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เร่ืองของการปฏิบติัในการแสวงหานะ เราแสวงหากนั ถา้ไม่ทุกขม์นักไ็ม่ยาก ไม่อดกไ็ม่
อยาก ความทุกขค์วามยากความอดความอยากถึงตอ้งการแสวงหา ถา้คนมนัทุกขม์นัยาก มีอะไร
มนักกิ็นไดท้ั้งนั้น เพือ่ประทงัชีวิตไง  

ส่ิงท่ีประทงัชีวิตไป เหมือนกบัเราทุกขเ์รายาก เราเจอแต่ขา้ว เห็นไหม ถา้เราเจอแต่ขา้ว 
ขอใหมี้ขา้วกินมีความสุขแลว้ ถา้มีขา้วกินนะ แต่เวลาเรากินขา้วกนั คนท่ีกินขา้วแลว้ กินขา้วแลว้
มนัตอ้งมีอาหารดว้ย คือมีกบัขา้ว ถา้มีแต่ขา้วอยา่งเดียว กินแต่ขา้วอยา่งเดียว คนกินขา้วตลอดไป 
ร่างกายมนัตอ้งวิการเพราะวา่สารอาหารมนัไม่พอ  

ไอท้ าความเพียรกเ็หมือนกนั เราหาขา้วมากิน เราท าความสงบของเราไดต้ลอดเวลา มนัก็
หาขา้วมากิน แต่หาขา้วมากินมีกินแต่ขา้ว มนัไม่ช าระเช้ือโรคได ้ เห็นไหม การช าระเช้ือโรคได ้ มี
อาหาร มีกบัน่ีบ ารุงร่างกายจนกวา่จะชีวิตๆ หน่ึง มีอาหาร เห็นไหม มนัครบหมู่ไง อาหารครบหมู่ 
สารอาหารครบหมู่ ร่างกายมนัตอ้งแขง็แรงไปขา้งหนา้ แต่ถา้สารอาหารไม่ครบหมู่ มนัประทงั
ชีวิตอยู ่แต่มนัตอ้งป่วยไขไ้ปขา้งหนา้  

ไอท้ าความเพียรกเ็หมือนกนั ถา้มนัมีแต่สมาธิอยา่งเดียว ท าความสงบอยา่งเดียว มนักมี็ขา้ว
กิน ความมีขา้วกินน่ีมีความสุขใจ มีความสุข คนมนัทุกขม์นัยาก เห็นไหม พอมีอะไรเขา้ไปในทอ้ง
ข้ึนมา มนักต่ื็นเตน้กบัส่ิงนั้น ความท่ีต่ืนเตน้กบัส่ิงนั้นวา่ส่ิงนั้นเป็นผลแลว้ เห็นไหม มนัเขา้ไม่ถึง
เป็นผลนั้น มนักินเหมือนกนั แต่การกินน่ีถา้ครบหมู่กบัไม่ครบหมู่มนัจะใหผ้ล ทางโลกน่ีเห็นชดัๆ 
เลย  



เทศนเ์ชา้ รสของขา้ว วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ ๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไอก้ารประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้เรามีแต่ความสงบอยา่งเดียวเขา้ไป เราใชปั้ญญา
ขนาดไหน ปัญญามนัถากถาง มนัถอดถอนเขา้ไปเพื่อใหม้นัสงบเขา้ไป กบัปัญญาในการช าระลา้ง
กิเลสมนัต่างกนั ความต่างกนัมนัจะเห็นต่างกนั  

การถอดถอน เราถอดถอนหญา้ถอดถอนอะไร ถอดถอนหญา้ เห็นไหม เพื่อจะใหม้นัโล่ง
เตียนข้ึนไป เด๋ียวมนักง็อกข้ึนมาอีกเพราะอะไร? เพราะวา่มนัมีรากมีเศษ เช้ือของมนัยงัอยูใ่นดิน
นั้น แต่ถา้เราไม่ถากถางพวกหญา้มนักร็กชฏั รกชฏักท็  าประโยชน์อะไรไม่ไดเ้ลย แต่ถา้เราถอดเรา
ถอน เราถากเราถางข้ึนมา มนักโ็ล่งเตียน  

ความโล่งเตียนเราจะปลกูพืชอะไรกไ็ด ้ เราปลกูพืชนัน่แหละเพื่อหาผลประโยชน์กบัเรา 
พอหาผลประโยชน์กบัเราข้ึนมา เราปลกูมะม่วง ปลกูกระทอ้น ปลกูอะไร ผลออกมา เราไดกิ้นผล
นั้น เห็นไหม เรากมี็ความสุขในผลนั้น  

ในการวิปัสสนากเ็หมือนกนั เราปลกู เราวิธีการ เราช าระสะสาง เราแยกแยะข้ึนไป เหมือน
เราปลกูผลไมเ้ขา้ไป เราไดผ้ลจากนั้น มะม่วง กระทอ้นท่ีเราได ้ ผลนั้นคือความสุขไง ความสุขท่ี
เราวิปัสสนาแลว้มนัไดผ้ลตอบแทนมา อนัน้ีเป็นการจรรโลงชีวิตใหม้นัด าเนินไป ด าเนินไปเพื่อ
อะไร?  

แลว้การถากการถาง การปลกูตน้ไมอ่ื้นเขา้ไปมนักเ็ลยปกคลุม ปกคลุมในหญา้นั้น มีร่มมี
เงานะหญา้นั้นกเ็กิดข้ึนไม่ได ้เห็นไหม พอความเกิดข้ึนไม่ไดน้านๆ เขา้ เช้ือนั้นมนัจะหมดไป เช้ือ
นั้นจะหมดไป จนมนัจะข้ึนจากตรงนั้นไม่ได ้แต่ถา้ลองเอาตน้ไมน้ั้นออกไป มนักข้ึ็นอีก เห็นไหม 
ตน้ไม ้เราโค่นตน้ไมไ้ปท่ีตรงไหนกแ็ลว้แต่ เด๋ียวพวกเช้ือหญา้มา มนัจะงอกข้ึนมาใหม่จนได ้ถา้ท่ี
ตรงนั้นมนัมีสารอาหารท่ีมนัพอเกิดข้ึนได ้ 

วิปัสสนากเ็หมือนกนั การวิปัสสนา ถา้ยงัวิปัสสนาอยูม่นัยงัไม่หมดเช้ือข้ึนมา มนักเ็ป็น
วนเวียนอยูอ่ยา่งนั้นไง ฉะนั้นถึงบอกวา่ ถา้เราท าความสงบไปเหมือนกบัขา้ว เรามีขา้วกิน
ตลอดไป มนัประทงัชีวิตไป มนักป็ระทงัความสุขไป ถา้เรายกข้ึนวิปัสสนาไป มนัเหมือนกบัมี
ผลตอบแทนมา แต่มนัไม่ถึงท่ีส้ินสุด  
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ถา้มนัถึงท่ีส้ินสุด เห็นไหม มนัตอ้งถอนรากแกว้นั้นข้ึนมา ถอนเช้ือนั้นจากดินนั้นข้ึนมา 
ความในดินนั้น อยา่งยาฆ่าหญา้น่ีมนัฆ่าไป มนัจะดูดเขา้ไปในถึงรากของมนั มนัจะซึมเขา้ไปตาม
ราก เห็นไหม เขา้ไปท าลายเช้ือนั้นหมดไป  

วิปัสสนากเ็หมือนกนั เราหมัน่ท าของเราตลอดไป ความหมัน่ท าตลอดไป มนัจะไดผ้ล
ข้ึนมาบา้ง ผลท่ีมนัเกิดจากมะม่วงเกิดจากอะไรนะ มนัเป็นผลชัว่คราว แต่กอ็าศยัส่ิงนั้นเขา้ไปๆ 
แลว้ถา้เราอาศยัส่ิงนั้น เราท าไม่หยดุไม่ถอยไง การท าของเราไม่หยดุไม่ถอย เราวปัิสสนาของเรา
ตลอดไปไม่หยดุไม่ถอย มนัถึงท่ีส้ินสุดได ้ 

กิจท่ีควรท านะ พระพทุธเจา้บอกปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียข้ึ์นไปใหม่จะไม่ฟังพระพทุธเจา้
เทศน์ เพราะวา่ไม่เช่ือวา่พระพทุธเจา้น่ี... แต่เดิมอดอาหารมาก อดอาหารพยายามท าใหเ้พื่อคิดวา่
ส่ิงน้ี... เม่ือก่อนยงัไม่มีศาสนา ใครคิดวา่การทรมานร่างกายน้ีคือทรมานกิเลสไง การทรมานเขา้ไป
มาก ท าทุกรกิริยามาก แลว้ออกมาฉนัอาหารใหม่  

พอออกฉนัอาหารใหม่เพราะวา่ทางอยา่งนั้นไม่ใช่ทาง คิดวา่ทางน้ีทางใหม่ จะเร่ิมทางใหม่ 
แต่คนท่ีไม่ไดท้  าไม่เขา้ใจไง ความไม่เขา้ใจกน็ดักนัวา่ พระพทุธเจา้กลบัมามกัมาก มกัในเร่ือง
อาหารอีกแลว้ จะเป็นคนท่ีวา่ไม่ประสบความส าเร็จแน่นอน กเ็ลยนดักนัวา่ถา้มาก็ไม่รับไง แต่
พระพทุธเจา้บอกวา่  

“เธอเคยไดย้นิไหม? เราอยูด่ว้ยกนัมา เคยพดูไหมวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็น
พระอรหนัต ์เด๋ียวน้ีเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ใหล้งฟัง”  

เหตุเป็นพระอรหนัตเ์พราะอะไร?  

“เพราะกิจควรท าเราไดท้  าแลว้ กิจท่ีควรท าเราไดท้  าแลว้ ก าหนดเราไดก้  าหนดแลว้ ญาณ
เราไดเ้กิดข้ึนแลว้ เราช าระกิเลสส้ินไปแลว้”  

น่ีมนัมีกิจท่ีควรท า ก าหนดก่อน งานนั้น ทุกขน่ี์ควรก าหนด ก าหนดแลว้ท าลายๆ ออกไป 
ถึงท่ีส้ินสุดออกไป เห็นไหม มนัมีกิจมีงาน แลว้กมี็ญาณหยัง่รู้ข้ึนมาในงานนั้น จนวงรอบของงาน
นั้นส าเร็จเสร็จส้ิน ตอ้งส้ินกระบวนการงานนั้นมนัถึงส าเร็จ มนัส าเร็จลงท่ีใจ มนัไม่ส าเร็จลงท่ีขา้ง
นอกของเรา  
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ไอเ้ราท่ีวา่มีขา้วกินแลว้กสุ็ขใจ อุ่นใจ มนัเป็นสมถะ มนัจะเส่ือมสภาพไป ความ
เส่ือมสภาพไป แมแ้ต่ขา้วท่ีเรามีกินอยูน้ี่มนักจ็ะหมดไปนะ พอมนัหมดไปแลว้นะ เรากลบัมากิน
เปลือกไม ้กินกอ้นหิน กินอะไร ตอ้งกินตลอดไปเพราะอะไร? เพราะกอ้นหินเปลือกไมน่ี้กินไม่ได ้
มนัเป็นวตัถุ แต่ใจมนักินสิ ใจมนักินอารมณ์เป็นอาหาร อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน อารมณ์ท่ีดีไม่ดี มนัก็
เหมือนกบัขา้วกบักอ้นหินนัน่ แต่มนักินไดห้มดเพราะเป็นนามธรรม  

ฉะนั้นเวลามีขา้วกิน มนัมีความสงบเขา้มา มนักอ็ุ่นใจวา่อนัน้ีเป็นอาหาร แต่ไม่รู้วา่อาหาร
นั้นมนัตอ้งยงัมีอาหารอยา่งอ่ืนท่ีผสมเขา้ไปนั้นอีก คือวา่สมถะยกข้ึนวิปัสสนาไง ถา้วิปัสสนามนัก็
จะมีอาหารครบหมู่ เห็นไหม ร่างกายแขง็แรงข้ึนไป วิปัสสนาข้ึนไป มนัจะเกิดรวมเป็นมรรค
ข้ึนมา ความเป็นมรรคมนัจะช าระกิเลสของเราได ้ 

ถา้ความมนัไม่เป็นมรรคมนัไม่เป็นผลข้ึนมา มนัช าระกิเลสของเราไม่ได ้ถา้ช าระกิเลสของ
เราไม่ได ้ มนัถึงวนัส้ินสุดนะ มนัสงบตวัลงมนัตอ้งตีกลบัไง ถึงวนัตีกลบัเขา้มามนัจะรู้สึก นกั
ปฏิบติัมนัจะไม่ไดผ้ลตรงน้ี  

ถา้ไดผ้ลข้ึนมา เราไม่ไวใ้จตรงน้ี เราท าของเราไปถึงท่ีส้ินสุด ท าของเราไป พยายาม
ขวนขวายของเรา ท าของเราไปเร่ือยๆ ถึงท่ีสุดแลว้นะ หมัน่คราดหมัน่ไถ ในมุตโตทยัหลวงปู่ มัน่ก็
วา่ไวอ้ยา่งนั้น “ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่ท าตลอด”  

น้ีมนัท าแลว้มนัลงทุนลงแรงมาก เวลาท าข้ึนมามนัทุ่มทั้งชีวิต พอไดผ้ลข้ึนมาที มนัก็
เหมือนกบัเหน่ือยอ่อนไง กิเลสมนัเส้ียมมนัสอดแทรกเขา้มาตรงน้ีไง เราพยายามทุ่มทั้งชีวิตเขา้ไป
เลย พยายามขวนขวายท าใหไ้ด ้ พอท าถึงเวลารวมทีหน่ึง ความรวมทีหน่ึงหรือวา่วิปัสสนาสกัหน
หน่ึงแลว้มนัปล่อยวาง น่ีมนัชะล่าใจไง  

มนัน่าเศร้าใจตรงน้ีนะ เราสร้างผลงานข้ึนมาจนเกือบจะครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตแ์ลว้ ๗๐-๘๐ 
เปอร์เซ็นตแ์ลว้ปล่อยใหม้นัหลุดมือไปไง มนักถ็อยกลบัมาท่ีเก่า แต่ถา้เราหมัน่คราดหมัน่ไถข้ึนมา 
๖๐ เปอร์เซ็นต ์ ๗๐ เปอร์เซ็นตข้ึ์นไปเร่ือย จนใหม้นัถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ถา้ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
เห็นไหม มนัมชัฌิมาปฏิปทาถึงลงตวั มนัเขา้รวมตวักนัหมดแลว้มนัสามคัคี มรรคมนัสามคัคี 
มรรคมนัช าระกิเลส มนัจะสมุจเฉทปหานออกไป มนัตอ้งสมุจเฉทปหาน  
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“ตทงัคปหาน” ตทงัคปหานการปหานชัว่คราว มนัปล่อยวางชัว่คราว ตทงัคปหาน ตาม
ต ารากบ็อกไวว้า่การปหานกิเลสชัว่คราว นิพพานชัว่คราว ผลท่ีเป็นของชัว่คราว แต่มนัตอ้งผา่น
ความเป็นชัว่คราวก่อน เพราะเร่ิมตน้จากไม่มีผลเลย เห็นไหม มนักจ็ะมีผลชัว่คราวไปก่อน แลว้ยดึ
ผลชัว่คราวนั้นไว ้ เห็นไหม ยดึผลชัว่คราวไวแ้ลว้ท าต่อ ไม่ใช่ยดึผลชัว่คราวไวแ้ลว้อยูก่บัผล
ชัว่คราวนั้น  

เพราะค าวา่ “ชัว่คราว” มนัตอ้งแปรสภาพ มนัไม่เป็นอกปุปะ พอไม่เป็นอกปุปะ มนั
ชัว่คราวมนักคื็นตวัคืนไป จาก ๗๐ เปอร์เซ็นต ์๘๐ เปอร์เซ็นตห์ดลงมาจนเหลือ ๐ เปอร์เซ็นต ์แลว้
จะเร่ิมตน้ท าใหม่ น่ีเจริญแลว้เส่ือมเป็นอยา่งน้ี  

โทษของการเจริญแลว้เส่ือม พอมนัเจริญข้ึนมาแลว้เส่ือมไป พอเส่ือมไป พอจะท าอีกมนั
แหยงไง ดูสิครูบาอาจารยว์า่ “ถา้คิดถึงความเพียรของตวัเองนะ มนัจะคิดวา่มนัน่าจะท าไม่ไดเ้ลย 
แต่ท าไมท ามาไดเ้พราะอะไร?”  

เพราะมนัมีเช้ือของกิเลส ความมีเช้ือของกิเลส มีธรรมในหวัใจท่ีมนัสะสมข้ึนมา มนัฮึก
เหิม มนัอยากจะกระท า ความอยากกระท านั้นมนัจะเกิดความเพียรอนัอุกฤษฏ ์ ความเพียรอุกฤษฏ์
น่ีมนัไปท าลายกิเลสได ้เห็นไหม เพราะมนัมีเช้ือของกิเลส แลว้มนัมีธรรมน่ีแผดเผา  

แต่ถา้พอธรรมน้ีมนัเจือจานออกไป มนัจะท าข้ึนมามนัยอก เวลาเส่ือมข้ึนไป เจริญแลว้
เส่ือมน่ีมนัเหมือนกบัวา่ คนถา้ไม่เคยเจริญไม่เคยมีเลยท าข้ึนไป มนัยงัท าของมนัดว้ยความสามารถ
ของมนั คนท่ีเจริญแลว้เส่ือม เหมือนกบัคนท่ีมีฐานะแลว้เส่ือมไป พอเส่ือมไปข้ึนจะมาท าอีก พอ
ท าอีกมนักแ็บบวา่ยอกใจ มนัท าไม่ค่อยได ้มนัเลยอยูแ่ต่ตรงนั้นไง  

ถึงนะ.. อนัตรายของการท่ีกิเลสท่ีวา่ขณะประพฤติปฏิบติัอยูกิ่เลสมนับงัเงา กิเลสมนั
หลอกลวง พอมนัหลอกลวงท าใหต้วัเองลม้ลงมา แลว้ข้ึนไปไม่ได ้ 

น่ีถึงวา่มีขา้วแลว้เป็นอาหารเหมือนกนั แต่อยา่ชะล่าใจกบัขา้วท่ีวา่เป็นอาหารนั้น เพราะวา่
ขา้วมนัตอ้งมีอาหารท่ีประกอบกบัขา้วนั้นอีกข้ึนมา ใหม้นัครบหมู่ของอาหารนั้น ครบหมู่ของ
อาหารคือเห็นไหม สมถกรรมฐานน่ีเป็นสมัมาสมาธิ มรรคมีองค ์๘ ความเพียรชอบ ความด าริชอบ 
แมแ้ต่กินขา้วกบักินอาหาร เวลารวมกนัแลว้รสชาติกต่็างกนั  
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น่ีเหมือนกนั สมัมาสมาธิ เห็นไหม คือวา่ความท าสมถะน้ีเป็นมรรคตวัหน่ึง แต่เวลาสมาธิ
น้ีไปรวมกบัมรรค ๘ พอรวมกบัมรรค ๘ แลว้วิปัสสนาไป ความปล่อยวาง เห็นไหม สมัมาสมาธิ
เป็นรสชาติหน่ึง ความปล่อยวางจากมคัคอริยสจัจงัหมุนรวมตวัไปปล่อยวางรสชาติหน่ึง รสชาติ
ของขา้วเป็นรสชาติหน่ึง รสชาติของขา้วกบัอาหารท่ีรวมกนัแลว้เป็นอีกรสชาติหน่ึง  

ความท่ีรสชาติหน่ึง มนัถึงวา่มนัต่างกนัในสมถกรรมฐานกบัวปัิสสนากรรมฐาน ความรู้ 
ความเห็นมนัจะต่างกนั มนัจะต่างกนัมาก แต่ถา้เราไม่เคยมีอาหารมาผสมกบัขา้วนั้นเลย เรากินแต่
ขา้วนั้นอยา่งเดียว แลว้รสชาติของขา้วนั้นเป็นอยา่งนั้น แลว้ถา้เราไม่มีขา้วกิน เราไปกินพวก
เปลือกไม ้กินอาหาร กินพวกเผอืกพวกมนั มนักร็สชาติเหมือนกนั มนักท็รงตวัอยูข่องมนัไปอยา่ง
นั้น เพื่อจะด ารงชีวิตของเราไปไง ด ารงชีวิตของเราไปเพื่อจะใหเ้รามัน่ใจในการประพฤติปฏิบติั
นั้น ถา้การประพฤติปฏิบติันั้นแลว้กค็ร่อมอยูต่รงนั้น  

น่ีถึงบอกวา่เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมลงมาแลว้ยงัปกป้องตวัเองวา่ตวัเองยงัเป็นผลอีก เห็นไหม 
กิเลสมนัหลอกไปตลอดนะ เราประพฤติปฏิบติัเรานึกวา่เราจะช าระกิเลส ใหกิ้เลสมนัหลอกเราไป 
หลอกเราไปมนักเ็ป็นผลอนัหน่ึง  

ถา้ท าไม่ถึงท่ีส้ินสุดนะ นกับ าเพญ็บารมี นกับ าเพญ็ธรรม ชาติน้ีไดป้ระพฤติปฏิบติัมนัก็
เป็นคุณประโยชนข์องเรา สะสมบารมีธรรมไปขา้งหนา้ เพราะจิตน้ียงัตอ้งเกิดอีกต่อไป แต่ถา้มนั
สะสมแลว้มนัช าระกิเลสเสียแต่บดัน้ี เห็นไหม มนัซ่ึงๆ หนา้เพราะอะไร? เพราะของอยูก่บัเรา เรา
แกไ้ขได ้แต่ถา้เราท าไม่ได ้มนัเป็นผลเหมือนกนัวา่ต่อไปขา้งหนา้  

แต่ต่อไปขา้งหนา้ ถา้เกิดไปถึงเราไปเกิดชาติใหม่แลว้ความเห็นมนัไม่เป็นอยา่งน้ี ไปเจอ
ส่ิงแวดลอ้มต่างนั้นแลว้ความคิดเห็นต่างไป ไอป้ระพฤติปฏิบติักเ็กบ็ไวใ้นกน้บ้ึงของหวัใจ 
อารมณ์ปัจจุบนัท่ีมนัหรือวา่ส่ิงท่ีเกิดปัจจุบนันั้นมนัเห็นเด๋ียวนั้น มนัมีความคิดอนันั้นไป มนักห็ลง
ติดในอนันั้นไป  

น่ีมนัอนัตรายตรงน้ีไง เป็นวาสนา เป็นบารมี เป็นวาสนาบารมี แต่ถา้มนัไม่ใชป้ระโยชน์
ข้ึนมามนักส็ะสมไวใ้นหวัใจนั้น ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ออกมา น่ีมนัถึงตอ้งท าในปัจจุบนัน้ี ช าระ
กิเลสในปัจจุบนัน้ี ถึงจะเป็นประโยชน์ของเรา เอวงั  


