เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒
แบบฉบับอันยอดเยี่ยม
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนแบบฉบับไดเปนอยางดี ไมมีแบบฉบับใดจะ
เสมอเหมือนทั้งทางเหตุและทางผล เปนธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมดวยกันทั้งนั้น เพราะผู
เปนตนของศาสนาก็คือพระพุทธเจา ซึ่งเปนแบบฉบับทุกอยางแลวสําหรับสัตวโลกทั้ง
หลายจะพึงยึดถือเปนหลักใจและขอปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของตน
ไมมีผิด
พลาดคลาดเคลื่อนแตอยางใด
พูดถึงเรื่องความอุตสาหพยายาม ความอดทน ความขวนขวายทุกดาน ความ
ตะเกียกตะกาย ความเปนนักตอสู ความเปนนักปกครองพระองคและพระสงฆสาวกทั้ง
หลาย เหลานี้เยี่ยมทุกอยาง ไมมีผูใดจะสามารถทําไดเหมือนอยางพระพุทธเจาของเรา
เพียรก็เพียรจนสําเร็จ อดทนจนถึงสลบไสลในบางครั้งก็ยังไมลดละความพากเพียร ทรง
สามารถทุกสิ่งทุกอยางจนสามารถรูแจงแทงตลอดในเญยยธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีอยูใน
โลกนี้ และเปนสิ่งที่โลกจะพึงรูเห็นตามพระองคไดไมสุดวิสัย ตามภูมิของตนที่จะพึงรูพึง
เห็นได เนื่องจากการปฏิบัติได
เพราะธรรมะของพระพุทธเจานั้นพอเหมาะสมแลวกับสัตวโลกซึ่งมีหลายคณะดวยกัน
ทานเรียกวาพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี เดี๋ยวนี้ทานเอาสามเณรเขาแทน อุบาสก
อุบาสิกา นี่คือผูจะสามารถรับพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจาได คําวาศาสดา
ยอมเปนผูเฉลียวฉลาดทั้งอุบายแนะนําสั่งสอน วาธรรมะประเภทใดที่สมควรแกบุคคล
จําพวกใด ไมทรงสั่งสอนใหนอกเหนือไปจากกําลังความสามารถของพุทธบริษัทหรือ
สัตวโลกทั้งหลายจะพึงทําหรือปฏิบัติตามไดและรูเห็นได เพราะฉะนั้นจึงเปนศาสดา
องคเอกในการที่จะนําอุบายมาแนะนําสั่งสอนโลก
สั่งสอนมนุษยก็ประเภทหนึ่ง สั่งสอนภิกษุก็เปนขั้นหนึ่ง สั่งสอนฆราวาสทั่ว ๆ ไปเปนอีก
ขั้นหนึ่ง สั่งสอนฆราวาสผูมีการประพฤติปฏิบัติเชนเดียวกับพระสงฆก็สอนเชนเดียวกัน

กับพระสงฆ ตามแตแงธรรมนั้นจะมีหนักเบาอยางไร สําหรับผูปฏิบัติที่รูเห็นนั้น จะพึง
นํามาทูลถวายพระองคและทูลถามในขอของใจของภูมิจิตภูมิธรรมนั้น ๆ พระองคจะ
ทรงชี้แจงใหเหมาะสมกับภูมิของผูนั้นเปนที่พอใจไมสงสัย ไมมีทางผิดพลาด ไมวาจะสั่ง
สอนมนุษย นอกจากมนุษยแลวยังทรงสั่งสอนเทวดา นี่ใครเคยเห็นไหมเทวดา นอกจาก
จะฉุดลากเอาความรูความเห็นของจอมปราชญที่ฉลาดเหนือโลกนั้น เขามาสูความรู
ความเห็นของตนที่เต็มไปดวยมูตรดวยคูถ คือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทมืดบอด ให
เปนไปตามใจของตนเทานั้น
ธรรมยอมมีทั้งภายในภายนอก มีทั้งหยาบทั้งละเอียด สิ่งตาง ๆ ที่ธรรมเกี่ยวของที่ธรรม
กลาวถึง ที่พระองคทานนํามาสั่งสอน ก็ยอมมีทั้งธรรมฝายละเอียด ธรรมสวนกลาง
ธรรมสวนหยาบ และวัตถุสวนหยาบ สิ่งอันละเอียด เชน นามธรรมหรือพวกกายทิพย
กายเทพ ดังที่เราทั้งหลายไดยินอยูเสมอ ไดอานเสมอในตํารับตํารา พระสูตรมีความจริง
ฉันใด พระวินัย พระอภิธรรม มีความจริงเทาเทียมกัน ไมมีสูตรใดใน ๓ ปฎกนั้นจะเปน
ธรรมจอมปลอม พอที่จะนํามาสั่งสอนโลกดวยความจอมปลอมวา ศาสดาทางดานนี้
เปนศาสดาจริง ดานหนึ่งเปนศาสดาจอมปลอม การอบรมสั่งสอนสัตวโลกจึงนําทั้ง
ธรรมจริงและธรรมปลอมมาสั่งสอนสัตวโลกอยางนั้นไมมีในพระศาสดาทุก ๆ พระองค
ตามหลักธรรมมีเชนนั้น เราจะลงใจก็ควรลงใจไดแลวกับพระพุทธเจา
ควรจะสั่งสอนเทพชั้นใดภูมิใด พระองคก็ทรงนําธรรมนั้นไปสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของ
ผูละเอียดทางดานของกายและทางดานจิตใจ เชนเดียวกับสอนมนุษยนี้ เพราะธรรม
เปนของกลาง จิตใจนั้นแมจะเปนเทพเปนพรหมเปนมนุษยก็ตามมีความละเอียดหยาบ
เชนเดียวกัน เพราะคําวาจิตนี้เปนนามธรรม สิงสถิตอยูไดในรางตาง ๆ แตวาเครื่องมือ
ของเขามันอาภัพ เชนอยางสัตวเขาไมสามารถจะทราบไดวาบุญบาปเปนอยางไร พระ
พุทธเจาจึงไมทรงสั่งสอนสัตวทั้งหลายที่ไมทราบบุญบาปดีชั่วนรกสวรรค กิเลสตัณหา
อาสวะประเภทตาง ๆ นั้นเลย เพราะเขาไมทราบทั้ง ๆ ที่เขาก็ทําอยูทุกวัน แตทําดวย
ความไมรู สวนมนุษยสามารถที่จะทราบไดในธรรมแงใด เชน พระไตรปฎกนี่มนุษย
สามารถที่จะทราบได ผูหนึ่งไมสามารถผูหนึ่งก็สามารถปฏิบัติไดและสามารถทราบได

เพราะฉะนั้นในพระไตรปฎกทั้งสามนั้นจึงเปนธรรมที่สมบูรณแบบตามที่พระองค
ประทานไวแลว ไมวาจะกลาวเรื่องพระสูตร พระสูตรทานกลาวเรื่องอะไรก็เปนจริงตาม
นั้น พระวินัยก็เหมือนกัน พระอภิธรรมก็เหมือนกัน แตรวมแลวตองเปนจิตนี้เปนผูรับรอง
เปนผูจะสัมผัสรับรูในสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนั้น อยางอื่นจะรับรูไดทางหู
ทางตาก็มี แตไมสามารถที่จะรับรูโดยทางใจเปนเฉพาะก็มี ใจสามารถที่จะรับทราบสิ่ง
เฉพาะไดนั้นมีมากมายกายกอง
นี่ละพระโอวาทของพระพุทธเจาแยกตามขั้นตามภูมิเปนอยางนี้ จึงเปนแบบฉบับแก
โลกไดเปนอยางดี ไมวาจะแนะนําสั่งสอนในแงใด เชน ทานพูดถึงเรื่องความพากเพียร
ความอุตสาหพยายาม ความอดความทน ความประหยัดมัธยัสถ ความไมลืมเนื้อลืมตัว
ความไมเถลไถล ความมีขอบังคับ มีธรรมเปนเครื่องบังคับจิตใจ ใหมีใจเปนหลักมีใจ
เปนธรรมดังนี้
ไมวาพระหรือฆราวาสนําไปประพฤติปฏิบัติไดผลไดประโยชนทั้งนั้น
ธรรมนี้เปนธรรมกลาง ๆ
ความอุตสาหพยายามทางพระเราก็ใหเนนหนักลงทางความเพียร เพื่อถอดถอนกิเลสอา
สวะประเภทตาง ๆ ดวยความอุตสาหพยายามของเรา ความอดความทนของเรา สติ
ปญญาก็ทุมเทลงในการคุยเขี่ยขุดคนที่จะทําลายกิเลส ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจนี้ให
แตกกระจัดกระจายออกไปโดยลําดับ เพราะอํานาจของสติปญญาที่ไดอบรมตนอยู
เสมอดวยความพากเพียร ความอุตสาหพยายาม สืบเนื่องตอกันไมขาดวรรคขาดตอน
เปนฝายฆราวาสก็นําไปประพฤติไดตามหนาที่การงาน นอกจากนั้นยังจะทําจิตใจของ
ตนใหสงบ มีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑอีกดวย ไมเปนคนเถลไถลเรรอนหา
หลักเกณฑไมได ไมมีแบบฉบับใดที่จะสมบูรณแบบที่โลกจะนําไปประพฤติปฏิบัติ ทั้ง
ทางฆราวาสและทางพระยิ่งกวาแบบฉบับแหงพระพุทธศาสนา ที่พระองคไดประทานไว
แลวนี้
เฉพาะอยางยิ่งเราเปนนักปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอยางใดนี่เปนขอสําคัญมาก
เรามีหนาที่อันใดเวลานี้ แลวเราบวชมาเพื่ออะไร ตองทราบความมุงหมายแหงการบวช
ของตน ในครั้งพุทธกาลทานบวชมาเพื่อชําระกิเลส สะสางกิเลส ปราบปรามกิเลส ซึ่ง

เปนขาศึกตอจิตใจตลอดถึงหนาที่การงาน ภพชาติสูงต่ําดีชั่วสุชทุกขประการใด ๆ นั้น
ขึ้นกับเรื่องของกิเลสเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหขุดคนลงที่จิต
ใจ ใจนี้เปนสิ่งสําคัญมาก รางกายตายไปสลายไป แตจิตใจไมยอมตาย แตเราไมอาจ
ทราบไดถาไมทราบทางดานปฏิบัติ นี่พระพุทธเจาทานทรงสอนอยางนี้
บวชมาเพื่ออะไร เราบวชมาเพื่อดังที่กลาวมาแลวนี้ หนาที่การงานของสมณะคือของนัก
บวชคืออะไร ในครั้งพุทธกาลหนาที่การงานของทานก็คือการเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ภาวนา นี้คืองานของพระผูตั้งใจจะถอดถอนกิเลส เพราะความเห็นภัยในวัฏสงสาร ตอง
เปนผูสรางสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ความอุตสาหพยายามทุกดานขึ้นใหมีกําลัง
พรอม ๆ กันไปโดยลําดับ ทุกสิ่งทุกอยางเมื่อไดรับการบํารุงรักษาอยูเสมอ ยอมมีความ
เจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อย ๆ นี่จิตของเราทําไมจะเจริญรุงเรืองขึ้นไมไดเมื่อมีการบํารุงรักษา
อยูโดยชอบธรรม ตองเปนจิตที่มีความเจริญรุงเรืองขึ้นไปได
จิตพระพุทธเจาก็ดี จิตของสาวกทั้งหลายก็ดี ลวนแลวแตเปนจิตที่ฝงจมอยูกับกิเลสมา
เปนเวลานานเชนเดียวกับจิตของพวกเรา ๆ ทาน ๆ นี้ไมผิดกันเลย พูดถึงเรื่องกิเลสก็
เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ทําไมทานสามารถชําระสะสางทานใหหลุดพนไปได กลาย
เปนสรณะของโลกไมมีวันจืดจางตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ไมใชเพียงพระพุทธเจาของเราพระองคเดียวเทานั้น ยัง
หมายถึงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่ไดตรัสรูเปนศาสดาสอนโลกเปนลําดับมา คําวา
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็คือธรรมเปนของจริงมาดั้งเดิม ไมวาพระพุทธเจาองคใดที่จะตรัส
รูหรือคนพบ
ก็คนพบพระธรรมซึ่งเปนหลักธรรมชาติซึ่งมีอยูประจําโลกนี้แลวโดย
สมบูรณตั้งแตไหนแตไรมา
คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เรากลาวถึงพระสงฆวาเปนสรณะ ก็ไมใชพระสงฆที่เปน
สาวกของพระพุทธเจาเพียงองคปจจุบันนี้เทานั้น ยังหมายถึงพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่
เปนสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ ทุก ๆ พระองคอีกดวย และทานเหลานี้เมื่อ
สรุปความลงแลวลวนแลวแตเกิดในทามกลางแหงมูตรแหงคูถ คือกิเลสตัณหาอาสวะ
ทําไมทานสํารอกปอกหรือชะลางออกใหสะอาดได จนไดเปนผูวิเศษวิโสไดถึงสรณะ

และพวกสัตวโลกทั้งหลายไดถือทานเปนสรณะ ก็เพราะความพากเพียร ในหลักสําคัญ
ทานกลาวไวก็มี ๔ ขอ
ฉันทะ คือความพอใจในหนาที่การงานของตนอันเปนทางถอดถอนกิเลส สําหรับหนาที่
ของพระเปนอยางนั้น และความรูสึกของพระโดยถูกตองก็เปนอยางนั้น
วิริยะ เพียรเสมอ ไมวาจะกิจนอกการในตองมีความพากเพียร มีความจงใจ
จิตตะ มีความฝกใฝ ใกลชิดกับตนอยูเสมอคือใจ และหนาที่การงานเมื่อมีความฝกใฝ
ใครตอกิจการงานนั้น ๆ อยูด วยความสนใจแลว ยอมเปนไปดวยความราบรื่นดีงามไม
คอยผิดพลาด
วิมังสา เปนสิ่งสําคัญมากคือดวงปญญา ตองมีความรอบคอบทั้งกิจนอกการใน
เฉพาะอยางยิ่งการภาวนา เวลาจะใชปญญาตองใชใหเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหนวย
เต็มอัตราของสติปญญาของตนที่มีอยูมากนอย และพยายามบํารุงปญญา คือชอบคิด
อานไตรตรองตาง ๆ ทั้งภายนอกภายใน สงเคราะหเขาสูธรรมคือหลัก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อน
ตฺตา เพื่อจะถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นของตน อันเปนตัวกิเลสฝงจมอยูภาย
ในจิตใจนี้ใหออกไปได สลายจากจิตใจกลายเปนอิสระขึ้นมา นี่ธรรมทั้งสี่ขอนี้เปน
สําคัญมาก
ฉะนั้นทานนักปฏิบัติทั้งหลายจึงอยาลืมตัว ใหมีความระมัดระวังตัวอยูเสมอ อยาเขาใจ
วากิเลสกับเราจะชินกัน เชนเดียวกับไฟชินกับเราไหม อยูดวยกันมากี่ปกี่เดือนตั้งแตวัน
เกิดลองเอาไฟนั้นมาจี้เราดูซิรอนไหม ถาจี้เมื่อไรรอนเมื่อนั้นก็แสดงวาไฟกับเรานั้นไม
ชินกัน ทีนี้กิเลสกับเราก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน ไมวาจะเปนกิเลสประเภทใดยอมเปน
เหมือนไฟ ถาเราจะพิจารณาใหเห็นตามความจริงของกิเลสแลวตองเปนเหมือนไฟ ทาน
จึงเรียก ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ไมเปนไฟทานจะเรียกวาไฟไดยังไง
พระพุทธเจาไมใชองคอุตริ ทานพูดตามหลักความจริง เปนแตเพียงวาเราไมพิจารณา
ตามหลักความจริง ปนเกลียวกับธรรมอยูเสมอ ในขณะเดียวกันก็เปนขาศึกกันกับธรรม
คือกิเลสของเรานั้นแหละเปนขาศึกกับธรรมโดยเราไมรูสึกตัวและไมมีเจตนา
ถึงจะ

เจตนาไมเจตนาก็เปนกิเลส เชนเดียวกับไฟเจตนามาจี้ตัวเอง หรือไมมีเจตนาไปเหยียบ
มันเขาก็รอนเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงตองใชความระมัดระวังรักษา อยาเคยชินกับ
กิเลสทุกประเภทซึ่งเปนขาศึกเหมือนกันกับไฟ
อยูที่ไหนไมวายืนเดินนั่งนอนใหมีความอุตสาหพยายาม มีความตั้งสติสตัง หนาที่ของ
เรามีอยางนี้ เปนกับตายเราก็มอบไวกับ พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ จุดสุดทายก็คือจะ
มอบไวกับความหลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวงเทานั้น นี่เปนงานของเรา เรื่องทุก
สิ่งทุกอยางไมมีอะไรเดือดรอนนอนครางอะไรเลย
จตุปจจัยไทยทานเปนมาอยาง
สมบูรณบริบูรณ เพราะทานผูใจบุญหวังอนุโมทนาศรัทธา ยินดีกับทานผูหวังดีผู
ประพฤติปฏิบัติอยูมากอยูแลวเวลานี้ไมบกพรอง
มันบกพรองแตเราที่ตั้งหนาตั้งตาออกแนวรบตอกิเลสตัณหาอาสวะ เพื่อจะไดของดิบ
ของดีชัยชนะคือชนะกิเลส ออกไปสั่งสอนโลกนั้นซิสําคัญ ที่ตนสอนตนไมไดจะสอนโลก
ไดยังไง ตนมีความบกพรองอยางไรการสอนโลกก็ตองบกพรองอยางนั้น ตนมีความ
สมบูรณเต็มที่ สอนโลกก็ตองสมบูรณเต็มที่ เพราะสอนออกมาจากความรูจริงเห็นจริง
ของตน เรียกวาวิชาเต็มภูมิธรรมะเต็มใจ การแสดงออกทุกแงทุกมุมตองเปนอรรถเปน
ธรรม เปนแงใหคิดใหอานใหไตรตรองใหเกิดผลเกิดประโยชนไดทั้งนั้นจึงชื่อวาธรรม
ธรรมไมเคยทําความพินาศใหแกโลกแมแตนิดหนึ่งไมเคยมี นอกจากกิเลสเทานั้นทํา
ความเดือดรอนใหแกโลกแกเรา เราจึงควรสนใจในจุดนี้ใหมาก ยืนเดินนั่งนอนอยาเปน
ผูเผลอสติ ใหระมัดระวังสติ สติเปนสิ่งสําคัญในวงความเพียร ปญญาจะพิจารณาไป
มากนอยสติตองเปนผูกํากับเสมอ เราจะเห็นไดเวลาสติปญญากลมกลืนกันเปนอันหนึ่ง
อันเดียวนั้น นั่นแหละเราจะทราบไดอยางชัดเจน สติกับปญญาจะพรากจากกันไมได
เลย
พระพุทธเจาทานอัศจรรยโดยความจริง
ธรรมของทานที่อยูในพระทัยก็เปนธรรมที่
อัศจรรยโดยหลักธรรมชาติ มาสั่งสอนโลกก็เปนธรรมอัศจรรย แตพอมาคละเคลากับสิ่ง
ไมอัศจรรย สิ่งเหลวไหลโลเล สิ่งสกปรกโสมม ธรรมจึงกลายเปนเหมือนไมมีคุณมีคา
อะไรเลย เปนอยางนั้น เราจึงพยายามทําตัวใหมีคุณคาสําหรับเปนภาชนะรับธรรมของ

พระพุทธเจาโดยลําดับ ตั้งแตขั้นศีล ขั้นสมาธิเปนขั้น ๆ ปญญาเปนภูมิ ๆ จนถึงขั้น
วิมุตติหลุดพนดวยความสัตยความจริง จะเปนผูอัศจรรยภายในตัวเอง โดยไมตองหาสิ่ง
ใดมาเสกสรรปนยอแหละ จะเปนขึ้นโดยหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเปนของประเสริฐอยู
แลว
ทําไมจิตใจเขาไปสัมผัสธรรมซึ่งเปนของประเสริฐอยูแลวจะไมประเสริฐไปโดย
ลําดับ ๆ มีอยางเหรอ ตองประเสริฐ
จิตไมเคยสงบจิตมีตั้งแตความวุนวายยุงเหยิง เพราะอํานาจของกิเลสกอกวนทับถมโจม
ตีอยูตลอดเวลา จะหาความสุขความอัศจรรยความแปลกประหลาดมาจากไหน มองไป
ไหนก็เห็นเปนฟนเปนไฟเหมือนกันทั้งภายนอกภายใน หาสิ่งที่จะประเสริฐภายในจิตใจ
ไมมีเลย โลกมันก็แคบไปหมด อยูที่ไหนก็เหมือน ๆ วาจะเปนอยางเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ของ
ดีมีอยู นี่เพราะความไมฉลาดของเรา เพราะฉะนั้นจงฟตสติปญญาขึ้นใหมีความเฉลียว
ฉลาด ทําจิตใหมีหลักมีเกณฑ
พูดถึงเรื่องสมาธิ เอา ถากําหนดใหจิตสงบดวยวิธีการใด ก็ใหตั้งหนาตั้งตามีสติสตังเอา
กันจริงกันจังใหเห็น นั่นละธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริง พระองคทําจริงทําไมเรา
มาทําเลนเขากันไดเหรอ ทานทําจริงรูจริง เราทําเลนก็รูเลนนะซีมันรูความจริงไดที่ไหน
มีแตรูอยางของจอมปลอมหลอกอยูตลอดเวลา เมื่อทําจริงแลวตองปรากฏ สมาธิจะหนี
พนจิตนี้ไปไมได จิตตัวยุงเหยิงวุนวายนี้แหละ เพราะกิเลสเขาแทรก กิเลสเขาทํางาน
กิเลสเขาเปนเจาของ จึงตองใชสติปญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเขาไปตรงนั้น
มันจะหมุนไปไหนมันจะยุงไปไหนจิตนี้ สติบังคับใหอยูกับที่ ใหอยูกับธรรม ใหอยูกับ
งานที่กําหนดพิจารณาอยูนั้นโดยถายเดียว
เปนกับตายเวล่ําเวลาไมตองกําหนด
กําหนดเฉพาะความรูเทานั้น โลกอันนี้ไมใหมีอะไรมาปรากฏในความรู ใหมีแตความรู
กับธรรมที่สัมผัสกัน เชน เราบริกรรมก็ดีหรือกําหนดอานาปานสติ ก็ใหมีเฉพาะนั้นเทา
นั้น อยาใหจิตผลักดันออกไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี่เขามายุงเหยิงวุนวาย
นั้นแหละที่จิตมีความเผลอตัวไปเสมอหาความสงบไมได เพราะจิตนี้เผลอตัวมันโผล
ออกไปขางนอกโดยที่เราไมรู ถาเราตั้งความรูไวเฉพาะวาโลกนี้ไมมี ใหทําความเขาใจ
อยางนั้น มีอยูก็ตามทั้ง ๆ ที่ธาตุขันธนี้เปนโลก แตในขณะนี้ไมใหความรูสึกวาสิ่งเหลานี้

เปนโลกนั้นเขามาแทรกจิตได ใหมีแตจิตกับธรรมที่กําลังทํางานตอกันอยูเทานั้น แลว
มันจะไปไหน มันตองสงบได
นี่เคยทํามาแลวไมใชมาคุยใหหมูเพื่อนฟงเฉย ๆ โดยโอ ๆ อวด ๆ งานทางโลกก็ทํามา
เต็มสติกําลังความสามารถ แตเรายังไมเคยเห็นงานใดที่เราเคยผานมาแลว จะเปนงาน
หนักหนายิ่งกวางานฝกหัดจิต ตั้งแตขั้นเริ่มแรกที่จะใหมีความสงบเย็นใจ เพราะมันยิ่ง
กวาลิงกวาคางบางชะนี มันหลุกหลิก ๆ มันดิ้นรนกวัดแกวงอยูตลอดเวลา นี่ละเรื่อง
ของกิเลสเขาแทรกสิงใจเปนเจาของของใจ
ทีนี้เราจะนําธรรมเขาไปใหเปนเจาของของจิต ใหเขาแทรกจิตแทนที่กิเลส จึงตองไดใช
ความพยายามกันเต็มเม็ดเต็มหนวย บางครั้งเอาตายก็ตาย มันจะไปไหนเกิดมาแลว
ตองตาย เขาไมไดนั่งสมาธิภาวนาเขาก็ตาย สัตวในโลกนี้ตายดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครที่
จะเดินเลยปาชาไปไดที่วาไมตองตาย อยูค้ําฟาไดหรือโลกอันนี้ นี่จะตายในสนามรบคือ
การตอสูกับกิเลสก็ใหเห็น จะเปนยังไงใหเห็น ถาหากวาเราไมตายก็ใหรู นั้นแหละที่นี่ไม
ตาย จะรูขึ้นมาจนได
ถาลงจิตไดหมุนติ้วเขาสูจุดซึ่งเปนรวงรังของกิเลสอยูภายในนั้นและธรรมอยูภายในจุด
เดียวกันนั้นแลว จะไมพนที่กิเลสจะหมอบราบลงไป อยางนอยสงบตัวลงไป ใหธรรมคือ
ความสงบจิตมีความเย็นสวางกระจางแจงขึ้นภายในจิตใจ อันเปนผลที่จะใหเราเกิด
ความแปลกประหลาดและอัศจรรยภายในตัวเอง และเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาความเชื่อ
ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ตลอดถึงมีกําลังทางดานความพากเพียร ความอดความ
ทนทุกแงทุกมุม รวมตัวเขามาเปนกําลังเพื่อจะตอสูกับกิเลสประเภทตาง ๆ ใหไดชัยชนะ
ไปโดยลําดับ ๆ โดยไมตองสงสัย นี่การทําจริงเปนอยางนี้
เวลาจะทําจิตใหเปนสมาธิ ใหตั้งหนาตั้งตาทําเฉพาะสมาธิ อยาไปสนใจกับเรื่องปญญา
ใด ๆ ทั้งนั้นในขณะตองการความสงบ ใหเปนความสงบจริง ๆ ทานเรียกวาสมถะ หรือ
เราจะพิจารณารางกายขึ้นลงเหมือนกับวาเที่ยวกรรมฐาน กรรมฐาน แปลวา ที่ตั้งแหง
การงานอันเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูตองการความพนทุกข ก็คืออาการ ๓๒ นี้ เราจะ

พิจารณาขึ้นพิจารณาลงเที่ยวกรรมฐานอยูภายในรางกายนี้ก็ไมผิด
ใหอยูตรงนี้ก็ได
ดวยความมีสติ จิตจะพนไปไมไดตองสงบ นี่เปนขั้นของสมาธิในเบื้องตนทําอยางนี้
ในขั้นของปญญา เมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรแลวจิตก็มีความอิ่มตัว ไมหิวโหยกับ
อารมณตาง ๆ นําจิตที่มีความสงบอิ่มตัวนี้ไปพิจารณาในแงตาง ๆ แหงธรรม เชน
อาการ ๓๒ ทั้งภายนอกภายในไดทั้งนั้น เปนปฏิกูลก็ตาม เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็
ตาม นี้เปนหลักความจริง คําวาปฏิกูลใครก็เห็นใครก็รูกันอยูเพราะมีอยูกับทุกคนพระ
พุทธเจาไมไดโกหก คําโกหกสิ่งโกหกที่เปนอยูกับเรานี้ซิ ไมมีก็หาเรื่องเขามา นี่มันปลอม
มันแปลง จึงเรียกวากิเลสเครื่องจอมปลอม
คนมีที่ไหนหาดูใหดีซิ เอาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจาทรงสอน วาของสวยของงาม
อยูที่ไหน ของหอมหวนชวนชมอยูที่ไหน มันมีแตของปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวเรา
ตั้งแตภายนอกเขาไปสูภายในหมดทั้งรางนี้ เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวย
กอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามหลักธรรมทาน มีที่ตรงไหนที่เปนไปตามกิเลสที่เราคาด
คะเนไปตามวา อันนั้นสวยอันนี้งาม อันนั้นเรา อันนี้เปนของเราซึ่งเปนการปนเกลียว
หรือตอสูกับธรรมรบกับธรรมเทานั้น
เรื่องของกิเลสตองเปนขาศึกตอธรรมเสมอไป ความคิดของเราเปนเชนนี้เรียกวาความ
คิดที่เปนขาศึกตอธรรม จึงตองกลับความคิดนี้ใหเขามาสูอรรถสูธรรม คือพิจารณาให
เปนของปฏิกูล ใหเห็นตามความจริงแหงความปฏิกูลนี้ ชื่อวาเห็นตามเปนจริง เพราะสิ่ง
นี้เปนจริงอยางนั้น ถาพูดถึง อนิจฺจํ คือความแปรสภาพ ทุกฺขํ ความเปนทุกขก็ดี อนตฺ
ตา สภาพหาตนหาบุคคลไมไดในสิ่งที่ปรากฏตัวหรือรวมตัวอยูนี้ เปนแตเพียงธาตุ ๔
ดิน น้ํา ลม ไฟ เทานั้น มันก็ไมมีอะไรที่จะเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคล นี้คือความ
จริงของธรรม
ถาเราพิจารณาเห็นตามนี้แลวกิเลสก็ตองหลุดลอยไป ความจอมปลอมตองหลุดลอย
ออกไป ๆ มีแตความจริงเดนขึ้นมาตามขั้น เบื้องตนก็จะเปนของปฏิกูลเสียกอน พอเลย
จากขั้นปฏิกูลแลวก็พิจารณาเปนธาตุก็กลายเปนธาตุไป เมื่ออันใดก็เปนอยางนั้นเปน
ธาตุไปหมดแลว ใครจะไปหาติดธาตุเอาเฉย ๆ อันนั้นงามอันนี้ไมงาม จะไปสําคัญมั่น

หมายจะไปติดมันไดยังไง ก็มันไมงามเห็นอยูชัด ๆ เหมือนอยางกองมูตรกองคูถอยูตาม
ถนนหนทางที่เราเดินไป ใครจะกลาไปเหยียบมัน ก็ทราบอยูแลววานี้คือกองมูตรกองคูถ
เราเทียบไดอยางนั้น จิตก็ไมเขาไปแตะไมเขาไปเกี่ยว เมื่อไดรูตามความจริง เชนเดียว
กับเราไดมองเห็นกองมูตรกองคูถอยูตามถนนแลวเราก็หลีกได นี่จิตก็หลีกไดอยางนั้น
อุบายวิธีนี้เปนอุบายวิธีถอดเสี้ยนถอดหนามคือกิเลสประเภทตาง ๆ ที่หลอกใหจิตใจ
ของเราสําคัญมั่นหมายไปตาม แลวก็เปนขาศึกตอตัวเองหาความสงบสุขไมไดทั้ง ๆ ที่
วามาภาวนา มันไมไดภาวนา มันยุงไปเฉย ๆ กับเรื่องทั้งหลาย ขณะหนึ่งที่มีสตินั้นเพียง
ขณะเดียว ขณะที่หาสติไมไดและนอกจากนั้นยังใหกิเลสฉุดลากไปตามที่ตาง ๆ ตาม
อารมณตาง ๆ นี้มีสักเทาไร ๙๕ % เปนอยางนอย แลวเราจะหาความสงบสุขเย็นใจมา
จากที่ไหน เมื่อ ๙๕ % เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด ๕ % นั้นเปนเรื่องของธรรมะ จะมี
กําลังพอตานทานกันไดเหรอ เราตองผลิตสติปญญาขึ้นใหมีเปอรเซ็นตสูงโดยลําดับ ๆ
พูดถึงขั้นปญญาก็เหมือนกันเอาใหจริงใหจัง พิจารณาแยกหนาแยกหลัง พิจารณา
ทดสอบตามอุบายวิธีของตนอยาอยูเฉย ๆ ในขั้นที่จะควรพิจารณาเปนปญญาแลว อยา
คอยใหครูบาอาจารยมาแนะทุกแงทุกมุม ทานจะแนะใหแตหลักใหญ ๆ เทานั้น สวน
แขนงตาง ๆ ที่เราจะตีแผออกไปดวยสติปญญาของเรา หรือกําลังวังชาของเรานั้นเปน
ของเรา เราพิจารณาไดมากนอยเพียงไรก็เปนสมบัติของเราแท นั่นแหละคือสมบัติของ
เรา
เมื่อพิจารณาลงไปก็เห็นจริง รูจริง เมื่อรูจริงตรงไหนถอนสิ่งปลอมออกไป รูจริงมากนอย
เพียงไรสิ่งจอมปลอมถอนตัวออกไป ๆ รูจริงหมดทั้งรางกาย อุปาทานความยึดมั่นถือ
มั่นสําคัญผิดแตกอนก็ถอนตัวออกไป เพราะตัวจอมปลอมวาเปนเราเปนเขานี่มันถอน
ตัวออกไป จิตก็ถอนตัวเขามา นี่สวนรางกายพิจารณาใหเห็นชัดเจน จะพิจารณาภาย
นอกก็ตามภายในก็ตามเปนธรรมดวยกัน ถาพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อรูแจงเห็น
จริง ไมวาภายนอกไมวาภายในถูกดวยกันทั้งนั้น เปนมรรคดวยกัน นอกจากพิจารณา
ผิดภายในภายนอกเปนพิษทั้งนั้น สําคัญอยูการพิจารณา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
เราใชปญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว ภายนอกก็ตาม
ภายในก็ตาม เปนเครื่องถอดถอนกิเลสความกังวลวุนวายยึดถือไดทั้งนั้น

เราเองถนัดทั้งภายนอกภายในนั่นแหละ พิจารณาภายในกับภายนอกเอามาเทียบเคียง
กันไดทุกสัดทุกสวน หาแงสงสัยไมไดแลว มันจะไปติดกับอะไรจิตนั่นนะ ที่มันติดก็
เพราะมันหลงมันไมรู ถึงทานสอนวาอยางนั้น ๆ มันจะรูแตเพียงความจําเฉย ๆ ความ
จริงมันยังไมเขาถึงตัว เพราะฉะนั้นทางภาคปฏิบัติจึงตองใชความจริง คือปฏิบัติจริง ผล
ปรากฏขึ้นมาเปนความรูจริงนั้นแหละที่นี่ เมื่อรูจริงแลวก็ปลอย
ไมวาสิ่งใดรูจริงแลวปลอยวางไปโดยลําดับ เชนรางกายอยางนี้เหมือนกัน รูแจงเห็นจริง
อยางชัดเจน จะวาเปนธาตุก็ซึ้งภายในจิตใจ จะวาเปนของปฏิกูลโสโครก หรือเปนไตร
ลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ้งเสมอกันไปหมดแลวหาที่แยงไมได เปนความจริงทั้ง
หมด จิตตองถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นภายในกายของตนอยางประจักษใจ
ไมตองถามใคร ความยึดมั่นถือมั่นเปนอยางไรแตกอนมีโทษอยางไรบาง โทษแหงความ
ยึดมั่นถือมั่นทําใหหนักหนวงถวงจิตใจลงไปมากนอยเพียงไร นานเทาไรเรารู เพราะมัน
กดถวงอยูตลอดเวลา
เมื่อปญญาไดพิจารณารูแจงเห็นจริงในธาตุในขันธใน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ของสวน
แหงรางกายทุกสวนไดอยางแจมแจงชัดเจนแลวทําไมจิตจะไมถอน ตองถอนตัวออกมา
อยางเดนชัดทีเดียว หมดอุปาทานความยึดกายถือกาย เพราะพิจารณาเห็นจริงดวย
ปญญาแลวถอนออกมาหมด เรียกวาเปนอิสระไปขั้นหนึ่งแลว
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เรียกวาขันธ ๔ เปนหมวดเปนกอง แปลวาหมวดวา
กอง ขันธะ ๆ นั่น กองเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเปกขาเวทนา มีทั้งสวนรางกาย
และจิตใจ สัญญา ความจําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งอดีต
อนาคต ปจจุบัน เรียกวาสังขาร วิญญาณ ความรับทราบในเมื่อสิ่งภายนอกเขามา
สัมผัส เชน รูปสัมผัสตา เสียงสัมผัสหูเปนตน เมื่อสิ่งนั้นผานไปความรับรูนี้ก็ดับไปพรอม
กัน ทานเรียกวาวิญญาณ มันก็มีแตเพียงอาการอันหนึ่ง ๆ เทานั้น เอาตนเอาตัวเอา
สาระแกนสารที่ไหนมี
เวทนาก็สักแตวาเวทนา สุขก็สักแตวาสุข ทุกขก็สักแตวาทุกข เฉย ๆ ก็สักแตวาเฉย ๆ
จะเอาจริงเอาจังกับมันไดยังไง มันเปนความจริงของมันแตละอยาง ๆ เมื่อไดพิจารณา

ถึงขั้นนี้แลวใจทําไมจะไมจริง ใจไปหลงวาเวทนาเปนนั้นเวทนาเปนนี้ เวทนาเปนขาศึก
ตัวเองอยางนั้นอยางนี้ เพราะตัวก็เปนผูเสาะแสวงหาสิ่งเหลานี้มันก็เผาเอาละซิ เมื่อ
ปญญาไดหยั่งทราบถึงเรื่องเวทนาทั้งสาม สุข ทุกข เฉย ๆ วาเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
สัญญา สังขาร วิญญาณก็พิจารณาแบบเดียวกันนั้นจนซึ้งถึงใจเต็มที่ เขาใจเต็มที่ เชน
เดียวกับการพิจารณาสวนรางกายแลวจิตก็ตองถอน หมดความยึดมั่นถือมั่นในรูปกาย
ทั้งหมด ในเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ทั้งหมดในสวนรางกายนี้เวนแตภายในจิตที่ยังไม
สามารถ
เวทนาจิตมี สุข ทุกข เฉย ๆ เหมือนกัน สัญญา ความจําไดหมายรู สังขาร ความคิด
ความปรุงดีชั่ว คิดขึ้นขณะใดก็ดับขณะนั้นเหมือนฟาแลบ วิญญาณ เกิดแลวดับ เกิด
เพื่อความดับเทานั้นไมไดเพื่ออื่นใด ไมเพื่อสาระแกนสาร ไมเพื่อสัตวเพื่อบุคคล เกิด
แลวก็ดับไป ๆ นี่มีสาระที่ตรงไหน เมื่อพิจารณาใหเห็นตามความจริงซึ้งภายในสิ่งเหลานี้
แลวจิตยอมถอน ขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถอน ไมยึดมั่นถือมั่นใน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภายในจิต จิตเปนจิต อาการเหลานี้เปนอาการ
เหลานี้ แมจะอยูดวยกันก็ไมเหมือนกัน เชนเดียวกับผูหญิงผูชายที่อยูดวยกันมากนอย
ยอมรูไดชัดวานั้นคือหญิงนี้คือชาย นี่ยอมรูไดชัดวานั้นคือรูป นั้นคือเวทนา นั้นคือ
สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้คือจิต นั่น นี่ละรูทางภาคปฏิบัติรูอยางนี้ แตตองพิจารณา
อยางที่วานี้
เมื่อปลอยวางในสิ่งเหลานี้หมดแลว ความยึดมั่นในอาการเหลานี้ก็ไมมี ทางเดินของ
กิเลสซึ่งเปนตัวสําคัญอันฝงอยูภายในจิตใจนั้นก็ไมมี เพราะไมมีทางเดิน ออกมาทาง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไมมี ออกไปทางรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสก็ไมมี
เพราะปญญาตัดขาดหมดแลว เรียกวาตัดสะพานเขามา ตัดเขามา ๆ จนถึงตัวของเรา
คือขันธ ๕ ตัดเขามาดวยปญญาดังที่วานี้ เห็นแจมแจงชัดเจน จิตทั้งดวงก็มีแตกิเลสกับ
จิตเทานั้น
กิเลสไมมีอยูในรูป ไมมีอยูในเวทนา ไมมีอยูในสัญญา ไมมีอยูในสังขาร ไมมีอยูใน
วิญญาณ แตกอนมีอยูในสิ่งเหลานี้ มาแทรกมาซอนตัวอยูหมดทุกแงทุกมุมเปนเราเปน
ของเราเสียทั้งนั้น พอสติปญญาไลตอนเขาไป ๆ หมดแลวเขาสูจิต เมื่อเขาสูจิตแลวการ

ที่จะพิจารณาจิตจึงเปนหนาที่ของสติปญญาอีกเชนเดียวกัน นี่หมดความกังวลในการ
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตตองอาศัยความเกิดความดับของ
สังขารที่คิด เปนสาเหตุที่จะตองหยั่งเขาสูตัวกิเลสอันแทจริงคืออวิชชา เกิดดับ ๆ รูได
อยางชัดเจน
ทีนี้เมื่อมีแตความรูอันเดนดวงไมสับปนกับอาการใดของขันธทั้งหานี้ เรายอมจะเห็นได
ชัด รูจิตก็รูไดชัดเวลานั้น แมอวิชชาอยูในจิตเราก็ไมเขาใจวาเปนอวิชชา เพราะอวิชชานี้
ละเอียดแหลมคมมาก เพราะฉะนั้นผูบําเพ็ญจิตเขาไปถึงขั้นนี้ ถาไมมีครูมีอาจารยซึ่ง
เคยผานไปแลวมาแนะนํา จะไมเขาใจเลยวานี้เปนกิเลส นี้เปนอวิชชา จะเห็นวาเปน
ทองทั้งแทงทั้ง ๆ ที่ทองเกมันแทรกอยูนั้น ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยจิตดวงนั้นซึ่งตามหลัก
ธรรมชาติของมันที่เขาไปรวมตัวอยูแลว ยอมแสดงความสวางกระจางแจง ความสงาผา
เผย ความอัศจรรย ทําใหเกิดความออยอิ่งติดใจอยูในจิตดวงนั้น นั่นแหละปลอยอะไร
หมดแลวก็ไปยึดจิต ติดจิตอยูนั้น นั่นละอุปาทานในจิต เลยเขาใจวามีแตจิตอยางเดียว
ไมไดนึกเลยวามีเสือโครงเสือดาวอยูกับจิตนั้นคืออวิชชา
แมขั้นสติปญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปญญาก็ตาม ยังตองหลงเพลงของอวิชชาจน
ได เพราะอวิชชาเปนจอมแหงไตรภพ ไมมีกิเลสประเภทใดที่จะแหลมคมละเอียดลออ
ยิ่งกวาอวิชชา ภายนอกที่มันแสดงออกมาเปนความโลภ ความโกรธ ความหลงหยาบ ๆ
เรายังหลง ไมหลงโลกทั้งหลายโลภกันไดทําไม โกรธกันไดหาอะไร หลงกันหาอะไร ก็
เพราะเขาใจวาสิ่งเหลานี้เปนของจริง เปนสิ่งที่จะพึงทํา มันจึงปรากฏแสดงอยูทั่วโลกทั่ว
สงสาร ถารูตามเปนจริงแลวโลภหาอะไร โกรธหาอะไร หลงหาอะไร อันนี้จิตเวลามัน
หลงจิตมันก็ตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน แตเปนความละเอียดสุด จึงตองใชปญญา
พิจารณาธรรมชาติอันนั้น
เชนเดียวกับพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณาคลี่คลายดูธรรม
ชาตินั้น ดูความเคลื่อนไหว มี ขึ้นชื่อวาสมมุติแลวจะละเอียดขนาดไหน ความเคลื่อน
ไหวซึ่งแสดงเรื่องไตรลักษณยอมมีเสมอ แตเปนสวนละเอียดตามสวนของมัน พิจารณา
จนกระทั่งเขาใจไดชัด ถูกทําลายดวยสติปญญาไมมีเหลือ คําวาองอาจกลาหาญ สงา
ผาเผย สวางกระจางแจง นาออยอิ่งติดใจสลายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือเลย เหลือแต

ธรรมชาติที่รู ๆ ที่นี่ รูอันนั้นกับรูของอวิชชาที่ครอบอยูนั้นผิดกันราวฟากับดิน หินกับ
เพชร
นั่นแหละเรื่องผลของงานแหงผูปฏิบัติทั้งหลายมีผลสุดทายคืออันนี้ ไดแกความหลุดพน
หรือการทําลายกิเลสทุกประเภท ซึ่งเปนเชื้ออันสําคัญพาใหเกิดแกเจ็บตายในภพนอย
ภพใหญ คือธรรมชาติอันนี้แล ที่เกิดในภพนอยภพใหญสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ สุขบาง
ทุกขบางนั้น เกี่ยวกับเรื่องวิบากอีก เพราะอวิชชาเปนพื้นฐาน วิบากก็รองกันลงมา
กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม กิเลสก็คืออวิชชาพาใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลวก็ไดรับผล
ของกรรมเปนวิบาก นั่นละที่พาใหสัตวไปเกิดภพนอยภพใหญ
คนดูใหดี เราเปนนักเกิดแกเจ็บตายเชนเดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ทําไม
จึงใหทานนําธรรมเหลานั้นมาสอนเรา ขนาดนั้นเรายังทราบไมได เรายังไมเชื่อทานเรา
จะเชื่อใคร ถาจะเชื่อเรามันก็จมอยูอยางนี้ วันไหนที่จะฟูขึ้น วันไหนที่จะลองลอยพน
จากกองทุกขเพราะอํานาจแหงความเกิดแกเจ็บตายนี้ไดเลาถาไมเชื่อพระพุทธเจาจะ
เชื่อใคร นี่ละใหเชื่อในทางภาคปฏิบัติ
พิจารณาลงไป เราจะเห็นไดชัดเรื่องกระแสของจิตที่มันเคยพัวพันกับอดีต อนาคต เกี่ยว
ของกับสิ่งใดอันเปนสื่อเปนทางที่จะพาใหเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ แมจะเปน
ภพสูงก็ตามก็คือภพคือชาติคือเรื่องของสมมุติ ตองมีความทุกขเจือปนอยูเสมอตาม
สวนแหงภพนั้น ๆ ไมใชของดี ตัดลงไปขาดสะบั้นลงไปดวยอํานาจของสติปญญา จน
กระทั่งถึงขาดภายในจิตซึ่งเปนตัวเชื้อจริง ๆ ไดแกอวิชชา นั้นละเชื้อจริง ๆ อยูตรงนั้น
เอาใหขาดสะบั้นลงจากนั้นแลว ทําไมจะไมทราบวาจะตายอีกหรือไมตายอีก จะเกิดอีก
หรือไมเกิดทําไมจะไมทราบ
พระพุทธเจาทานทราบไดยังไง ทานทราบไดอยางนี้ ทราบไดดวยภาคปฏิบัติ ไมได
ทราบดวยภาคจดจําศึกษาเลาเรียนมาเฉย ๆ ทานทราบดวยภาคปฏิบัติใหรูจริงเห็นจริง
ขาดสะบั้นออกหมด ที่นี่ภพไหนจะมาอีก ตัวจะตั้งภพตั้งชาติ ตัวเปนเชื้ออันสําคัญไดถูก
ทําลายลงแลวโดยสิ้นเชิงเห็นประจักษดวยปญญาไมมีสิ่งใดเหลือแลว เหลือแตธรรม
ชาติของจิตที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เกิดไดยังไงแลวจะดับไดยังไงรูเห็นอยูนั้น จะสูญไปไดยังไง

รู ๆ อยูนี้สูญไปไดยังไง หลักธรรมชาตินี้ลบไดยังไงความจริง ความบริสุทธิ์ก็คือความ
จริง เราจะไปลบความบริสุทธิ์อันเปนความจริงของจิตนั้นไดอยางไร มันจึงเปนเรื่องงม
เงา เปนเรื่องเกาหมัดสําหรับพวกเรา เอาใหถึงจริงซิ พระพุทธเจาทานสอนจริงเพราะ
ทานรูจริง
สิ่งเหลานี้ไมนอกเหนือไปจากจิตของเราทุก ๆ คน เอาลงคนใหพบ เมื่อถึงขั้นนั้นแลวมัน
หมดเองเรื่องอดีต ปญหาหมดไป อนาคตที่จะไปเกิดในภพใดชาติใดสูงต่ําขนาดไหน ได
รับความสุขความสบายยังไงเสวยยังไง หมดปญหา ปจจุบันก็รูเทา ก็รูเทาทันอยูตลอด
เวลา ยึดที่ไหนกิเลสไมมีแลวไมยึด แมแตความบริสุทธิ์ก็ไมยึดตัวเอง เพราะไมใชกิเลส
ถากิเลสอยูที่ไหนตองพาใหยึดทั้งนั้น มีมากมีนอยยึดตามมากตามนอย มีกิเลสมาก
นอยเพียงไรพาใหยึดอยูตลอดเวลา แมที่สุดมีอยูในจิตมันยังตองยึดจิตจนได เมื่อ
ทําลายออกจากจิตนั้นเสียโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือแลวก็ไมมีอะไรที่จะยึด มีแตความ
บริสุทธิ์อยางเดียวเทานั้น หาความยึดไมไดเพราะไมมีสิ่งเปนสาเหตุใหยึด กิเลสไมมี
นั่นละกิเลสเปนสาเหตุใหยึดไมมี นั่นละรูตรงนั้น
นี่ละ สนฺทิฏฐิโก ทาทายอยูตั้งแตวันพระพุทธเจาตรัสรูทีแรก สั่งสอนโลกทีแรกมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ ธรรมะนี้ไมเคยลาสมัย เปนมัชฌิมาปฏิปทาทามกลางนี้เหมาะสมอยู
ตลอดเวลา เรียกวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองเพราะสิ่งเหลานี้มีอยูกับตน
ทุกคน และวิธีการที่จะใหรูใหเขาใจก็ทรงสอนไวแลววา มัชฌิมาปฏิปทา มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน สัมมาสมาธิ เปนที่สุด นี้แกนแหงธรรม แกนแหงปฏิปทา เอานํามาปฏิบัติ อยูที่
ไหน ทานเรียกวามรรคทางดําเนินหรือเครื่องแกทุกข เครื่องประหัตประหารกิเลสทั้ง
หลายก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง
เอาใหจริงใหจัง เราเปนนักปฏิบัติอยาใหเสียทาเสียที อยามานอนอยูเฉย ๆ สถานที่
เหลานี้ไมใชโรงเลี้ยงหมู เอาใหจริงใหจัง พระพุทธเจาไมใชหัวหนาเลี้ยงหมูนี่ ศาสน
ธรรมก็ไมใชอาหารปรนปรือหมู พระองคไดคนแทบลมแทบตายจึงพบ มาสั่งสอนโลก
เพื่อใหรูแจงเห็นจริงในสิ่งนี้ เอา ตามหลักธรรมพระพุทธเจา ดําเนินตามนั้นจะเปนไป

ไหนถาไมเปนไปตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ไมเปนอยางอื่น เอา ทําใหจริงใหจัง
ก็แลวกัน
อยูดวยกันก็ยังเห็นอยูนี่ เห็นความเซอ ๆ ซา ๆ ความไมมีสติสตัง ออกไปแลวจะเอา
ความเฉลียวฉลาดแหลมคมมาจากไหน เพราะฉะนั้นจึงตองดุดาวากลาวกันเรื่อย ๆ พอ
มองเห็นพับเปดแลว เปดชองบกพรองใหเห็นแลว พอมองเห็นก็ดี พูดออกมาไดยินก็ดี มี
แตชองบกพรองเสมอ ถาหากวาเปนนักมวยแลวตรงนั้นละตรงที่จะตาย เปดไวแลว ๆ นี่
ก็กิเลสมันสับเอา ๆ ยําเอาตอยเอา ๆ ในชองวาง วางเพราะความไมมีสติ วางเพราะ
ความไมมีปญญารอบคอบตัวเอง
กิเลสมันแหลมคม ไมมีอะไรแหลมคมยิ่งกวากิเลสในโลกอันนี้ แตเมื่อไปครอบผูใดแลว
ทําคนนั้นใหโง ตัวกิเลสนั้นแหลมคม ฉลาดมากที่สุด จึงไดครองโลกวัฏจักรนี้ เพราะ
อํานาจของกิเลสทั้งนั้นเปนผูครอง เราอยาเขาใจวาอันใดเปนเจาอํานาจใหครองโลกวัฏ
จักร คือความเกิดแกเจ็บตายของสัตวโลก ถาไมใชกิเลสจะเปนอะไร เราอยากจะทราบ
ชัดก็คนลงไปที่หัวใจเราซิ ดังที่กลาวมาแลวนี้มันจะทราบที่ตรงนั้น เมื่อกิเลสทุกประเภท
หมดไปจากใจแลวใครจะมาครอง ไมมีใครครอง เปนอิสระเต็มที่ ฉะนั้นขอใหพากันตั้ง
อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
พูดทายเทศน
ดังที่พูดแลวนี่กรรมฐาน ๆ สาวกทั้งหลายทานวิเศษเพราะสรางหัวใจนะ ไมไดวิเศษ
เพราะสรางนูนสรางนี่วัตถุตาง ๆ โชวกันเหมือนบา มันเลยบาไปแลว บาไมคอยกอ
ความเดือดรอนแกคน แตนี้มันกอนี่นะ ยุงไปหมด ไมไดสรางเลยอยูไมได มันคันก็ตอง
ไดเกาเหมือนหมาขี้เรื้อน เจาของมีเงินที่ไหน ไมกวนบานกวนเมืองเอาอะไรมาสราง นั่น
ละมันลอกบานลอกเมือง เที่ยวปอกเที่ยวลอกไปหมด ไปที่ไหน
ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส อะไร เปนผีแหละไป ใครจะอยากพบอยากเห็นคอยจะเอาหา
เอาสิบนั่นซิ มันดีแลวเหรออยางนั้น ไปที่ไหนไปแบบพระซิ ไปแบบสบาย ทําตัวใหสบาย
ทางดานจิตใจ กิเลสตัวใดมารบกวนใหจับมันไวใหดี ฟาดใหแหลกไปเลย มันแสดงออก
แงใดแงที่นอกเหนือจากธรรมไปแลวมีแตกิเลสทั้งนั้นแหละ ฟาดมันลงไป ก็เราบวชมาสู

กิเลสฆากิเลส เราไมดูกิเลสที่หัวใจจะดูที่ไหน กิเลสเกิดที่หัวใจใหดูที่ตรงนี้แลวคนหา
สาเหตุของมัน ขุดออกมาทั้งรากแกวรากฝอยจะเหลืออะไร
อยาออนแอนะนักปฏิบัติ ตองทําตัวใหใหมอยูเสมอใหเปนปจจุบัน อยาไปคิดถึงเรื่อง
ความพากเพียรที่จะทําไปขางหนา จะเปนยังไงตอยังไง นั่นละสรางความทอใจใหตัวเอง
นั่นก็คือเรื่องอุบายของกิเลส เราทํามาอยางนั้น ๆ ไมไดเรื่องไดราวอะไร ไดรับความ
ลําบาก
นั่นเปนอุบายของกิเลสมันดักหนาดักหลังใหไปไมไดแลวติดจมปลักอยูนั้น
แหละ ในวงปจจุบันมันก็ทอถอยซิไมไดเรื่องไดราว แลวจะหาทางออกทางไหนที่นี่ หา
ทางออกก็เปนทางออกหากิเลสเสีย ไมใชทางออกหาธรรม ถาไมใชความกลาหาญชาญ
ชัยความเอาเปนเอาตายสูกับกิเลส นั่นคือทางออกแท ตามทางของพระพุทธเจาแท หา
ทางออกที่กลาวมาเหลานี้มีแตหาทางออกใหกิเลสสับหัวเอา
เรียนเรื่องหัวใจจบแลวอะไรจะสบายยิ่งกวาในโลกอันนี้ เรียนหัวใจใหจบซิ ตัวกองทุกขก็
อยูที่หัวใจ กองทุกขมาจากไหน มาจากกิเลส ฆากิเลสตายแลวทุกขจะมาจากไหน มัน
ไมมีทางเกิด แสนสบาย พูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ พูดไมหยุดไมถอย แตยังไงก็ไมซ้ําซากเหมือน
กิเลสเหยียบหัวคนเหยียบหัวพระ อันนี้ไมทราบวาซ้ําหรือไมซ้ําก็ไมรูแหละ กดไวตลอด
เวลา ซ้ําก็พูดเปนพักเปนตอน ๆ วาซ้ํา แตกิเลสกดหัวใจนี่ซิกดอยูตลอดเวลา
เอาละที่นี่เลิกกันละนะ มีเทานั้นละ

