เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒
กําลังจิตเหนือกําลังใดในโลก
พระกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคี ไมเหมือนทางปริยัติ ทางกรรมฐาน
ปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ไมวาอะไรทําตามหลักธรรมจริง ๆ ความสามัคคีทานก็พูดไวแลว
อปริหานิยธรรมสูตร สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ,สมคฺคา วุฏฐหิสฺสนฺติ, สมคฺคา สงฺฆ
กรณียานิ กริสฺสนฺติ. วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ. ประชุมก็
พรอมเพรียงกันประชุม เวลาเลิกก็พรอมเพรียงกันเลิกและพรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆ
จะพึงทํา นี่ก็คือขอหนึ่งใน ๗ ขอของอปริหานิยธรรมสูตร ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความ
เจริญถายเดียว ไมมีความเสื่อม
ถาดําเนินตามหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรมก็ถูกตอง มีความสงบสุข อยูดวยกัน
เปนผาสุกประหนึ่งเหมือนอวัยวะเดียวกัน ในสาราณียธรรมก็พูดชัด ๆ ลงทาย ๆ บอกตั้ง
แตเรื่องความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เอกีภาวาย สํวตฺตติ เปนไปเพื่อความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ปยกรโณ ครุกรโณ เปนไปเพื่อความรัก เปนไปเพื่อความหนักแนน
ความเคารพ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สํวตฺตติ ยอมเปนไปเพื่อ
ความพรอมเพรียงสามัคคี เปนไปเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เอกีภาว
ธรรมเหลานี้เปนของปลอมเมื่อไร ผูปฏิบัติไมปฏิบัติตามธรรมเหลานี้มันจึงเลอะ ๆ เทอะ
ๆ ถาปฏิบัติตามธรรมเหลานี้แลว ที่ไหนศาสนาจะลดหยอนออนกําลังไปที่ไหน มันออน
แตผูปฏิบัติตามศาสนาเหลวไหลเหลวแหลกไป เพราะผูปฏิบัติศาสนาทั้งนั้น ศาสนธรรม
ยังคงเสนคงวาดังที่วานี้
ความอยูดวยกันหลายองคจึงตองระมัดระวังกิริยามารยาทการแสดงออกตอกัน อยาให
มีเรื่องของกิเลสแทรกออกมาหรือเปนหัวหนาออกมา มามีอํานาจในการเกี่ยวของกัน จะ
เปนการกระทบกระเทือนทําใหแตกราวสามัคคี
อยางนอยก็ระแคะระคายใหเปน
อารมณของใจภาวนาไมลง นั่นหลักใหญอยูตรงนั้น ตางองคตางมีธรรมอยูในใจ มุง

อรรถมุงธรรมมุงเพื่อความถูกตอง ไมยอมใหกิเลสประเภทเห็นแกตัวซึ่งฝงจมอยูภายใน
จิตใจ โผลออกมาทําลายธรรมะอันเปนของดิบของดีตอที่ประชุมหนาสงฆมันก็ดีหากเรา
รักษาไดอยางนั้น
ทําไมจะรักษาไมไดเพราะสิ่งเหลานี้เปนของหยาบ ๆ ระหวางเพื่อนฝูงอยูดวยกัน พูดใคร
ถูกใครผิดก็ทราบกันอยูแลวเพราะเปนผูใหญดวยกัน พูดออกมาผิด ทําออกมาผิดกับ
หลักธรรมหลักวินัยตองทราบกัน เมื่อทราบกันแลวก็ สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ การ
ปวารณาซึ่งกันและกันที่เคยไดประกาศอยูทุกปวันมหาปวารณา ก็ตักเตือนสั่งสอนกัน
ได สมกับที่เปดชองเปดโอกาสใหซึ่งกันและกัน การกลาวไปเฉย ๆ สักแตวากลาวก็ไม
เห็นมีประโยชนอะไร นอกจากจะประกาศความเปนหุนของพระเฉย ๆ หาสารคุณไมได
นั่นคือการประกาศความเปนพระไมใชเปนความจริงของพระผูมุงอรรถมุงธรรม
การบวชเมื่อเรามุงตออรรถตอธรรมอยูดวยดีแลวจะไมมีความเดือดรอนวุนวาย ไมมี
ความทุกขเหมือนอยางโลกทั่ว ๆ ไป เพราะนั้นมันรอยแปดพันประการที่จะเปนไปเพื่อ
ความกระทบกระเทือนระหวางการหาอยูหากิน การซื้อการขายกัน กิจการงานทุกดาน
เพื่ออาชีพ นอกจากนั้นแลวยังตองการความเปนผูเรืองอํานาจอีก จึงตองกระทบ
กระเทือนกันหลายแงหลายกระทงเหลือประมาณที่จะพรรณนา แตสําหรับพระเรานั้นไม
มี มีแตมุงชําระสะสาง มุงถอดมุงถอนสิ่งที่เปนเชื้อไฟ เปนเหตุที่จะใหแสดงความเปนมา
อยางที่กลาวเรื่องของโลกนั้น เราถอนทุกวัน
ทุกขก็ทุกขเพื่อการถอดถอนไมใชทุกขเพื่อการสั่งสมที่จะเพิ่มพูนความทุกขขึ้นมาอีกเปน
ขั้นที่สอง ความทุกขเพราะการสํารวมระวัง การบังคับบัญชาจิตใจ การกดขี่บังคับหรือ
ปราบปรามกิเลสแตละประเภท ๆ เปนความทุกขธรรมดาของผูจะกาวพนจากความ
ทุกข ตองตอสูกับทุกข ตนเองก็ยอมไดรับทุกขบางเปนธรรมดา แตทุกขอันนี้ไมใชทุกข
เพื่อกิเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูนความทุกขขึ้นใหเรา ทุกขนี้เปนไปเพื่อธรรมเกิดขึ้นเพื่อความสุข
แกเรา
พระพุทธเจาก็ทรงทุกขใหเห็นเปนคติตัวอยางมาดวยดีแลวไมนาสงสัย ถาพระพุทธเจา
ไมตอสูกับทุกขจนผานพนทุกข ทั้งทุกขภายนอกคือกาย ทั้งทุกขภายในคือพระทัยแลว

ก็เปนศาสดาสอนโลกทั้งหลายไมได บรรดาสาวกก็เชนเดียวกันเปนลําดับลําดามา ลวน
แลวตั้งแตผูไดแบกทุกขหามทุกขตอสูกับทุกขอยางสมบุกสมบันในการดําเนินเหมือนกัน
หมด แตผลที่พึงไดรับของทาน องคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จพระสกิทาคา องค
นั้นสําเร็จอนาคา องคนั้นสําเร็จอรหัตอรหันตอยูที่นั่น ๆ สุดทายก็สําเร็จอรหัตอรหันตไป
เลยเมื่อสูไมถอย ความทุกขจะตองมีโดยลําดับ ตั้งแตเริ่มแรกแหงงานเพื่อรื้อถอนกิเลส
การงานอยางอื่นไมคอยมีสิ่งตอสู แตการงานเพื่อรื้อถอนกิเลสนี้ กิเลสนั้นแลเปนตัวตอสู
ธรรม ดีไมดีเราสูมันไมไดแลวยอมรับกลอุบายของมันที่หลอกลวงหรือขับกลอมเราให
หลับสนิทไปดวยโดยไมรูสึกตัว มีมากตอมาก ดวยเหตุนี้จึงตองใชความพินิจพิจารณา
ในการประกอบความเพียรในอิริยาบถตาง ๆ สติเปนของสําคัญใหมีอยูกับตัวเสมอ เมื่อ
ระลึกอยูกับธรรมบทใด กับอาการใด ก็ใหรูสึกอยูกับตัว ทานเรียกวาสัมปชัญญะ นี่ก็
เปนทุกขอันหนึ่ง เพราะความบังคับไวใหสติอยูกับตัว รูอยูกับตัว ใหความรูยอนเขามาสู
ตัวก็รูสึกตัว
สติเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งความรูใหยอนเขามา ถาสติไมมีความรูนั้นสงไปขางนอกตัวก็
เหมือนตุกตา ไมมีความรูสึกอะไร ความรูสึกเหลานั้นไปอยูภายนอกเสียหมด ความไป
อยูภายนอกแหงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ สําคัญมั่นหมายตาง ๆ เพราะไมมีสติเปนเครื่อง
กํากับรักษาหรือฉุดลากมายอมเปนอันตรายตอจิตใจ เพราะไปกวานหาแตสิ่งที่เปนพิษ
เปนภัยเขามาเผาผลาญจิตใจของตนอยูตลอดเวลา
ไมมีคําวากิเลสนี้ออนแอ กิเลสนี้ขี้เกียจไมสั่งสมตัวเอง คําอยางนี้ไมมี แตผูบําเพ็ญธรรม
ยอมมีออนกําลังและมีกําลัง ในเบื้องตนเปนอยางนั้น กิเลสไมมีคําวาออน จนกวาวาสติ
ปญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความแกกลาขึ้นไปโดยลําดับแลว สิ่งที่เปนขาศึกซึ่ง
กําลังรบกันกําลังห้ําหั่นกันอยูนั้นก็ลดนอยลงไป นี่เรียกวากิเลสออนกําลัง การออน
กําลังของกิเลสนั้นออนดวยอํานาจของธรรมเปนเครื่องตบตอยฟาดฟนโดยลําดับ จน
กระทั่งกิเลสสลายไปหรือวากิเลสตายลงไปจากใจเปนลําดับลําดา ความตอสูธรรมก็มี
นอย จนกระทั่งไมมีกิเลสเหลืออยูภายในจิตใจเลย สิ่งที่จะมาเปนปฏิกิริยาตอจิตใจให
เปนขาศึกตอธรรม ซึ่งธรรมกับตนก็เปนอันเดียวกัน เปนขาศึกตอตนดวยนั้นไมมี

เราอยากใหหมูเพื่อนไดรูไดเห็น
เราอยากพบอยากเห็นตามความมุงหมายของเราที่
อุตสาหพยายามอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนมาเปนเวลานาน และทุมเทกําลังลงทุกดานเพื่อ
หมูเพื่อน ไมวาธรรมขั้นใด ๆ ไมเคยปดบังลี้ลับ ตลอดวิธีการดําเนินสวนไหนที่พอจะนํา
ออกมาเลาใหฟงหรือพูดใหฟงไดเพื่อเปนคติตอหมูเพื่อน เราพรอมเสมอและเคยพูดมา
อยูเสมอ ก็เพราะอยากจะเห็นหมูเพื่อนมีความเขมแข็งตอความพากเพียร เพื่อผลเปนที่
พึงใจดังครูบาอาจารยทั้งหลายที่ทานไดัรับไปแลว ไดเกิดขึ้นกับตนเพราะความเพียร มี
ความเขมงวดกวดขันตัวเองเพราะความเพียรกลา เพราะสติปญญาดี ประคองตนไป
โดยลําดับ ตองการอยากเห็นอยางนั้น
เพราะไดพิจารณาทดสอบมาเปนลําดับลําดาตั้งแตขั้นเริ่มแรกแหงการปฏิบัติธรรม พอ
ธรรมเขาสูใจคือความสงบเยือกเย็นก็เห็นคุณคาขึ้นทันที ประหนึ่งวามีน้ําหนักมากกวา
ความสุขใดที่เคยผานมาแลวทั้งนั้น เพียงขั้นความสงบเทานั้นเราก็ยังเห็นคุณคาของตัว
เอง และเห็นโทษแหงความฟุงซานวุนวาย จึงทําใหมีแกใจขยับความพากเพียรขึ้นไป
เรื่อย ๆ ความเดนดวงของจิตก็แสดงขึ้นใหเห็นชัด ๆ กิเลสซึ่งไมเคยเห็นโทษของมันก็เริ่ม
เห็นไปโดยลําดับลําดา เคยปฏิบัติมาอยางนั้น เมื่อจิตมีความสงบเย็น
จิตนั้นมี ๒ จริต สวนมาก ๙๕ % จะมีความสงบเย็นลงธรรมดา ใหถอนขึ้นมาเมื่อไรก็
ได นี้เปนภาคทั่ว ๆ ไปของผูปฏิบัติ จริตนิสัยของคนเราสวนมากเปนอยางนั้น ๕ % นั้น
มีความผาดโผนผิดประเภทนี้อยูมาก ถารวมก็รวมอยางรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบอ
รวมลงไปแลวแทนที่จะอยูกับที่ ถอนตัวออกมาเหาะเหินโจนทะยานขึ้นเมฆขึ้นหมอก
เมืองฟาเมืองสวรรคนรกอเวจีที่ไหนไปได มี ๒ ประเภท ประเภทนั้นตองอาศัยครู
อาจารยที่มีความชํานิชํานาญชวยจริง ๆ ไมงั้นมีทางเสียไดจิตประเภท ๕ % นี่ สวน
ประเภท ๙๕ % ไปดวยความราบรื่นดีงามธรรมดาไมลอแหลมตออันตราย
เวลาสงบก็ปลอยใหสงบ พอถอนขึ้นมาแลวควรแกการพิจารณาอยานอนใจ การถอด
ถอนกิเลสทุกประเภทถอดถอนดวยปญญาทั้งนั้น ไมใชถอดถอนดวยสมาธิ สมาธิเปน
เพียงทํากิเลสใหสงบตัวเขามา เหมือนกับรวมตัวของกิเลสเขามาแลวแตเราไมฆามันก็
ไมตาย ถาสมาธิออนเมื่อไรกิเลสก็ฟุง หรืออารมณที่รุนแรงกวากําลังของสมาธิก็ทํา
สมาธิใหฟุงได แตถาเปนปญญาแลวจะเขาใจไปโดยลําดับ กิเลสคอยหลุดลอยไปเปน

วรรคเปนตอน นี่คือวิธีที่เหมาะสมอยางยิ่งการปฏิบัติไมเนิ่นชา ไมติดสมาธิดวยซึ่งทําให
เนิ่นชา เวลาเราพิจารณาทางดานปญญา
ความถนัดจัดเจนในทางใดตามจริตนิสัย
ใหเราถือเอาความถนัดทั้งหลายที่จะตอง
พิจารณาตามอาการนั้น ๆ ที่อยูในวงสัจธรรมอันเดียวกัน แลวจะกระจายไปหมด เมื่อ
เขาใจอันหนึ่งแลวก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันหมด กําหนดดูบังคับใจของเราใหอยูในรางนี้
แหละ เวลาใหอยูในรางก็ใหอยูจริง ๆ
เอารางกายนี้เปนรั้วเลยเทียว เอาหนังเปนรั้ว บังคับจิตใหเที่ยวอยูในหนังขางนอกหนัง
ขางใน เลาะเลียบรั้วอยูขางนอกแลวก็เขาวงในของรั้วไดแกรางกายสวนภายใน ดูเนื้อดู
เอ็นดูกระดูกดูตับไตไสพุงอาหารใหมอาหารเกา ดูขึ้นไปขางบนขางลางดานขวางสถาน
กลาง มีแตของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้น ถาพูดถึงเรื่องอสุภะหรือปฏิกูล ถาพูดถึงเรื่องธาตุก็
เต็มไปดวยธาตุ ไมใชเราไมใชของเรา เต็มไปดวยของปฏิกูลไมใชของสวยของงามตาม
ความเสกสรรปนยอของกิเลสซึ่งชอบเสกสรรปนยอ เพราะกิเลสเปนตัวปลอมอยูแลว
อะไรที่จะเขากับกิเลสไดสิ่งนั้นตองปลอม ความสวยงามนี้ก็คือของปลอมไมใชตรงตาม
ความจริง ความจริงอยางแทจริงแลวสวยงามที่ไหน รางกายของเราทุกสวนมีสวนไหนที่
สวยงามนารักใครชอบใจมันไมมี แตกิเลสมันพาเสกสรรจึงปนเกลียวกับธรรมของพระ
พุทธเจาซึ่งเปนความจริง แลวผลก็คือทําตัวใหทุกขอยูนั้นแล
การพิจารณาจึงตองบังคับจิตใหหยั่งไปตามอวัยวะตาง ๆ ซึ่งเปนความจริงอยูแลวทั้ง
ดานอสุภะทั้งดานธาตุดาน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามแตความถนัด อสุภะก็เอา เมื่อ
พิจารณาออกจากอสุภะแลวก็ลงเปนธาตุ มันหากเปนของมันเอง จะแยกไปในไตร
ลักษณใดก็ได อนิจฺจํ หรือ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกัน นี่เรียกวาการ
พิจารณาดานปญญา
เมื่อพิจารณาอันนี้ถามันมีความดูดดื่มที่จะตองพิจารณาภายนอกเขาเปนเครื่อง
ประกอบเทียบเคียงกัน จะเปนรางใดรูปใดก็ตามก็พิจารณาแบบเดียวกันนี้ ไดสัดได
สวนทั้งขางนอกขางในแลวจะหลงไปไหนจิต ขางนอกก็เหมือนกันกับอันนี้ ขางนี้ก็
เหมือนกันกับขางนอก หลงไปไหนงมเงาไปไหน มันก็สงบตัวของมันลงเอง คําวาสวยวา

งามเบาลงไป ความละเมอเพอฝนไปในความสวยความงามที่เคยเปนมาก็ระงับลงไป
เรื่อย ๆ พิจารณาซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนที่เขาใจแจมแจงชัดเจนหายสงสัย ไมมีที่ลี้ลับแลว
การถอนความยึดมั่นสําคัญผิดอันเปนตัวจอมปลอมนั้นมันก็ถอนเขามาเองดวยอํานาจ
แหงปญญาที่พิจารณาเห็นแจงชัดเจนแลว เรียกปญญา
เมื่อพิจารณาดานปญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยลาไดเหมือนกัน เพราะจิตทํางาน
การพิจารณาทางดานปญญาก็คืองานของจิต งานคุยเขี่ยขุดคนพินิจพิจารณา เหมือน
กับทั้งฟาดทั้งฟนทั้งขุดทั้งแบกทั้งหามนั่นแหละ นี่เรียกวางานของจิต เวลาทําไปนาน ๆ
มันเหนื่อยเหมือนกัน เหนื่อยอยูภายในแลวก็เหนื่อยธาตุขันธอีกดวย เหนื่อยหัวใจ
เหนื่อยรางกาย ไมเหนื่อยแตจิตใจเฉย ๆ
เอา เขาพักสมาธิ กําหนดธรรมบทใดบทหนึ่งเทานั้นเวลาตองการจะเขาพัก ใหจิตอยูใน
บทแหงธรรมบทนั้น ไมสนใจกับอันใดนอกเหนือไปจากบทธรรมที่จะนํามาบริกรรมเพื่อ
เปนเครื่องยึดหรือที่เกาะของจิต ใหรวมกระแสเขามาสูจุดเดียวแลวก็สงบตัวลงไป คํา
บริกรรมนั้นก็หมดปญหาไปเพราะจิตทรงตัวไดแลว เหลือแตความรูอันเดนและสงบตัว
อยูตามปกติของผูมีจิตสงบหรือจิตรวม พอมีกําลังแลวถอยออกไปอีกเหมือนกัน แตอยา
ไปคาดไปหมายเวลาพิจารณา จะใหเปนอยางนั้นจะใหเปนอยางนี้ เพียงคาดไวเบื้องตน
แลวใหจับงานวงปจจุบันอยาใหเคลื่อนคลาดพิจารณาเรื่อย ๆ ไป นี่วิธีการพิจารณา
อันนี้พูดเพียงเปนแถวเปนแนวไวสําหรับผูปฏิบัติไดยึดเอาแงใดก็ตามไปปฏิบัติตอตนเอง
โดยจริตนิสัยของตนเอง หากรูหากเห็นขึ้นมาก็ใหเปนสมบัติของตนเอง อุบายวิธีการ
พิจารณาก็ใหเปนอุบายของตัวเอง โดยอาศัยครูบาอาจารยหยิบยื่นใหเพียงเงื่อนสอง
เงื่อนเทานั้น แลวไปตีแผกระจายออกไปเปนเรื่องของเรา เปนจริตนิสัยเปนความฉลาด
ของเราเอง พิจารณาไมมีสิ้นสุดเรื่องปญญา ถากิเลสไมสิ้นสุดไมหมดไปเสียเมื่อไร
อุบายของปญญาที่จะตามคนคิด ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแกกิเลสหรือเพื่อทําลายกิเลสนี้จะมีไป
โดยลําดับลําดา
ถาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลวนั้นเราไมตองพูด
เรื่องที่จะผลักจะไสปญญาเราให
ทํางาน นอกจากจะไดรั้งเอาไวเพราะหมุนตัวเปนเกลียว นี่จิตเหนื่อยรางกายก็เพลีย

เพราะไมไดหลับไดนอน จิตไมพอใจในการนอนแตพอใจในการขุดการคนตัดฟนกิเลส
ประเภทตาง ๆ โดยลําดับ เพื่อความรูแจงเห็นจริงโดยถายเดียวเทานั้น นี่เราก็ตองไดหัก
หามจิตไมใหเลยเถิด ไมใหเลยความพอดี
รางกายทํางานก็มีความเหน็ดเหนื่อยตองพักผอนนอนหลับ หรือรับประทานอาหารให
เปนกําลังของกายเพื่อควรแกการงานอีกตอไป
จิตเมื่อมีความออนเพลียเพราะการ
พิจารณาคนควาทางปญญามากก็ตองเหนื่อยและตองพัก การพักของจิตนั้นพักดวย
สมาธิภาวนาใหจิตสงบ นี่คือความถูกตองและจะเปนไปเพื่อความราบรื่น
อยากพบอยากเห็นอยากไดยินหมูเพื่อนแสดงผลแหงการปฏิบัติใหไดทราบ และอยาก
ใหหมูเพื่อนรูเห็นสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลนี้วาอยูที่ไหน ใครจะเปนผูรู ใครจะเปนผูพิจารณา
ใครจะเปนผูตัดฟนกิเลส กิเลสอยูกับผูใด คําวากิเลสดับไป ดับไปไดดวยเหตุผลกลไก
อะไร ดับไปอยางไร ดับดวยวิธีการอันใด ใหรูประจักษตัวเอง ๆ เอาเองดีกวาครูบา
อาจารยพูดเปนไหน ๆ ใหเปนภาคปฏิบัติของตัวเอง
อยาไปสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล กิเลสนี้เคยกอความทุกข
ความทรมานใหเรามามากตอมากนานแสนนานแลวไมนาสงสัย วาเราจะไดดิบไดดีมี
ความสุขความเจริญเพราะกิเลสฉุดลากไป หรือเพราะความเชื่อตามกิเลส
พึงคํานึงถึงพระพุทธเจาซึ่งแตกอนก็เปนคลังกิเลสเหมือนสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ผลที่จะพึงได
รับจากกิเลสที่ผลิตขึ้นคืออะไรบาง พระองคก็ทรงสัมผัสรับรูมาโดยลําดับลําดา หากจะ
ประเสริฐเพราะเรื่องของกิเลสแลวพระพุทธเจาก็ไมทรงแสวงหาโมกขธรรม เพื่อแดน
หลุดพนจากกิเลสและเปนความบริสุทธิ์วิเศษขึ้นมา จะตองมั่วสุมอยูกับโลกเชนเดียวกับ
สัตวโลกทั่ว ๆ ไป พึงนําคติของพระองคมาพิจารณาเทียบเคียงเปนคติเตือนใจตัวเอง
เทาที่เปนมานี้ก็ไมมีใครสงสัยแหละในเรื่องของกิเลส ไมวาความโลภ ไมวาความโกรธ
หรือความหลง ราคะตัณหา มันแสดงผลออกมาอยางไรบางพอทราบ เพราะเคยกันมา
นมนาน อันนี้เปนสิ่งที่จําเจเหลือเกิน อยูกับจิตใจ ฝงอยูกับใจเปนประจําไมมีเวลาพรัด
พรากจากกันเลย แมขณะหลับก็เปนเพียงกิเลสสงบตัวเทานั้นไมออกทํางาน เราหลับ
กิเลสก็สงบตัว พอเราตื่นกิเลสก็ตื่น หรือจะเรียกวาในขณะที่เราหลับกิเลสก็หลับไม

แสดงตัว หลับสนิทนั้นคือกิเลสก็หลับสนิท นี่เราแยกออกมาจากความสงบของกิเลสใน
ขณะที่หลับสนิท จะวากิเลสหลับสนิทก็ได พอเราตื่นกิเลสก็เริ่มตื่นแลว
เมื่อเริ่มตื่นแลวกิเลสจะเริ่มออกตามทวาร ออกเที่ยวหากินเที่ยวหากวานอาหารตามที่
ตาง ๆ ออกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ครุนคิดอยูภายในจิตใจเปน
ธรรมารมณ ลวนแลวตั้งแตกิเลสทํางานของมัน นี่เปนปกติของสามัญชนเราเหมือนกัน
หมดไมมีขอยกเวน ถาจิตยังไมบริสุทธิ์เสียตราบใดเราจะไมเห็นความอิสระของจิตตราบ
นั้น
โรงงานของกิเลสทั้งมวลก็คือจิต ทํางานอยูที่นั่น ทางออกเขาของกิเลสก็คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ใจเปนผูทํางาน ในขณะเดียวกันเราพยายามเอา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ของเรานี้ใหเปนทางเดินของธรรม ใหเปนที่ผลิตอรรถผลิตธรรมผลิตมรรคผลนิพพานขึ้น
มา ดังที่เราปฏิบัติธรรมอยูนี้เรียกวาเราจะเปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนเจาหนาที่ทํางานภายใน
เปลี่ยนผูออกแสวงหารายไดภายนอก ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหธรรมออกที่นี่
เห็นอะไรพิจารณาเปนธรรม ไดยินสิ่งใดพิจารณาใหเปนธรรม เพื่อการถอดถอนตนเอง
เสมอไป นี่เรียกวาธรรมออกทํางาน ผลที่ธรรมออกทํางานก็เปนความสุข กิเลสออก
ทํางานเปนความทุกข กวานอะไรเขามามีแตยาพิษทั้งนั้น เผาลนจิตใจใหเกิดความ
เดือดรอนไมมีเวล่ําเวลา ไมมีเชาสายบายเย็น ไมเลือกชาติชั้นวรรณะฐานะใด ๆ ทั้งนั้น
กิเลสตองเหยียบย่ําทําลายลงเหมือนกันหมด
เราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็คือจิตดวงนั้นแหละ แตผูทํางานภายในจิตใหเปน
ธรรม ออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ใหเปนอาการของสติของปญญา จิตออกไปถึงไหน
สติปญญาตามตอนตามพิจารณาใหรูเหตุรูผล นี่เรียกวาเปลี่ยนผูทํางานภายใน เปลี่ยน
ผูที่ออกสูหางานภายนอก เปนธรรมไปทั้งมวลดวยความระมัดระวัง ทุกขก็ยอมรับ อยา
เอาคําวาทุกขมาเปนอารมณเครื่องกีดขวางจิตใจ จะทําใหทอแทออนแอ ซึ่งเปนเรื่อง
อุบายกลมายาของกิเลสหลอกลวงเรา
ถาธรรมแลวไมออนแอ ถาธรรมแลวตองมีเหตุมีผลดําเนินตามนั้น ถากิเลสแลวหาเหตุ
ผลไมไดเพราะมันไมชอบเหตุผล กิเลสไมเคยสนใจตอเหตุผล เปนไปตามความอยาก

ความตองการของตนเทานั้นเปนสิ่งที่กิเลสตองการ หรือเปนทางเดิน เปนเนื้อเปนหนัง
เปนอวัยวะชีวิตจิตใจของมัน ถาเราจะพูดอยางนี้ก็พูดได ไมวาโคตรวาแซของกิเลส
ประเภทใดเหมือนกันหมด แลวเราจะสงสัยที่ไหนโลกอันนี้เมื่อพิจารณาถึงอยางนี้อยู
แลว
หัวใจใดก็เหมือนกัน ธาตุขันธอันใดที่อํานาจของกิเลสผลิตขึ้นมาเปนวิบาก เปนรูปเปน
กายเปนหญิงเปนชาย ก็ผลิตขึ้นมาจากกิเลสเปนตัวเหตุใหมีวิบากดีชั่วติดตามมาดวย
ก็ไมพนที่จะมีความทุกข รังของทุกขเรือนของทุกข จะนอกเหนือไปจากกายไดที่ไหน
บานเรือนตึกรามตาง ๆ ไมใชที่อยูของทุกขนี่ บานเรือนคือรางกายของเรานี้มันเปนที่อยู
ของทุกขจริง ๆ ทุกขที่ตรงนี้ ทุกสัดทุกสวนไมเวน นอกจากผมเทานั้นแหละตัดออกมันก็
ไมเจ็บ นอกนั้นเจ็บหมด แมแตเล็บมือก็ยังเจ็บ ถาสวนไหนมันตายไปแลวก็ไมเจ็บ..เล็บ
มือ จึงวาเรือนแหงความทุกขทั้งหลายหรือวากองทุกข ขันธะ แปลวา หมวด ถาจะแปล
ใหเปนความสวยงาม ถาแปลเพื่อเอาความจริงความจัง เพื่อรูเหตุรูผล เพื่อรื้อถอนกิเลส
เพื่อเห็นเหตุเห็นผลแหงความทุกขจริง ๆ แลว ก็เรียกวา
ขันธะ แปลวา กอง กองอะไร กองทุกข นั่น อะไรมันก็ทุกขดวยกัน รูปํ ก็ ทุกฺขํ อนิจฺจํ
อนตฺตา เวทนาก็ ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เหมือนกัน สัญญา สังขาร วิญญาณ อนิจฺจํ
ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน จะไมเรียกวากองทุกขไดยังไง นี่ขันธ ๕ ก็มีเทานี้ ตัวใจก็เปน
เรือนของทุกข ถาสติปญญาไมสามารถที่จะชะลางขับไลกองทุกขอันเปนผลของกิเลส
ผลิตขึ้นมาใหหมดไปแลว ใจก็คือกองทุกขอยูโดยดีตลอดกาลไหน ๆ ใจจะไมพนจาก
กองทุกข ใจจะหาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไมได ถาไมไดรับการชําระสะสาง
การซักฟอก ความชวยเหลือจากเจาของคือสติปญญา เราจะหาทางพนทุกขไมได
เพราะฉะนั้นเราเปนผูรับผิดชอบเรา เมื่อทราบแลวดวยเหตุผลอยางชัดเจนเชนนี้ เราจะ
รอไดยังไง จะมาออนแอขี้เกียจมักงายไดยังไง อยางไรจะพนเราก็ตองพยายามแหวก
วายจนกระทั่งชีวิตหาไม จะตายก็ตายดวยความแหวกวาย ไมตายใหพนถึงฝงแหง
ความหลุดพนหรือถึงฝงพระนิพพาน สมความเปนลูกศิษยตถาคต ไมสงสัยในเรื่องโลก
อันนี้ซึ่งเปนแดนแหงปาชาความเกิดตายเต็มไปหมด
อยูสถานที่ใดถาลงมีแดนแหง
ความเกิดแกเจ็บตายอยูแลว เราอยาหวังความสุขที่จะเปนที่พึงใจ

ความคาดคะเนความเดาไมใชความจริง ความรูประจักษแจงในธรรมทั้งหลาย ทั้งอนิจฺ
จํ ทั้งทุกฺขํ ทั้งอนตฺตา ครอบโลกธาตุนี้เปนความจริงไมสงสัย เมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้น
แลวหายสงสัย แลวก็สนุกที่จะประกอบความพากเพียร สนุกที่จะฟาดฟนหั่นแหลกกับ
กิเลสอยางไมคิดชีวิตจิตใจจะเปนจะตายรายดีประการใด ขอใหหลุดพนเทานั้น เมื่อ
ประมวลกําลังมาจากการพินิจพิจารณาโดยทางปญญาอยางชัดเจนแลวอยางนี้ จิตตอง
มีกําลัง กําลังใดจะเหนือกําลังของจิตไมมีในโลกอันนี้ กําลังของจิตเปนสําคัญ กําลังใด
ความเฉลียวฉลาดใดจะเหนือปญญาก็ไมมีเหมือนกัน ตองพยายามฝกใหเกิดใหมีขึ้น
อยาออนแอ
อยูอิริยาบถใดจะขบจะฉันกับปจจัยชนิดใดอยูก็ตาม อยาลืมการทํางานของตน อยาลืม
ตัวใหมีสติอยูกับตัวเสมอ ลิ้นก็ไมดีดไมดิ้น ทองก็ไมใหญไมโตจนเกินมนุษยมนา เพราะ
ทองมีธรรม ทองมีผูกํากับ ลิ้น ปากมีสติปญญาคอยกํากับ จะเปนลิ้นปากที่เหมาะสม
กับการเลี้ยงชีพของตน เหมาะสมกับเปนที่ทํางานเพื่อรางกายและความเปนอยู และ
เพื่อการบําเพ็ญธรรมดวยความสะดวกสบาย โดยไมมีกิเลสตัณหาประเภทใด ๆ เขา
แทรกสิงในขณะนั้น ๆ ไดเลย นี่แหละความมีสติมีปญญาเปนอยางนี้
พากันพิจารณาทุกซอกทุกมุมจึงจัดวาเปนผูหาความฉลาด ไมเชนนั้นจะเอาตัวไปไม
รอดนะ ความฉลาดตองขึ้นอยูกับความชอบคิดพิจารณาไตรตรองยอนหนายอนหลัง
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคม
เชนเดียวกับกิเลสมันเปนตัวพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงหลายสันพันนัย สติปญญาก็ตองเปนอยางนั้น ใหไดเสวยความสุขตาม
หลักธรรมที่ทานประกาศสอนไวจากพระทัยของพระพุทธเจา ที่ทรงมุงหวังประโยชนให
สัตวโลกไดรับความสุขความเจริญทางดานจิตใจเปนสําคัญกวาอื่นโดยทั่วกัน จนกระทั่ง
ถึงหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง ถึงความสุขอันสมบูรณ
เราเปนลูกศิษยตถาคตขอใหพึงดําเนิน พึงยึดพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนหลัก
ใหญอยูภายในจิตใจ ยิ่งกวากิเลสที่มันแอบแฝงอยูภายในจิตใจ แลวเปนใหญเหยียบย่ํา
ทําลายเราอยูเสมอ อยาไดนอนใจ
พูดทายเทศน

เวลาเรียนหนังสือก็เปนอยางนั้น ทีนี้เวลามาออกปฏิบัติละซี อันนี้ยิ่งไปใหญ เพราะ
ความเชื่อมั่นในตัวเองกับมรรคผลนิพพานมันเชื่อฝงลงไปมากแลว ก็เนื่องจากไดอาน
ประวัติของพระพุทธเจาและประวัติของสาวก ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานอยูที่นั่นที่นี่ จิต
มันขยับเขามันอยากเปนพระอรหันต แตยังไงเราจะตองเรียนเสียกอน จิตใจยังมีอาลัย
อยูกับการเรียน แตมีขอบังคับเอาไววาไดแคประโยค ๓ แลวออก นักธรรมไดแคไหนก็
ตามไมสําคัญ
เพราะการที่จะสอบเปรียญ ๓ ประโยคนักธรรมตรีตองได ไมไดเขาไมใหสอบ ถาสอบ
ประโยค ๔ จะตองไดนักธรรมโท ๔ - ๕ - ๖ นักธรรมโทไดแคนั้น จะสอบเปรียญ ๗ - ๘
-๙ ก็ตองไดนักธรรมเอก มันมีกฎของเขา เราไดนักธรรมตรีแลวนี่ สอบเปรียญก็ตกอยู
เรื่อย สอบนักธรรมควบกันไปมันก็ไดเรื่อยนักธรรม วาระสุดทายก็ไดทั้งนักธรรมเอกทั้ง
ประโยค ๓ ก็คุมกัน เพราะเราตกทั้งนักธรรมทั้งบาลี ตกทั้งสองเลย
แตก็ไมเสียใจเพราะวาภูมิของเจาของไมคอยดี แปลธรรมบทปเดียวก็ไปสอบกับเขา ครู
ใหสอบ เห็นวาเราเรียงประโยคไดแลว ไมไดก็ไมเสียใจ นักธรรมโทก็ไมเสียใจ เพราะภูมิ
ไมเต็ม ปที่สองมานี้ภูมิเต็ม ปรากฏในใจเจาของ นักธรรมโทก็เต็ม ประโยคก็เต็ม สอบ
แลวไดนักธรรมโทไดคะแนนเอกนะ ประโยคตกเสียใจมาก สอบปหลังถึงได ไดทั้งนัก
ธรรมเอกทั้งประโยคสอบควบกัน นักธรรมเอกสอบปเดียวได นักธรรมโท ๒ ป ประโยคนี่
สอบถึง ๓ ป ทั้งเรียนรวมกันแลว ๔ ป เรียนนี่เอาจริงเอาจัง หลักบาลีนี่ผมทองไดเหมือน
ปาฏิโมกข คลองทุกเลมเลยเอาจริงขนาดนั้น เอา ครูจะถามมามันกดถวงหมูเพื่อนเสีย
เวล่ําเวลา
ดูประวัตินี่จิตมันฝงแลวนะอยากเปนพระอรหันตนะ ทีนี้พอจะออก มันก็มีมารอันหนึ่ง
หรือยังไงก็ไมรูแหละ พอจะออกจริง ๆ แลว เอ พระอรหันตทุกวันนี้จะยังมีหรือไมหนา
หากมรรคผลนิพพานยังมีอยู ทําลงไปผลเปนที่ตอบรับเปนที่พึงใจแลวยังไงก็จะเอาตาย
เขาวาเลยเทียว ทําไงใครจะมาแกเรื่องมรรคผลนิพพาน ทั้ง ๆ ที่เรียนหนังสืออยูนั้นมันก็
ยังสงสัย เรียนธรรมะ ธรรมะคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานแตมันก็สงสัย

ตัดสินใจลงวา เอา ถาครูบาอาจารยองคใดสามารถสอนธรรมะเราใหถึงเหตุถึงผลเกี่ยว
กับมรรคผลนิพพานเปนที่ลงใจแลว เราจะมอบกายถวายตัวตอครูบาอาจารยองคนั้น
แลวสุดทายไปหาทานอาจารยมั่นอยางวา ตั้งหนาออกแลวนะนี่ไมหวังอะไรแลว ออก
เพื่อความพนทุกขอยางเดียว
ไปถึงทานปญหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยูในทานหมดแลว เหมือนกับทานกวาด
ตอนเขามาไวในใจทานหมด พอเราไปถึงทานก็ใสผางเลย โอโห เหมือนกับวาไปบอกกับ
ทานไวแลว นี่นา ๆ สงสัยไปไหน เราอยูกับมรรคเราอยูกับผล เราอยูกับกิเลสตัณหา
กิเลสตัณหากับมรรคกับผลอยูดวยกัน จิตใจดวงเดียวกัน สัจธรรมอยูตรงจุดเดียวกัน
เอาละที่นี่ ขยับลง ๆ เอา แกกิเลสใหไดไมตองถามมรรคผลนิพพาน ฟาดมันลงไป อูย
เด็ดเผ็ดรอน ปง ๆ ๆ จิตมันก็ถึงกึ๊กเลย
เอาที่นี่หายสงสัย เอาละที่นี่ยอนมาหาเจาของทีนี้จะจริงไหม ตองจริงไมจริงไมได นั่น
มันรับกันขนาดนั้นนะ เราหาความจริงอยางนี้แท ๆ นี่มาเจอความจริงแลวตองจริง ไม
จริงไมได เอา ตายก็ตายตั้งแตบัดนี้ตอไป นั่นละที่ผมมันหนักจริง ๆ ตั้งแตบัดนั้นเลย
เรื่องความเพียร แหม คิดยอนหลังกลัวนะ กลัวเจาของ หมุนติ้ว ๆ ๆ
แปลกจริงเวลาเราเอาจริงเอาจัง ตั้งแตอยูเรียนหนังสือจิตก็ไมเห็นเปน เวลาออกปฏิบัติ
ตอนจะเอาจริงเอาจังมันจะมีมารนะหรือยังไง ไดยินเสียงผูหญิงก็ไมไดนะ ทําไมเรื่อง
ของราคะมันแย็บทันที ๆ เลยจนเรางงเหมือนกัน เอา เราก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมไมเคย
สนใจกับผูหญิงเลย ทําไมเพียงไดยินเสียงผูหญิงเทานั้นมันก็แย็บ แตมันแย็บอยูภายใน
จิตตางหากนะ มันแย็บ ๆ ๆ ของมัน เอะ ชอบกลวะ ทําไมมันเปนอยางนี้ ก็ยิ่งขยับเขา
แตเวลามาพิจารณาทีหลังไมใชอะไรนะ คือเรามีสติสตังบางเวลาแย็บออกไปมันรู รูได
งายพูดงาย ๆ เทานั้นละ ไมใชเราเปนอยางนั้นมันกลับกําเริบขึ้นมาก็ไมใช เวลาผานไป
ถึงรู ออ แตกอนจิตของเรามันมืดมันดํามันไมรูเรื่องรูราวเหมือนหลังหมีนี่แลว มันจะไป
ทราบอะไรสีขาวสีดางสีอะไร มันเปนหลังหมีเสียหมด ทีนี้พอเราผานไปแลวคอย ๆ รู
เวลาจิตละเอียดเขามันรูไดเร็ว เปนเหมือนกับวามันแสดงกิเลสขึ้นอยางรวดเร็ว แย็บเทา
นั้นละพอใหรู ไมเลยจากนั้น จึงไดเรงกันใหญ

โห ทุกขจริง ๆ อยางทุกวันนี้ไมได หนึ่ง สุขภาพรางกายไมอํานวย กําลังวังชาไมมี แต
พยุงกันอยูขนาดนี้มันยังคอยแตจะลม ทุกวันฉันอะไรมีแตบํารุงนะก็ไมเห็นไดเรื่องได
ราว มันคอยแตจะลมลงอยูเรื่อย ๆ ทาลม ๆ คือทานอน แตกอนจะไปบํารุงมันไดเหรอมี
แตจะกดหัวมันลงเรื่อย ๆ มันหนักไปเรื่อย ๆ ๆ ความลําบากลําบนขนาดไหนฟาดกันลง
เรื่อย สวนมากมันหนักอดอาหารนะผมจนทองเสีย มันเปนนิสัยเจาของไมทําอยางนั้น
ไมไดไมเห็นผลประจักษ ทําอยางนั้นมันดีจึงไดเอากันอยางหนัก ๆ เรื่อย ๆ มาเลย
แตมันเผลอตัวมาติดสมาธิอยูตั้งหลายป ๕ ปผมนะ สมาธินี่โกหกยากวางั้นเลย มันอาจ
หาญจริง ๆ นี่เรื่องสมาธิ ใครจะมาโกหกยากเหลือเกิน โกหกเราเรื่องสมาธิเปนยังไง ๆ
คือมันช่ําชองของมันขนาดนั้น ลงเมื่อไรก็ไดนี่ขนาดนั้นละ ซึ่งแตกอนมันลงไดเมื่อไร
เวลามันชํานาญของมันพอแลว โอโห พอนั่งกําหนดปบนี่เอื่อย.....แลวเงียบเลย แต
กอนมันทําไมได จึงเรียกวาชํานาญ เขาไปเงียบอยูนั้นเสีย จนถูกพอแมครูอาจารยขนาบ
มันถึงไดออก พอออกก็เตลิดเลยมันไมพอดีนิสัยเรา ทางดานปญญาก็จนลืมวันลืมคืน
ลืมหลับลืมนอนไป นอนก็ไมหลับ เรื่องอสุภะอสุภังนี่มันชํานาญจริง ๆ นะ
ไมวาอะไรฝกมันชํานาญทั้งนั้น ดูเขาตอยมวยกันซี เขาฝก-เขาฝกกับอะไร เตะลมเตะ
แลงไปอยางนั้น เตะกระสอบทรายกระสอบอะไรไป ตอไปก็ขึ้นเตะคนตอยคนละซิ เมื่อ
ชํานาญเขาก็เปนแชมเปยนได นี่ก็เหมือนกันฝกเขา ๆ สมาธิก็ชํานาญเปนแชมปสมาธิ
ถึงขั้นปญญามันก็ชํานาญเขาเปนแชมปขั้นปญญา หมุนติ้ว คือความลงใจเรื่องมรรคผล
นิพพาน ลงจริง ๆ ถึงใจจริง ๆ ไมสงสัย มีแตจะเอาใหรู นั่นซีกําลังของจิตมันถึงไดหมุน
ไมมีปรานีปราศัยเจาของเลย แตก็สมเหตุสมผลคือรางกายตอนนั้นมันก็พรอม ตองได
กดมันไวรางกายมันมีกําลัง ตองกดมันไวดวยการอดอาหาร นอกจากกดไวดวยการอด
อาหารแลวยังเพื่อการบําเพ็ญธรรมดวย การอดอาหารมี ๒ ประการเราเห็นประจักษใน
ตัวของเราเอง
การอดอาหารภาวนาสะดวกสบายคลองตัว ใจก็เอาการเอางานใจเอาจริง ๆ กําลังของ
ใจพาใหธาตุขันธลมไปตามเลย จึงตองหมุนไปตามมันไมหมุนไมได ความมุงมั่นมันรุน
แรง ทุกขยากลําบากแคไหนมันไมสนใจ มีแตจะเอาใหได ๆ นี่ละความมุงมั่นมีพลังมาก
ความเพียรก็ตองเปนไปตามนั้น สําคัญความตองการความอยากไดความอยากรูอยาก

เห็นมีกําลังมากเพียงไร นั้นละเปนเครื่องประกาศใหทราบชัดเจนวา ความเพียรจะตอง
เปนไปตามนั้นโดยไมตองสงสัย เราเห็นของเราเอง มันอยูเฉย ๆ ไมไดเพราะมันอยาก
ฟาดเสียเต็มเหนี่ยวความอยากความมุงมั่น
ถามาเทียบอยางทุกวันนี้แลวรางกายก็หมดกําลังของมันจะทําอยางนั้นไดยังไง เปน
คนละโลกแลวมันคอยแตจะลมอยูแลว พยุงมานี้ก็จะลม ๆ จุดสําคัญก็คือวาความมุง
มั่นอยางนั้นก็ไมมี มันหมดไปเลยจะวาไง หมดจริง ๆ ก็บอกวาหมด ความมุงมั่นเพื่อ
มรรคผลนิพพาน อยากเปนอรหัตอรหันตมันก็หมดและหมดโดยสิ้นเชิงดวยไมใชหมด
ธรรมดา หมดอยางหายสงสัยดวย แลวจะเอาอะไรไปหมุนหาอะไรอีก ความเพียรเพื่อ
อะไร มุงมั่น มุงมั่นเพื่ออะไรมันก็ไมมี สมมุติวาใหเราไปทําอยางนั้น โอย ไมได ตายกอน
ยังไมไดทํา ยังไมทันลงมือทํามันจะตายกอน
มันไปเต็มเหนี่ยวของมันแลวก็หยุดกึ๊กเลย สติปญญาที่หมุนเปนธรรมจักรไมมีวันมีคืน
เวนแตหลับเทานั้น ก็ยังดับเครื่องกึ๊กลงไปพรอม เหมือนกับวาปดเครื่องทํางานโรงงาน
ของจิต หยุดกึ๊กเครื่องก็หยุดหมด อันนี้มันก็หยุดกึ๊กของมันหมดเลย เปนคนละคนที่นี่
มหาสติมหาปญญาหยุดกึ๊กไปไหนไมรู เพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทําลายอันนี้ เมื่อไม
มีอะไรทําลายก็หมดปญหา
จากนั้นมาแลวความเพียรก็อยางวานั่นแหละ ก็ทําเปนความเหมาะสมของเจาของเอง
ไมวาอิริยาบถใดทําความเพียรก็เปนความเหมาะสมกับเจาของเอง ไมใชเพื่อการบังคับ
บัญชาเหมือนแตกอน ไมไดบังคับ อยากเดินจงกรมเมื่อไรก็เดิน นั่งภาวนาเราก็นั่งตาม
ความเหมาะจิตใจธาตุขันธของเรา ตองการเมื่อไรก็ทํา ไมไดทําดวยการกดขี่บังคับหรือ
ทําดวยความมุงมั่นอะไรอยางนั้นไมมี จิตใจไมมีอะไรมาดีดมาดิ้นพอที่ เอะ ทําไมเปน
อยางนี้
นี่เราถึงไดเห็นคุณคาของธรรม ธรรมที่ครองใจเต็มที่แลวมีคุณคามหาศาลประมาณไม
ไดเลย ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสที่มันเคยครองหัวใจมา เหยียบย่ําทําลายจิต
ใจไดรับความบอบช้ํามากี่กัปกี่กัลปแลว เห็นอยางเต็มหัวใจอีกเหมือนกัน ความเห็น
โทษของกองทุกขที่กิเลสผลิตขึ้นมา ความเห็นคุณของธรรมที่ฝายมรรคผลิตขึ้นมา เปน

ผลแหงธรรมอันเปนที่พึงใจ มันก็เห็นอยางถึงใจดวยกันทั้งสองอยาง แลวจะเอาอะไรมา
สงสัยที่นี่ จะสงสัยอะไร เอาอะไรมาสงสัย
ทุกสิ่งทุกอยางมองดวยตาเนื้อก็มองเห็นอยูนี่ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสมันมีมาแต
ดั้งเดิม เราไปสําคัญมั่นหมายเมื่อเวลาไปเจอเขา เชนไดเห็นไดยินอะไรมาสัมผัสนี้ก็จิต
นั่นแหละมันปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยูนั้น อันนั้นดีอันนี้ไมดี อันนั้นสวยอันนี้ไมสวย อันนั้น
นารักอันนี้นาชัง มีแตเรื่องของขันธไปหลอก สิ่งเหลานั้นมันอยูตามธรรมชาติของมัน มัน
ไมรูความหมายของมันดวยซ้ําไป
จิตเปนเจาตัวหลอกตัวหลอน มันหลอกอยูนั้นแหละกิเลสพาหลอก หลงมันไมเคยเห็น
โทษแหงความวาดภาพของตัวเอง สติปญญาเทานั้นจะเห็นโทษแหงความวาดภาพของ
ตัวเอง ตามกิเลสทัน มันปรุงขึ้นมาอยางนั้นมันทันกัน ๆ หลอกแบบไหน เอา พับ ๆ ๆ ทัน
กัน ๆ คิดดูอยางที่วานั่น เสืออยางนี้ พอมันปรุงขึ้นมาเปนภาพเสือพับดับปุบ นี่เสือตัวนี้
เสือตัวสังขารนี่ตางหาก แนะมันรูเสีย
สมมุติวามองเห็นผูหญิงวาสวยวางามนี้ ขึ้นพับอยางนี้ หือ ก็ตัวสวยนี่ ตัวนั้นก็ไมเห็น
เปนอะไร อยูตามสภาพดิน น้ํา ลม ไฟ เปนรูปเปนภาพอยูอยางนั้น ตัวนี้ตัวสําคัญตัว
วาดภาพอยูนี้ขึ้นตรงนี้ พอมันปรุงพับขึ้นมาสติมันรูทันที ๆ แลวดับพรึบไปเลย นี่ตัว
สังขารนี่ตัวสวยตัวหลอกใจ ตัวไมสวยคือตัวสังขารนี่ แนะมันเห็นโทษตรงนี้ ไมไดเห็น
โทษเห็นคุณตรงนั้น มาเห็นโทษตรงนี้แลวจะไปไหน ถึงขั้นรูของมันมันรูอยางนั้น จึงวา
โอย มันหลอก ปลอยใหกิเลสมันใชขันธเปนเครื่องมือหลอกเอาเสียจนหัวจมดินไป เปน
อยางนั้นละใหพากันพิจารณา
เอาใหมันคว่ําลงใหได คว่ํากิเลสลงจากจิตใจแลว ธรรมครองใจแลวแสนสะดวกสบาย
เดือนปนาทีโมงสมมุติทั้งมวลจะไมมีปญหาเขาไปยุงใจเลย เพราะใจไมไปยุงกับเขานี่
เหตุที่ใจไปยุงเพราะกิเลสพาชักจูงหรือลากไปยุง เมื่อตัวลากตัวจูงไมมีแลวจิตก็เปนจิต
กลายเปนธรรมทั้งแทงไปเสีย หาธรรมหาที่ไหน พอไปเจอใจเต็มดวงแลวมันก็เทานั้น
แหละ ปญหาคําวาธรรมอยูที่ไหนก็หมดไป

ไปหาที่ไหนใครเปนคนรูธรรมอยูเวลานี้ ใครเปนคนสัมผัสธรรม ใครเปนคนอยูกับธรรม
ธรรมคืออะไรมันก็รูอยูกับใจนั้นเสีย จะหลงไปไหน ตะครุบเงาไปไหน เห็นตัวมันแลวยัง
หาตะครุบเงาอยูเหรอ ไปตามรอยมันที่ไหน รอยก็อยูกับตัวมันแลวนี่ ทีแรกก็ตามรอยไป
ๆ เหมือนกับตามรอยโค เมื่อไปถึงตัวโคแลวก็หมดปญหาเรื่องการที่จะตามรอยโค ถึง
ธรรมแทแลวก็หมดปญหาในการที่จะตามดวยวิธีการตาง ๆ ตามรองรอยของความจริง
เขาไปจนถึงความจริงอยางเต็มที่แลว ปญหาการตามรอยก็หมด ก็มีเทานั้นจะวาไง ให
พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
ความคิดใดที่มันเปนแงโลกเขามาเสียดแทงจิตใจที่เปนเหมือนลูกศร ใหรีบถอดถอนทัน
ที บังคับทันที มันฝนมันอยากจะคิดจะอานขนาดไหนใหทราบวาความอยากนี้คือตัว
ขาศึกกําลังตั้งหนาขึ้นมา ใหรูอยางนั้นและปราบมันอยาเสียดายมันเปนอันขาด แลว
คอยปราบมันได ปราบดวยสติปญญานั่นแหละ หักหามแลวยังไมแลว สติปญญาขุดคน
ตามตีตอนอีก นั่นจึงชื่อวาผูรักษาตน ผูตองการความพนภัย
มันจําเจมาเสียพอแลว เข็ดก็เข็ดแลวเรื่องเกิดเรื่องตาย เกิดที่ไหนตายที่นั่น เกิดที่ไหน
ทุกขที่นั่น ทุกขตามไปกับความเกิดนั้นแหละ ทานจึงวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกข
ยอมไมมีแกผูไมเกิด เกิดมาแลวก็สังขารพาใหเกิดอีก เกิดปรุงแตงอยางนั้นอยางนี้ก็เปน
ทุกขกับมันอีก นอกจากเกิดเปนรูปเปนกายมาแลว
เพราะฉะนั้นคําวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส จึงไดทั้งสองแง ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิดเปน
ภพเปนชาตินี้ประการหนึ่ง ยนเขาไปภายในก็คือวา สังขารที่เปนตัวสมุทัยไมมีทางเกิด
ไดแลวมันก็ดับ เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารเปนความสุขอันยิ่งใหญ
สังขารตัวนี้สังขารตัวสมุทัยนี่เองตัวใหญนั่น
ถูกทําลายลงไปแลวดวยธรรมจักรคือ
มัชฌิมาปฏิปทา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเหลานั้นเปน
ความสุขอันยิ่งใหญ ดับที่ตรงนี้ตรงสังขารที่มันปรุงอยูนี้ สังขารสมุทัยบังคับใหมันปรุง
มันแตงมันสําคัญมั่นหมาย
สังขารนี้ไปดับมันไดยังไงมันเกิดมาแลวนี่ไปดับไดยังไง ความดับจริง ๆ ก็ดับตรงนี้ซิ
จากนี้ก็ไมมีปญหาอะไรแลว พอดับสังขารขางในซึ่งเปนตัวสมุทัยนี้แลวเรื่องสังขารขันธ

ไมมีปญหาอะไร มันก็ดุกดิ๊ก ๆ อยูเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดมันไมมีเจาของ เรารูทัน
มันแลวก็ไมเห็นมีปญหาอะไร มีแตเรื่องดุกดิ๊ก ๆ จนกวาถึงวันมันจะสลายกัน สลายไป
แลวก็หายความรับผิดชอบ วาหายหวงก็ไมวาเพราะเราไมหวงอยูแลวนี่ ไมหวงไมหวง
แลวนี่ แตความรับผิดชอบมี หายไปหมดปญหา หมดความรับผิดชอบแลวที่นี่ สมบูรณ
พูนผลไมตองรับผิดชอบกับสิ่งใดขึ้นชื่อวาสมมุติ

