นี้พูดอยูเสมอ เราเห็นคุณคาของสติมากทีเดียว สติเปน
ธรรมสําคัญมากในการทีจ่ ะใหงานไหนจักรตัวใดวิง่ หมุนติว้ ก็ตองใหจักรตัวสตินี้หมุน
ไปกอน สติตอ งเปนผูค วบคุมงาน งานมีกี่มากนอยที่จะทํา หนักเบาขนาดไหน มีคน
งานกี่คน ตองมีคนคุมคนหนึ่งจนไดเปนอยางนอย นีต่ อ งมีสติเปนเครือ่ งควบคุมงาน
ของตน อยาทอถอยออนแอ
ไปไหนก็ตามอยาไปหวังอะไรๆ กับโลกอันนี้ โลกนีเ้ ราทราบอยางถึงใจวา โลก
อนิจจฺ ํ รอบโลกธาตุ เต็มไปหมด ไมมีสิ่งใดที่จะเวนจากความเปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ไปได เมื่อความเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา มีอยูในสถานที่ใด สถานทีน่ น้ั ไมเปนฟนเปน
ไฟจะเปนอะไร ไวใจกันไดที่ไหน สิง่ ทีเ่ ปนน้าํ ใหความรมเย็นแกเรา คือน้าํ อรรถน้าํ
ธรรม ใหเรงเขาไปความพากเพียร ใหจริงใหจงั ใหมีสติอยูกับงานตลอดไป อยาเสีย
ดายความพลัง้ เผลอวาจะใหเราวิเศษวิโส นอกจากพาใหจมงมทุกข
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เดินจงกรมก็ใหมีสติ อยาไปสนใจกับเรื่องอื่นใดวาจะมีคุณคามีราคา อยาไป
เพลินกับความคิดความปรุงในเรือ่ งตางๆ เชน เรือ่ งโลกเรือ่ งสงสารทีเ่ คยเปนมาแลวใน
อดีตก็ดี ที่จะเปนไปในอนาคตก็ดี หรือมันเอาเรื่องอดีตมายุงอยูในวงปจจุบันนี้ก็ดี มี
แตเรื่องของกิเลสทั้งมวล ทั้งๆ ทีเ่ ราเดินจงกรมอยูน น้ั แหละ นัง่ สมาธิภาวนานัน้ แหละ
แตกเิ ลสมันทํางานอยูบ นหัวใจเรา ตัวสมุทัยไดแกความคิดความปรุงแตง เรื่องอดีต
อนาคตวุนไปหมด ถาคิดไปเพื่อความวุนเชนนั้นไมใชทาง เปนเรือ่ งการสงเสริมกิเลส
หรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีก
ตองอาศัยหลักปจจุบัน คือ สติ ตัดความเสียดาย ความหวงใยอาลัยทัง้ หมดใน
เรื่องอดีตซึ่งเปนโลกลวนๆ เรือ่ งอนาคตถาเปนโลกลวนๆ เมื่ออดีตเปนโลกลวนๆ
อนาคตมันก็ตองเปนโลกลวนๆ เหมือนกัน ขาดสติเปนไปไดทั้งอดีตอนาคต หมุนติ้ว
อยูภ ายในหัวใจนัน่ แหละ ใหไดรบั ความทุกขความลําบาก ถาสติจอ ลงตรงไหนปจจุบนั
มีอยูตรงนั้น เราหักหามกันไดทต่ี รงนัน้ เคยหักหามมาแลวนี่ไมใชมาสอนหมูเพื่อน
เฉยๆ เคยฟาดกันลงบางครั้งถึงน้ําตารวงก็มี จนกิเลสมันทวงติงเราวา เฮอ เอาถึง
ขนาดนีเ้ ชียวเหรอ ถาไมถึงขนาดนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปเหรอ วาอะไรเพียงน้าํ ตารวง
เทานีว้ ะ ตายก็ยังไมถอยนี่ อยามาพูดเลยเพียงน้าํ ตารวง เพียงกินเผ็ดน้ําตามันก็รวงไม
เห็นไดเรื่องอะไร ถูกควันไฟมันก็รวง หัวเราะมันก็รว ง รองไหมันก็รวง มันไดเรื่องอะไร
ประสาน้าํ ตา น้ําไมเปนทาเปนทางก็คือน้ําตานั่นเอง ผูจะฆากิเลสไปสนใจเสียดายน้ําตา
อะไรกัน เรื่องจริงเรื่องจังที่จะเปนสาระแกนสารแกตัวคืออะไร มันเหนือเรือ่ งเหลานี้
เปนไหนๆ ฟาดกันลงไปใหหนักมือผูปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดนะ อยาฟงเสียงกิเลสยิ่งกวา
เสียงธรรม
เราเห็นโทษเรือ่ งความเกลือ่ นกลนวุน วายกับหมูค ณะ ในเวลาอยูศ กึ ษาอบรมกับ
ครูบาอาจารย มาทําเหลาะๆ แหละๆ ใหเห็นตอหนาตอตา เคยเห็นมาแลวอยาใหเห็น
อีกนะ นีไ่ ดเห็นมาแลวตอหนาตอตา ถึงขนาดที่เคยพูดกันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยกับ
หมูค ณะในเวลานัน้ มันก็เปนอยางที่พูดไมเห็นผิดไปนี่ เวลาอยูก บั ครูบาอาจารยมนั
ซอนเล็บนะ มันไมกางเล็บออกมา แตกเ็ ห็นเล็บทีซ่ อ นอยูจ นไดนน่ั แหละ
เวลาปราศจากครูบาอาจารยหรือหางเหินจากครูบาอาจารยไปแลว มันจะกาง
เล็บออกเลนเต็มเพลงนัน่ แหละ “เพลงของกิเลส” นะ ใครมีของดิบของดีอยูในอุงเล็บที่
เขาใจวาวิเศษวิโสยังไง ก็จะนําออกแสดงใหเต็มภูมินั่นแหละ ทั้งๆ ทีม่ นั ไมวเิ ศษ คอยดู
ก็รูกัน แลวมันก็เปนแลวอยางทุกวันนี้ นี่ถึงวาไมอยากพบไมอยากเห็นอีก กลัวอกแตก
ตาย
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มีจํานวนมากจํานวนนอย ใครอยาถือใครเปนตัวอยางนอกเหนือไปจากหลัก
ธรรม ธรรมเทานัน้ ทีจ่ ะทําใหไดรบั ความรมเย็นเปนสุข สันติสุขในหมูคณะดวยกัน อยา
เขาใจวาเรียนมากรูม าก อยาเขาใจวามีฐานะดี อยาเขาใจวาเปนคนชัน้ นัน้ ชัน้ นีน้ า เกรง
ขาม มีสงาราศี ซึ่งเปนเรื่องของโลกเสกสรรกันตามอํานาจของวัฏวน อยานําเขามาเกีย่ ว
ของในวงของพระซึ่งมีแตธรรม คือ ความถูกตองดีงามลวนๆ เอาตรงนัน้ เปนแบบฉบับ
ของผูจะหนีทุกขคือวัฏวน
อยูดวยกันใครพูดใหฟงโดยเหตุโดยผล ผูพูดก็ใหพูดโดยเหตุโดยผล ผูฟงฟง
หาความจริง อยาฟงหาเอาเรือ่ งความมาทะเลาะกัน อยาฟงเอาทิฐิมานะ เมือ่ ทิฐมิ านะ
มันเกิดขึน้ ภายในใจแลว มันอัดอั้นตันใจในหัวใจตัวเอง เดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมา
ระบาดออกมา ทะลักออกมาใหไดรับความกระทบกระเทือนตอเพื่อนฝูงดวยกันจํานวน
มากนอยจนได
วงปฏิบัตินี้ตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มันถึงอยูกันไดดวยความผาสุก ถา
ไมเหมือนอวัยวะเดียวกันแลวอยูดวยกันไมได ธรรมนั้นแหละที่จะทําจิตใจของแตละ
ทานแตละองคที่อยูจํานวนมากนี้ ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ดวยความสัตย
ความจริง ดวยความมุงอรรถมุงธรรม ไมใชอะไรจะพาใหรวม อยางอื่นอยาเอาเขามา
เกี่ยวของ
แมแตผมเองผูปกครองหมูเพื่อนอยูที่นี่ ทีห่ มูเ พือ่ นเสกสรรปน ยอวาเปนครูเปน
อาจารย เขามาอาศัยใหแนะนําตักเตือนสัง่ สอน ผมก็ไมเคยถืออํานาจวาสนาใหนอก
เหนือไปจากหลักธรรมหลักวินยั นีเ้ ลย ผมประกาศตัวตอหมูเพื่อนอยูเสมอ ถาผมผิด
แลว ใหวา ไดเลยไมตอ งเกรงอกเกรงใจ เพราะธรรมเหนือผมนี่ ทานผูน าํ ธรรมมา
ตักเตือนสั่งสอนผม ผมจะไปขัดของหาสมบัติอะไร ถาขัดของก็ไมเปนธรรม ก็ไมควร
จะอยูกับหมูกับเพื่อนตอไปละซิ สอนหมูเพื่อนเพื่อประโยชนอะไรเจาของไมเปนธรรม
ถือทิฐิมานะ เอาทิฐมิ านะมาเหยียบย่าํ ทําลายธรรม แลวจะสอนหมูเ พือ่ นใหเปนสิริ
มงคลไดยังไง นีเ่ ราตระหนักเสมอในใจของเรา เราจะใหสง่ิ เหลานีเ้ กิดขึน้ มาไมไดทง้ั ใน
ตัวเราและในวงคณะทีอ่ ยูร ว มกัน ฉะนั้นการสอนหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ตนเองก็พึง
ปฏิบัติอยางนั้น โดยถือหลักธรรมเปนสําคัญ และใหอภัยกันเสมอ เมตตากันเปนพื้น
ฐาน
อยามองกันในแงราย ใหมองกันในแงเหตุผลและเมตตาตอกันเสมอ เพราะคน
เราความรูแ ละอัธยาศัยใจคอไมเหมือนกัน ผูมีความรูมากก็มี ความรูนอยก็มี ผูโงผู
ฉลาดมีสับปนกันไป ผูหยาบผูละเอียดมี ใหตา งคนตางระมัดระวัง สิ่งใดที่มีอยูในตัว
เรา ยิ่งสิ่งใดที่เปนภัยตอหมูเพื่อนดวยแลว ใหระมัดระวังและกําจัดใหได อยาหวงไว
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เผาตัวเองและวงคณะ และอยาแสดงออกมาเปนอันขาด ซึ่งเปนการขายตัวอยางเลว
รายทีส่ ดุ ใหอภัยไมไดเลย นี่แหละคือหลักของการปกครอง ของการอยูรวมกันเปน
อยางนี้ จึงตองไดระมัดระวังเสมอ ประมาทไมไดตลอดไป
และเคยพูดเสมอวาการปกครองเปนของสําคัญ ไมใชมีเทาไรมาเทาไรก็เออๆ
อยูไปๆ มันไมใชอยางนั้น ตางคนตางหามตางคนตางหาบกิเลสเต็มหัวใจมาดวยกันทุก
คน เพราะเปนปุถุชนคนมีกิเลส ทําไมจะไมหาบกิเลสหามกิเลสมาเต็มหัวใจละ และ
กิเลสมันเคยลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไหร กับธรรมมันยังตอสู แมจะแพธรรมมันยังไม
ยอมถอยงายๆ สูจนมันตายทลายลงไปหมดทุกตัว เรื่องของมันกับธรรมจึงยุติ แม
ขนาดมันตายตอหนาตอตาของธรรม มีสติปญญาเปนตน มันยังไมยอมออกปากพูดวา
ยอมแพเลย ฟงซิ
กิเลสมันไมกลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรม เพราะฉะนัน้ จึงตองอาศัยธรรม คือ
สติเปนสําคัญ ปญญาเปนเครื่องไตรตรองทดสอบพิจารณา เบิกทางเดินไปเพือ่ ความ
สงบเย็นใจแกตนเอง
ทางการปฏิบตั กิ เ็ อาใหจริงจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ อยาเลน อยาสําคัญวาวัน
คืนเดือนปเปนของมีคามีราคา มันมีคา มีราคาทีไ่ หน มืดกับแจงเอาราค่าํ ราคามาจาก
ไหน สถานที่โลกอันนี้ก็มีแตแผนดิน ไปที่ไหนอยูที่ไหนก็อยูแผนดิน ใครสูงใครต่ําที่
ไหนก็อยูกับแผนดินดวยกันนี้ ใครจะวิเศษวิโสไปทีไ่ หนถาไมทาํ จิตใจใหวเิ ศษวิโสดวย
ธรรม ซึ่งเปนของประเสริฐอยูแลว และเปนของคูควรกับใจ นอกนั้นไมมีสิ่งใดคูควรกัน
ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิง่ กับธรรม มีเทานี้ ใหพากันสนใจตั้งหลักตั้งเกณฑลง
ใหดี
จิตใจอยางนอยใหไดรบั ความสงบ ทําไมจะสงบไมได เราฝกฝนอบรมใจดวย
ธรรมเพือ่ ความสงบ พระพุทธเจาสงบไดดวยธรรม ระงับไดดว ยธรรม ปราบกิเลสให
ฉิบหายวายปวงไปไดดว ยธรรม พระสงฆสาวกทีเ่ ราถือเปนสรณะ ทานก็ทุกขลําบาก
เพราะการปราบกิเลส ดวยอรรถดวยธรรมเหมือนกัน การเขาสูสงครามจะไมทุกขได
อยางไร ตองทุกขดวยกัน จนไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ใจบริสุทธิ์พุทโธเหมือนพระ
พุทธเจา เปนแตเพียงไมเรียกศาสดา สวนความบริสทุ ธิน์ น้ั เสมอกัน เหมือนกันหมด
แตอาํ นาจวาสนาความลึกตืน้ หนาบางนัน้ ตางกันกับพระพุทธเจา แตอยางไรก็ตาม นตฺ
ถิ เสยฺโยว ปาปโย หาความยิง่ ความหยอนตางกันไมมใี นความบริสทุ ธิ์ นั่นแลครูของ
พวกเรา สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางนัน้ ตองยอมรับ คือรับมาเปนคติเตือนใจ
ตัวเอง อยาใหลดละทอถอย
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จิตอยาใหดิ้นไปไหนได เราเปนผูฝ ก จิต จะยอมใหจติ ดิน้ เหยียบหัวเราไปตอ
หนาตอตามีเหรอ ถาเปนอยางนั้นก็ไมใชนักปฏิบัติ กิเลสรุนแรงขนาดไหน เราก็รนุ แรง
ขนาดนัน้ เอา เปนก็เปนตายก็ตาย กิเลสมันดื้อขนาดไหนไมกินก็ไดขาวนี่วะ มีแตทา จะ
ฝกทรมานมัน เอาจนอยูห มัดนัน่ แหละสมใจ
พระพุทธเจาทานยกอุปมาเรื่องนายสารถีฝกหัดมา มามีถึงสี่ประเภท ประเภท
ทีห่ นึง่ เยีย่ ม เกือบจะพูดไดวาเปนประเภทอาชาไนย ฝกไดงาย ใชไดประโยชนมากมาย
รวดเร็วทันใจ ประเภทที่สอง ลดกันลงมา ประเภททีส่ าม ฝกยากพอประมาณ แตไมได
หนักหนานัก พอฝกไดทําประโยชนได ประเภทที่สี่ ไมไดเรื่องเลย ตองฆา นายสารถีวา
เพราะไมเกิดประโยชน
เราตถาคตก็เหมือนกัน พอถึงตอนสุดทายก็บอกเราตถาคตก็ฆา เอะ พระพุทธ
เจาฆาไดยังไง พระพุทธเจาเปนศาสดาไมไดไปฆาสัตว ก็ชักสะพานยังไงละ ทานวา
ปทปรมะ มืดแปดทิศแปดดานเหมือนไมมีหูมีตา ใจก็มแี ตความมืดบอดอยูภ ายในนัน้
จะสอนใหเปนอรรถเปนธรรม รูอ รรถรูธ รรม รูบาปบุญคุณโทษไดอยางไร ก็เหมือนกับ
คนตายแลวทัง้ ๆ ที่มีชีวิตอยูนั้นแล นัน้ จึงชักสะพานไมสอนใหเสียเวลาและอรรถธรรม
ไปเปลาๆ ออ ฆาอยางนัน้ เทียบกันกับสารถีฝก หัดมาสีป่ ระเภท
เราไมใชประเภทปทปรมะนีน่ า เปนประเภทที่ฝกฝนอบรมได แตเอาใหหนัก
หนอย ใหมนั ได ฝกเรา เราฝกคนอื่นวาคนอื่นยังมีเหตุมีอะไรๆ ภายในใจ ตัวเราเองผู
วาก็ยงั มีความเกรงอกเกรงใจกันบาง เราเองฝกทรมานเรานี้ เอาใหไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวยอยางใจหวังนัน้ เลย ไมไดเกรงอกเกรงใจตัวเอง เพราะเห็นวากิเลสคือตัวแสบที่
ขวางตัวเองตางหาก ไมใชเราขวางเรา กิเลสขวางเรา เราตองสู เอาใหจริงใหจงั ใหพงั
ทลาย จะไดชมตัวเองวาเกงจริง สมนามวานักบวชคือนักรบ
ถาลงไดตั้งทาสูกันขนาดนั้นแลว ยังไงกิเลสก็ตองหมอบใหเห็น ใจสงบจนได
เห็นไหมเขาอยูใ นโลก เคยพูดใหฟงเสมอ โลกนี้หมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นแหละ
รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส เปนสิ่งที่โลกตองการและรักชอบที่สุดไมมีวันอิ่มพอ
และโลกก็ไดรบั ความฉิบหายลมจม และบนเพอละเมอกันอยูทุกหยอมหญา เพราะสิง่
เหลานี้เองทําพิษนะ แลวเราจะเอาคุณคาอะไรจากสิง่ เหลานี้
สวนผูเห็นธรรมแลวไมมีใครที่จะบนนอกจากออกอุทานเทานั้น อยางพระมหา
กัปปนทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอๆ นีท่ า นเคยเปนพระมหากษัตริยม าแตกอ น
เสด็จออกบวชจนไดเปนพระอรหันตขน้ึ มาแลวทานเปลงอุทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุข
หนอๆ นัน่ แตกอนทานอยูในพระราชวังไมเคยเห็นออกอุทานวา สุขหนอๆ เวลาเสด็จ
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ออกจากสิ่งพัวพันทั้งหลายและสลัดภายในใจออกอีก จนกลายเปนใจทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว อยู
ไหนก็สขุ หนอๆ สุขํ วต สุขํ วต
เราก็เอาใหไดซิ อยูที่ไหนก็ สุขํ วต ซิ ทานมหากัปปนมิไดผูกขาดนี่ นี่อยูกับผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยสติปญญาอยานอนใจ นีแ่ ลทางแหง สุขํ
วต อยูตรงนี้ กิเลสจะตายไปดวยความเพียร หรือกิเลสจะคอยหมดไปดวยความเพียร
ไมไดหมดไปดวยสิ่งใด ใหทาํ ความเขาใจกับตนไวเสมอ อยาออนแอในการปฏิบัติ
สมาธิที่เคยไดยินแตชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ มีความสงบเย็นภายในใจ มีความ
แนนหนามัน่ คงขึน้ ทีใ่ จ ปญญาเมือ่ มีความสงบพอเปนปากเปนทางเปนบาทเปนฐาน
แลว ใหพจิ ารณาอยาขีเ้ กียจ อยาติดสุขในสมาธิ อยาเขาใจวาสมาธิจะทรงคุณคาใหเปน
ของเลอเลิศประเสริฐ เพียงแตความสงบตะลอมกิเลสเขามาสูจ ดุ รวม เพือ่ งายแกการ
ถอดถอนดวยปญญาเทานั้นเอง ถาไมฆามันก็เพนพานไปไดอีก เมื่อตะลอมเขามาสม
ควรแลวก็คลี่คลายออกไปฆาทีละตัวสองตัว เหมือนกับเราไลสตั วเขาคอก แลวจะฆามัน
ทีละตัวสองตัว ฆาเรือ่ ยๆ ฆาจนหมดคอกก็ไดเมื่อไลเขาคอกแลว นี่สมาธิเหมือนกับไล
สัตวเขาคอก คือ ไลกเิ ลสเขามาสูค วามสงบ แลวคลี่คลายออกไปดวยปญญา แยกนั้น
แยกนี้ออกพิจารณา
ดูใหเห็นอนิจจฺ เํ ต็มรางกายเต็มจิตใจทําไมจะไมรู รูปทั้งรูปนี้มีอาการใดที่ไมเปน
อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เห็นเปนพืน้ อยูช ดั ๆ อยางนี้ จะคานความจริงไปไหน อนิจจฺ ํ แปร
สภาพอยูตลอดเวลา ทุกขํ ใครเปนทุกข ก็คือผูแบกผูหามอยูนี้แหละ เวลานีม้ นั เปน
ทุกข อะไรจะเปนทุกข นอกจากผูแบกผูหามเปนทุกข คือ หัวใจเราเอง เห็นโทษแหง
ความหลงของตัวเองที่ไปแบกไปหามแลวเกิดทุกขขึ้นมา อนตฺตา ปราศจากคําวาเปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาไปหมดแลว ภายในรางกายก็ดี ภาย
ในจิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกมาก็ดี ลวนแลวแตตวั อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หากหลงไป
ตามมัน เจตสิกธรรมที่แสดงมานี้ก็เปนตัวสมุทัย กอตัวเปนพิษเปนภัยขึน้ มาแกเรานัน่
แหละ
ถาใชปญ
 ญาพิจารณาใครครวญเขาไป ใหเห็นเปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ชัดแลว
สิ่งเหลานี้ก็ระงับดับไปๆ ดับไปเรือ่ ยๆ ไมพน จากความจริง ขอใหพิจารณาหยั่งสติ
ปญญาลงไปถึงพื้นฐานแหงความจริง คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เถิด นีเ้ ปนความจริงซึง่
เปนพืน้ ฐานอยูภ ายในรางกายจิตใจของเรา ในขันธทั้งหานี้มีอันนี้เปนพื้นฐานอยูตลอด
กาล ที่จะตองพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เรียกวา ปญญา
หรือจะพิจารณาเรือ่ งอสุภะ ก็เอาใหมันเห็นชัดๆ ซิ ในตัวของเรานี้ มันมีชิ้นไหน
เปนของดีที่หอมหวนชวนใหดม มีที่ตรงไหน แมแตผวิ หนังมันก็เหม็นจะวาไง แลวเยิม้
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เขาไปขางในมีอะไรอีก หนังมันบางยิ่งกวากระดาษ กระดาษยังหนากวาผิวหนังที่หลอก
ตาเสียอีก พิจารณาเขาไปซิ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แลวยังไมแลว ดูความอสุภะอสุภงั ปา
ชาผีดิบ ไมทราบวาเปด วาไก วาหมู วาวัว วาควาย วาอะไร เต็มอยูใ นนีห้ มดนัน่ แหละ
ในปาชาผีดบิ นี้ มันรวมอยูต รงปาชาผีดบิ นี้ เรายังไมตาย เอา พวกนั้นตายแลว เขามา
ฝงอยูในนี้ เมือ่ เราตายแลวก็เปนปาชาผีตาย ดูใหชัดซิ สติปญญามียอมอับจนอยูทําไม
แยกสวนแบงสวนดูใหมนั ชัด จิตหมุนติว้ ๆ อยูกับงานที่ทํา อยาใหออกไป
เพนพาน บังคับใหได ตายก็ตาย ในขณะที่จะประกอบความเพียรก็เหมือนกับขึ้นเวที
เผลอไมไดเดี๋ยวถูกน็อก ชักหรือตายไปเลยไมเพียงแตสลบ อันนี้ก็ทําอยางนั้นนัก
ปฏิบัติ อนิจจฺ ํ ก็ใหเห็นอยางถึงใจ ดูขางนอกก็เหมือนกัน ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดูอนั นีก้ บั ขาง
นอกก็เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดกัน เพราะโลกนีเ้ ปนโลก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา คําวา
อสุภะอสุภัง พิจารณาดูเราแลวก็เหมือนกันอีก
โลกวิทูเปนคุณสมบัตขิ องสาวกดวย โลกวิทู คือ รูแ จงเห็นจริงภายในภายนอก
เพราะเปนสภาพเหมือนกันหมด อยางนีเ้ รียกวา โลกวิทู มีไดทว่ั ไปในสาวกทัง้ หลาย
คือ เปนคุณสมบัตขิ องสาวกดวย สวนคุณสมบัติของพระพุทธเจาไมมีแตเพียงเทานี้ ยัง
หยั่งทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและสัตวทั้งหลายทั่วโลกธาตุอีกดวย โลกวิทู มี
หลายขัน้ หลายตอน
เราไมตอ งคิดไปโนนไปนีก้ วางขวางใหเสียเวล่าํ เวลา หนาที่ของเรามีแตจะให
เปนโลกวิทู รูแ จงเห็นจริงในธาตุขนั ธทม่ี อี ยูภ ายในตัว ที่ถูกกิเลสผูกมัดรัดรึงอยูดวย
อุปาทาน เพราะความลุม หลงนีเ้ ทานัน้ โดยไปสําคัญมั่นหมายเอาเอง ทางทานบอกไว
ไมยอมไป ชอบปลีกชอบแวะ ชอบปนสองขางทาง หกลมกมกราบขนาดไหนก็ยังไม
ยอมถอย ไมยอมไปตามทาง นัน่ แหละทีเ่ รียกวา เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา ฉะนั้น
ตองฝนมัน ตอสูมันลงไปซิ ถอยเอาประโยชนอะไร
เมือ่ รูแ จงเห็นจริงในเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธแลว กิเลสมันจะไปไหน กิเลสเกิดขึน้ จาก
ความสําคัญ เมือ่ แกความสําคัญดวยความจริงแลว มันก็ถอนตัวไปๆ ฟาดกันใหสะบัน้
หัน่ แหลกลงไป กิเลสถอนเขาไปไหน ก็เขาไปหาจิตดวงเดียวเทานัน้ แหละ เมื่อมันหมด
ที่ยึดที่เกาะเขาไปโดยลําดับแลว เพราะอํานาจของสติปญญาตีตะลอมเขาไปๆ วงแคบ
เขาไปๆ สุดทายมันก็ไปกองอยูในจิต ปลอยนิวเคลียรหยอนลงในจิตอีกซิ สติปญญา
อัตโนมัติอยางไรละ ธรรมนิวเคลียร
นิวเคลียร หมายถึงอะไร ปรมาณู หมายถึงอะไร จะทําลายขาศึกวาระสุดทายเอา
ชัยชนะ ก็คือ มหาสติ มหาปญญา ละซิ หยั่งลงไปตรงนั้นใหกิเลสขาดสะบั้นแตก
กระจายไปหมด ทีนี้ภพชาติอยูที่ไหน เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวภพ เปนตัวใหกอภพกอชาติ
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ถูกทําลายลงไปหมดดวยอํานาจของอาวุธที่ทันสมัยไดแก มหาสติ มหาปญญา แลว
ขาศึกก็หมดเทานัน้ แหละ นี่ละงานของพระ
งานของผูตองการพนจากกองทุกขในวัฏสงสาร ไมตองมาเกิดแกเจ็บตายอีก
คือ งานการประกอบความพากเพียร นับแต เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ทีพ่ ระ
อุปชฌายะมอบใหแตเบื้องตนจนถึงวาระสุดทาย ตีแตกกระจายไปหมด งานนัน้ แตก
แขนงไปเรื่อยๆ ตามความฉลาดความสามารถของตัวเอง จะทํางานใหไดมากและกวาง
ขวางขนาดไหนไดทั้งนั้นเมื่อสติปญญามีแลว เอาจนกระทั่งไมมีอะไรเหลือเลย สิน้ สุด
วิมุตติพระนิพพานภายในจิตใจ นัน่ แหละเรียกวาเสร็จงาน งานไดทาํ สําเร็จแลว ไมตอง
ทําเพื่อการถอดถอนกิเลสตัวใดอีก นี่แลงานของพระ ใหพากันจําใหถึงใจ วางานนีค้ อื
งานแทของพระเรา
อยาไปคิดวาบวชมาแลวไดไปกอนัน้ สรางนีไ้ วเปนทีร่ ะลึก สรางวัดสรางวาแลว
ยังไมแลว สรางพระพุทธรูปปฏิมากร สรางโบสถ สรางวิหาร สรางศาลาโรงธรรม สราง
เจดียมหาเจดียยุงไปหมด กอกวนบานเมืองยุงไปหมดดวยเงินดวยทอง วาเปนงานเนือ้
งานหนังของพระ วาเปนสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นั่นมันเปนงานของประชาชนเปน
สวนใหญจะขวนขวายกัน นัน่ เปนมรรคขัน้ หยาบสําหรับประชาชนทีอ่ ยูใ นฐานะจะทําได
เพราะเกี่ยวกับสมบัติเงินทอง สวน สัมมาสังกัปโป ขัน้ ละเอียดทีจ่ ะฆากิเลสภายในจิต
ใจ เลยกลายเปน มิจฉาสังกัปปะ ในมรรคสวนละเอียดไปเสียโดยไมรูสึกตัว เพราะ
ความกังวลวุน วาย ขยายกิเลสใหออกวิ่งเพนพานเขาบานเขาเมือง กนไมติดพื้นกุฎีแต
ละวันเวลาทีผ่ า นไป ยนเขามาซิ ถาอยากทราบทีห่ ลบซอนของกิเลสดวยความฉลาดตาม
องคมรรคจริงๆ
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นชอบ ใหเห็นชอบตามงานทีท่ า นสอน
ไวซวิ า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มันคืออะไร หยั่งลงไปทั้ง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
หยั่งลงไปทั้งอสุภะอสุภงั ใหเห็นชอบตามที่ทานสอนไวนี้ซิ งานเพือ่ ความเห็นชอบ
อยางแทจริงอยูตรงนี้กอนอื่น
สัมมาสังกัปปะ ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน อะไรเปนเครื่องผูกพัน ก็
ความหลงสิง่ เหลานีแ้ หละเปนเครือ่ งผูกพัน พิจารณาใหเขาใจดวยปญญาแลวมันถอน
ตัวเองโดยไมตองบังคับขับไสแหละ
สัมมากัมมันตะ เดินจงกรมบาง นัง่ สมาธิภาวนาบาง อยูในทาใดอิริยาบถใด มี
แตการทํางานดวยความมีสติ
เพื่อการถอดถอนกิเลสโดยถายเดียว
นัน่ แหละ
สัมมากัมมันตะ
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สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ดวยอารมณอันเปนธรรมของจิต อยาไปคิดอารมณ
ที่เปนพิษเปนภัยขึ้นมาเผาลนตนเอง มีแตอารมณแหงอรรถแหงธรรมเปนเครื่องถอด
ถอนกิเลส เปนเครือ่ งเลีย้ งจิตใจใหมคี วามรืน่ เริงบันเทิง มีความสงบเย็นใจ มีความสงา
ผาเผย มีความฉลาดรอบตัว ไมนําอารมณอันเปนพิษเขาสูใจ นั่นแลสัมมาอาชีวะแท
สัมมาวายามะ เพียรชอบ ทานก็บอกวาเพียรในทีส่ ส่ี ถาน เพียรละบาป บําเพ็ญ
บุญ เพียรปองกันบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น เพียรละกิเลสทีม่ นั เกิดขึน้ แลวใหมนั ดับ
ไป แลวอบรมธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลวใหเจริญยิง่ ขึน้ โดยลําดับลํา
ดา ไมใหเสื่อมเสียไป ปธาน ความเพียรสีอ่ ยาง ทานก็พูดไวแลว
สัมมาสติ ระลึกอยูที่ไหน ทานบอก ถาจะไปทางสติปฏฐานสี่ก็ระลึกอยูในกาย
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ, พหิทฺธา
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ, วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. พิจารณากายในกายไปเรือ่ ย กายนอกก็มี
กายในก็มี พิจารณาใหเห็นกายนอกก็ดี เห็นกายในก็ดี พิจารณาเห็นกายในกายของตัว
เองก็ดี ไลลงไปโดยลําดับๆ เมือ่ เห็นแลวก็อยู อยูด ว ยความสงบสุขๆ นีเ่ รียกวา
พิจารณากายในกาย
ในบทสุดทายทานยนเขามาวา อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิตา โหติ,
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสสฺ ติมตฺตาย. อนิสสฺ โิ ต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิ
ยติ. เอวํ โข ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. ทานพูดถึงเรื่องสติหยั่งลงไหน หยัง่ ลง
กาย ถาจะพิจารณากายพิจารณาจริงๆ ใหมสี ติรอู ยูก บั กายเทานัน้ สติควบคุมอยูกับ
กายนีเ้ ทานัน้ จะแยกไปสวนใดอวัยวะใดแงใดของกาย ใหมีสติสืบเนื่องไปโดยลําดับ
แลวพิจารณาเวทนาก็เหมือนกัน ใหสติตดิ แนบไปกับงานเลย ใหมีความรูอยู
จําเพาะกับเวทนาเทานัน้ ไมใหแยกใหแยะไปไหน
เรื่องธรรมเรื่องจิตก็เหมือนกันกับกาย เวทนา ไมผิดกันอะไรเลย ลงอันเดียวกัน
อตฺถิ กาโยติ, อตฺถิ เวทนาติ, อตฺถิ จิตตฺ นฺติ, อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิ
ตา โหติ. เหมือนกันนัน่ แหละ ลงอันเดียวๆ กันหมด คือ สติใหระลึกอยูในสถานที่นี้
สถานใดสถานหนึง่ ก็ตาม ใหจริงจังในสถานที่พึงเปนที่ระลึกของสติ นีเ่ รียกวาระลึก
ชอบและถูกตองดวย หาความผิดเพีย้ นไปไมไดเลย
หรือจะพิจารณาถึงเรือ่ ง ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มันก็อยูในวงสติปฏฐานสี่อัน
เดียวกัน พูดอะไรก็เหมือนกัน เหมือนกับดูขางหนาขางหลังของคนๆ เดียวนัน่ แหละ
เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๑๘

๑๑๙

ขางหลังก็ของคนๆ นัน้ เสีย ขางหนาก็ของคนๆ นัน้ เสีย ขางซายขางขวาก็ของคนๆ นัน้
เสีย คนๆ เดียวนัน่ แหละ วงสัจธรรมเหมือนกัน พิจารณาใหจริงจัง สําคัญอยูที่สติผู
ตามรับรูง านนัน้ ๆ นี่แตกอนก็ไมเหมือนทุกวันนี้ มาพิจารณามันยอนไปทุกแหงทุกหน
นัน่ แหละตามประสีประสาของเรา นีอ่ า นดู สติปฏฐาน นีแ่ ลวกําหนดตาม แหมจิตมัน
คลอยตาม
ตามความรูสึกของผม ผมพูดตามความจริงทางการปฏิบัติมา อนัตตลักขณสูตร
จิตใจยังขัดกัน มันเปนจริงๆ ผมจึงทําความเขาใจเอาวา ผูรจนานี้อาจตัดออกเสียตอน
ใดตอนหนึ่ง หรือจะวาเทศนซาํ้ ๆ ซากๆ ปกิณกะอะไรอยางที่ทานวาซ้ําๆ ซากๆ เลยขี้
เกียจ ทานยนเอายอๆ เสียบาง
จะพูดไปตามแถว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไมเหนือจิต ตองไปเขา
จิตจนไดอยูโดยดี รูปสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺญายป นิพฺพินฺทติ
ฺ าณสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. เบือ่ หนายในรูป ในเวทนา
, สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ, วิญ
สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ. ยอมคลายกําหนัด เมือ่ คลายกําหนัด จิต
ยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรูแ จงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี
เวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามนี้ มันไปไมได เมื่อไปถึงแคขันธหา คือรูเทา
ขันธหาพูดงายๆ รูเ ทาในขันธหา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเบือ่ หนาย
ก็หมายถึงความเห็นโทษของมันอยางชัดเจนนั้นเอง จะวาการพิจารณานัน้ เห็นชัด จาก
เห็นโทษแลวก็เห็นเปนความจริงแตละอยางๆ แลว มันยังไมแลว
การพิจารณาเห็นความจริงแตละอยางๆ ไมยึดถือแลว มันวิ่งเขาไปถึงใจ ไปยึด
อยูในใจจนได เมื่อกิเลสวิ่งเขาไปอยูที่ใจ ความยึดมั่นถือมั่นมันยังมีอยูที่ใจนั่นอีก จึง
ตองพิจารณาฟาดฟนลงในจิตอีกทีหนึ่ง จนกิเลสในจิตพังทลายลงไปแลวมันถึงหมด
ปญหา นี่ละการปฏิบัติของเรามันขัดตรงนี้ เราเคยแยมๆ ถามพวกปฏิบัติทั้งหลาย พูด
ไปแบบสุม ๆ เดาๆ เราขีเ้ กียจพูดและฟงเลยหยุดเสีย
ที่หาที่คานไมไดก็คือ อาทิตตปริยายสูตร นีเ่ ราคานไมไดเลย การปฏิบตั ิเวลา
เอาสูตรนีม้ าเทียบเคียงกันแลว กราบสนิท คือมันลงไดอยางสนิท อะไรๆ ทานก็วาไป
อยางละเอียด จกฺขุสมึป นิพฺพินฺทติ, รูเปสุป นิพฺพินฺทติ, จกฺขวุ 
ิ ญ
ฺ าเณป นิพฺพินฺทติ,
จกฺขสุ มฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ จกฺขสุ มฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ, สุขํ วา
ทุกขฺ ํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา, ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. คือเบือ่ หนายในตา แลวก็เบือ่ หนายใน
รูป เบือ่ หนายในวิญญาณทีเ่ กิดจากนี้ เบือ่ หนายในสัมผัส ในเวทนา สุขก็ดี ทุกขก็ดี ไม
สุข ไมทุกขก็ดี นีเ่ ราจะสรุปไปเลย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส
เครือ่ งสัมผัส ธรรมารมณ เปนคูๆ กันไป
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เมือ่ เบือ่ หนายในตาก็เบือ่ หนายในรูป เบือ่ หนายในหูกเ็ บือ่ หนายในเสียง ออก
ไปอยางนี้เลย ตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเวทนา เปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ เบือ่ หนาย
เปนลําดับๆ สุดทาย มนสฺสมึป นิพพฺ นิ ทฺ ติ นัน่ ตรงนีแ้ หละเบือ่ หนายในจิต ธมฺเมสุป
นิพฺพินฺทติ เบือ่ หนายในธรรมารมณทเ่ี กิดภายในจิต ออกจากนั้นก็เบื่อหนายทั้งเวทนา
สุขทุกขไปเรื่อยๆ จนไมมอี ะไรเหลือเลย
เบือ่ หนายในจิตแลวยังเบือ่ หนายสิง่ ทีเ่ ขามาเกีย่ วของกับจิต ทั้งจิตแสดงออกมา
เปนผล คือเปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ ออกจากนั้นพอเสร็จแลวก็ นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ
แลวก็เรื่อยไปจนตลอดสาย วิราคา วิมุจฺจติ, วิมตุ ตฺ สฺมึ วิมตุ ตฺ มิติ ญาณํ โหติ, ขีณา
ชาติ, วุสติ ํ พฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ, ไปเรื่อย อันนัน้ เหมือนกัน แตสําคัญไปลงที่จิตนะ
ซิ
จิตเปนของสําคัญ เปนที่รวมของกิเลสทุกประเภท จะพิจารณาประเภทใดก็ตาม
ลงไปอยูที่นั่นหมด หลักปฏิบัติเปนอยางนี้ นีเ่ ราพูดจริงๆ เราพูดอยางอาจหาญ เพราะ
เราปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เวลาปฏิบตั มิ นั คานกันทีต่ รงไหน มันแยกกันที่ตรงไหน เราพูด
ไดตามความแยก สวนถูกหรือผิดแลวแตใครจะนําไปพิจารณา
แตสาํ หรับ อนัตตลักขณสูตร เราเปนความไมสนิทใจอยางนัน้ แหละตามความรู
สึกของเรา เรายกไวเสีย ก็ไมเห็นจะไดเรื่องไดราวอะไร อันไหนที่มันลงกันอยูแลวก็
ยอมรับกันไป เชน อาทิตตปริยายสูตร นี้ลงกันรอยเปอรเซ็นตหาที่คานกันไมได ตั้งแต
ตนจนอวสาน มนสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพพฺ นิ ทฺ ติ เรื่อย…..มโนวิญ
ฺ าเณป
นิพฺพินฺทติ, มโนสมฺผสฺเสป นิพพฺ นิ ทฺ ติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิ
ตํ, สุขํ วา ทุกขฺ ํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา, ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. นัน่ รวมยอดมาก็เบือ่ หนาย
เหลานีห้ มด
คําวา ตสฺมึ นีห้ มายถึง โยคเอาตัวทีพ่ ดู มาแลวนัน้ มาเปนสรรพนาม โยคเอาวา
เขา คําเดียวนัน้ เชน นาย ก, นาย ข, นาย ค, นาย ง, พอสุดทายก็เขาเหลานัน้ หรือเขา
เทานัน้ นี่ก็เหมือนกัน รวมปุบปบ ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ ลงหมด นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิ
ราคา วิมจุ จฺ ติ, ตลอดสายเลย
นีเ่ วลาปฏิบตั ขิ องเราเปนอยางนัน้ จริงๆ ก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลวนี่ ตอมา
พิจารณาอะไรก็พิจารณาไมไดเรื่อง รูปพิจารณาก็ไมไดเรื่อง อสุภะอสุภังเคยพิจารณา
เสียจนแหลกกระจัดกระจาย ชํานิชาํ นาญคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไปๆ เลยหมด
อสุภะก็เลยหมดไมมีเหลือที่จะพิจารณา ทีแรกมันไมหมด พอยอนเขามาถึงภาพภายใน
นีแ้ ลว อสุภะภายนอกมันก็หมด ภายในมันก็หมด มันเลยวาง จะพิจารณาอะไรมันก็ไม
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ทัน มันดับไปเสียกอน ถึงทันมันก็ไมสนใจที่จะพิจารณา มันเปนอยางนัน้ อะไรๆ มันก็
วางไปหมดในรางกาย และหมดความสนใจที่จะพิจารณารางกายอีกตอไป
สุดทายกิเลสก็ไปอยูที่จิต ก็ไปหลงอยูที่จิต งงอยูที่จิต สงวนอยูที่จิต จะวาแบกก็
แบกหามอยูที่จิตไมรูตัว รักสงวนจิต มีอะไรมาแตะตองไมได ความสงาผาเผยก็ตวั นัน้
แหละ ตัวรักสงวนก็อยูน น้ั แหละ อยางอื่นมันพิจารณาหมดแลว ปลอยไปหมดไมสนใจ
กับอะไร แตตรงจิตนั้นมันไมปลอย มันยึดที่จิต
ปลอยนอกแลวก็มายึดใน ปลอยนอก รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส เปนนอก
อันหนึง่ ปลอยนอก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เปนนอกอันหนึ่ง แลวมา
ยึดภายในซึง่ เปนตัวการสําคัญ คือยึดใจ นัน่ กิเลสเขาไปรวมอยูใ นนัน้ หลอกใหยึดอีก
แลว ใครจะวาอวิชชาไมละเอียดเหรอพิจารณาดูซิ ละเอียดขนาดไหนอวิชชา นั้นละตัว
การสําคัญจริงๆ ทําใหหลงไมวา สติปญ
 ญาขนาดไหน มันจะตองงงไปเสียกอน แตหลง
ไมนานเทานัน้ แหละ เมื่อฟาดฟนลงไปตรงจุดนั้นพังทลายลงไปแลว ทีนไ้ี มเห็นวาอะไร
มีอะไรที่จะใหพิจารณา มีอะไรที่ตกคาง มีอะไรที่ใหสงสัย ไมมเี ลย
จะแยกไปถึงพระพุทธเจา พระพุทธเจานิพพานกี่ปกี่เดือนแลวคืออะไร นิพพาน
อยูที่ไหน ตัวนิพพานนั้นคืออะไร มันก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวง พระสงฆสาวกจะ
กี่หมื่นกี่ลานองคก็ไมมีปญหาอะไร พอเขาถึงตรงนัน้ แลวเทานัน้ เปนอันวาลบไปหมด
เรือ่ งความสําคัญมัน่ หมายตางๆ ไมมีอะไรเหลือ ขึน้ ชือ่ วาสมมุตใิ นโลกนีเ้ ขาครอบจิต
นั้นไมได นอกจากความจริงลวนๆ ทีเ่ ปนความจริงอันวิเศษเทานัน้
จะวาอยูก็อยู จะวาไปก็ไป ไมคานใคร นี่แลผลของงานที่ปฏิบัติอยางเอาจริงเอา
จัง ไปไหนไมไดตองมาลงตรงนี้ ฉะนัน้ จงเชือ่ ธรรม อยาเชื่อกิเลส เราเคยเชือ่ กิเลสมากี่
กัปกี่กัลปแลว ไมเฉพาะอัตภาพนีเ้ ราก็เคยเชือ่ มันมาแลว ความโลภมันเคยพาใครดี
ความโกรธ ความหลงมันเคยพาเราไดดบิ ไดดอี ะไรบาง ราคะตัณหามันพาเราไดดิบได
ดีอะไรบาง การแกสิ่งเหลานี้ถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ไมถึงตายหรอกนะ พระพุทธ
เจาไมเห็นตาย สาวกไมเห็นตาย ทําไมเราจะตายคนเดียว มีปา ชาแตเราคนเดียวใน
เวลาประกอบความเพียรนีห้ รือ มันเปนเพราะเหตุไร ซักเจาของเขาไปซิถาเปนนัก
ปฏิบัติ นักสติปญ
 ญาทีจ่ ะคนควาหาความจริง ตองขุดตองคนเขาไป ใหเปนอุบายวิธี
ของแตละทาน ๆ ที่พูดนี้เพียงแตหยิบยกไมชิ้นใหญหรือไมทั้งดุนไมทั้งทอนใหไป
เจียระไนเอง ใหไปเลื่อย ไปไสกบลบเหลีย่ มกันเอง นีย่ กใหเทานัน้
เอาใหจริงใหจงั มรรคผลนิพพานคอยอยูก บั หัวใจทุกคนนัน่ แหละ ไมไดอยูที่
ไหน อยูที่ใจ เปนแตเพียงตัวสมุทัยนี่มันครอบไวหมด มันไมใหเห็นตัวมรรคผล
นิพพานทีอ่ ยูภ ายในนัน้ มันปดมานไวหมดเสีย หุม หอไวหมดเสียไมใหเห็น หลอกเรา
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เรือ่ ยมา อันไหนจะเปนไปตามมัน มันหลอกเราไปลากจูงเราไป จงเขาใจใหดนี ะ อยา
เสียกลใหกเิ ลสอีก
เอาเทานีก้ อ น
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