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เราเปนนักปฏิบัติ นอกจากเปนพระแลวยังเปนนักปฏิบัต ิ ซ่ึงเปนเพศและ
หนาที่ที่เดนในสังคมแหงพระพุทธศาสนา ถาจะเทียบอยางทหารก็คือทหารผูออก
แนวรบแลวทําหนาท่ีตอการรบทุก ๆ ดานและทุก ๆ ประเภท ไมวาขาศึกจะมาทาง
ดานใดมาดวยกลอุบายใด มาบนบก มาใตนํ้า มาเหนือนํ้า มาบนอากาศ มาเวลา
ไหนเปนหนาท่ีของทหารผูกาวเขาสูสงครามแลว จะตองทําหนาท่ีรบใหเต็มกําลัง
ความสามารถขาดด้ินในสงคราม หากวาชีวิตเหลือมาก็ใหมีชัยชนะ ถาไมเหลือก็
มอบไวกับความกลาหาญ คือตายดวยความกลาหาญชาญชัย เปนวีรบุรุษของชาติ
ฝากชื่อเสียงไวตลอดกาลนาน ไมทอถอยตอปจจามิตรที่มาจากจตุรทิศ นี่เรื่องของ
ทหารผูรักชาติท่ีทําหนาท่ีในแนวรบเปนอยางน้ี ถาเปนผูขี้ขลาดหวาดกลัวตอขาศึก
แลว อยางไรก็ตองจมเปนแนนอน ความชนะไมมีหวังเลย 

นักปฏิบัติยอมเปนเชนเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแลว เวลาน้ีตางทานตาง
สละมาจากบานจากเรือน สละหมดทุกสิ่งทุกอยาง ส่ิงท่ีเราสละท้ังหมดน้ันลวนแลว
แตเปนของมีคุณคามากทั้งนั้น พอ-แม พี่นองแตละคน ๆ ก็มีคุณคามาก ญาติ 
มิตรสหาย แตระรายก็มีคุณคามาก สมบัติเงินทองที่มีมากมีนอยก็มีคุณคามาก ทั้งที่
มีอยูแลวก็มีคุณคามาก จําตองรักสงวนกัน ทั้งที่ยังไมมีก็จําตองเสาะแสวงหามา ซึ่ง
พรอมที่จะเปนสมบัติอันมีคาในความคุมครองของตน 

สิ่งที่กลาวทั้งนี ้ เราสละมาโดยส้ินเชิงไมมีส่ิงใดเหลือ หากวาเรายังเปนอยู
ในฆราวาส โลกเขามีอยางใดเราจะตองมีอยางนั้น ลูกก็ตองมีเพราะจะตองมีเมีย น่ี
เมียเราก็สละคืนใหโลกเขาเสีย ทานเสียโดยส้ินเชิง ลูกก็เปนอันวาทานไปดวย 
สมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของเคยหวงแหน และโลกเคยหวงแหน
มาประจําโลกน้ัน เราสละเสียส้ินไมมีส่ิงใดเหลือภายในตัวเลย หากจะเหลือก็คือ
ความอาลัยอาวรณซ่ึงเปนของแกยาก เพราะเปนกิเลสท่ีเปนส่ิงแกยากอยูแลว จึงได
มาถวายตัวเปนศากยบุตรผูเปนนักเสียสละ ผูเปนนักตอสู ตัดความอาลัยเสียดายไม
มีหลงเหลือในพระทัย เรียกวาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์ ผูกลาหาญชาญ
ชัย ไดทําหนาท่ีการรบกับกิเลสตัณหาทุกประเภทดวยพระองคเอง ไมมีใครที่ชวย
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เหลือพระองคแมแตรายหน่ึง นอกจากเขาใหทานไปตามธรรมดา ท่ีเรียกวาพอเปน
เสบียงกรัง ท่ีไดอาศัยยังชีวิตใหเปนไปในวันหน่ึง ๆ เพ่ือรบสงครามภายในระหวาง
กิเลสกับธรรมะ 

พระพุทธเจาสามารถรบส่ิงท้ังหลายเหลาน้ีดวยความกลาหาญชาญชัย เอา
เปนเอาตายจริง ๆ ผลปรากฏวาขาศึกคือกิเลสท้ังมวลตายเรียบ พระองคไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา น่ันแหละคือผลอันย่ิงยวด ไมมีสิ่งใดเทาเทียมเสมอได ถาเรียก
วาสมบัติก็คือโลกุตรสมบัติหรือนิพพานสมบัติ นี้เกิดขึ้นมาจากความกลาหาญของ
พระพุทธเจาลวน ๆ ไมมีใครชวยแบงหนักแบงเบาแมแตนอยเลย เปน อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ของพระองคโดยแท 

เราผูเปนศิษยของพระตถาคต ปรากฏวาเปนผูสําคัญคนหน่ึง ไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวยังไมแลว ยังไดออกแนวรบคือการปฏิบัติที่เปนหลักสําคัญ
มาก การรบของเราน้ันไมไดหมายถึงการรบปจจามิตรภายนอกใด ๆ แตเปนการรบ
กับเรื่องของตัวเราเองที่เปนกิเลสอยูภายใน และเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผานไปมา
และคละเคลากันอยูตลอดเวลา ไดแกทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เคร่ือง
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางจะผานเขามา สติปญญาซ่ึงเปนศาสตราอาวุธอันสําคัญท่ีพระ
พุทธเจาทรงมอบใหกับเราน้ัน เราไดถือแนบสนิทกับตัวหรือไม โปรดไดนํามา
พิจารณาและสํานึกตัวอยูตลอดเวลาอยาไดลดละ น้ีคือหนาท่ีของพระผูกาวเขาสู
สงครามภายในคือกิเลสกับธรรมซ่ึงอยูในใจเราเอง 

หากเราเปนผูมีความทอถอยดอยความเพียรและสติปญญาแลว จะเอาตัว
ไปไมรอด อยูที่ไหนก็ยอมแพอยูตลอดเวลา คนที่แพไมวาแพอะไรยอมเปนคนหมด
สงาราศี ถาคนชนะแลวอยูท่ีไหนก็มีความองอาจกลาหาญสงาผาเผย ไมอับเฉาเศรา
โศก น่ีถาเราอยูดวยอิริยาบถหรือความเคล่ือนไหวไปมาทุกส่ิงทุกอยางดวยความแพ
แลว ใชไมไดเลย ไมใชลูกศิษยพระตถาคตผูทรงความอาจหาญใหโลกไดกราบไหว
บูชาและถือเปนคติตัวอยางอันเลิศเร่ือยมาเลย นาอับอายแคไหน เราเปนลูกศิษย
พระพุทธเจา แตกลับมาเปนคนทอแทออนแออยางนี้ไมสมควรอยางยิ่ง โปรดไดนํา
มาคิดใหสนิทติดใจของตน เรื่องสติเรื่องปญญาเรื่องความเพียรนี้เปนเครื่องมือ
สําหรับรบ ความอาจหาญหรือความอดทนความอุตสาหพยายามน้ี เปนกําลังเครื่อง
สนับสนุนในการรบของเราผูเปนทหารตอสูในแนวรบ อยาไดลดละปลอยวาง จงให
ติดแนบกับใจอยูเสมอ และอยาทําความสนิทติดจมกับสิ่งใดในโลกสมมุตินิยม 
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เร่ืองความเปนอยูของเรา เปนอยูกับศรัทธาญาติโยม ไปที่ไหนไมอดตาย 
เราไมตองกลัววาจะอดตาย หากวาเราเปนผูบําเพ็ญตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รัฐธรรมนูญอยูแลว จะไมมีใครทอดทิ้งเรา โปรดไดมอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุก
อยาง บรรดาปจจัยส่ีท่ีเปนเคร่ืองอาศัยของพระไวกับฆราวาสญาติโยม แตหนาท่ี
ของพระจริง ๆ คือการทําความพากเพียร ระมัดระวังตัวกลัวขาศึกคือกิเลสจะเขา
ทําลายจิตใจน้ัน จงผลิตจงฟตใหดีขึ้นทุกวันดวยความเพียร โดยทางสติโดยทาง
ปญญา นี่ชื่อวาเปนผูทําหนาที่อันถูกตองและจะเปนผูไดรับชัยชนะเปนลําดับ ๆ ไป 
การรบขาศึกภายในน้ีเปนส่ิงสําคัญมากกวาขาศึกใดในสากล 

เราไมตองไปมองดูที่อื่น ใหดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวไปแต
ละคร้ัง ๆ น้ี หาเร่ืองอะไรบางมากอความรําคาญ หรือมากอความเดือดรอนใหแก
เรา โดยมากจิตจะตองผลิตเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ไมไดผลิตธรรมะ เร่ืองธรรมะน้ันเปน
เรื่องที่เราจะตองตั้งใจผลิตขึ้นมา ดวยความระมัดระวังต้ังใจจริง ๆ จึงจะปรากฏ
เปนธรรมะขึ้นมา เชน สติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวของ นี่แสดงวาตั้งขึ้นมา 
ปญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวของเปนสิ่งที่ดีหรือชั่ว จะควรปลอยวางหรือละถอน
โดยประการใดบาง ตองนํามาพินิจพิจารณา แลวแกไขไปตามอํานาจแหงความ
เพียรและสติปญญาที่ไมลดละของตน น้ันแลจะเปนผูเห็นผลโดยลําดับไปสําหรับ
เราผูเปนนักบวช และเปนผูกาวเขาสูสงครามทุกระยะกาลอยูแลว 

คําวา มรรคผลนิพพานเราไมตองไปคาด ขอใหดําเนินหลักแหงเหตุอัน
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ใหถูกตองเทานั้น เรื่องผลจะหนีไปไหนไมพน เหตุ
กับผลตองเปนของคูเคียงกันอยูเสมอไมวากาลไหนกาลใดมา เราไมตองไปคาดไป
หมาย ใหระมัดระวังตั้งตัวใหดีดวยสต ิ ปญญา โดยถือจิตเปนสนามรบกับกิเลสท้ัง
ปวง อยามองอยาสนใจที่อื่นยิ่งกวาที่ดังกลาวนี้ ความแพความชนะกิเลสและมรรค
ผลนิพพานจะปรากฏกันที่ตรงนี ้ชีวิตจิตใจเราไมตองกลัวตาย 

การน่ังภาวนา จงน่ังใหเปนภาวนาจริง ๆ อยาน่ังเพียงสักแตวาน่ัง อยาเดิน
จงกรมเพียงสักแตวาเดิน ไปไหนมาไหนใหมีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอ เราจะเห็น
เรื่องของเราทุก ๆ ระยะที่แสดงออกจากใจ และสิ่งที่เขามาเกี่ยวของสัมผัสกับใจ ก็
จะรับทราบวาเปนเร่ืองอะไร ควรจะแกไขกันโดยวิธีใดบาง ถาผูมีสติเปนอยูเชนนี้จะ
เปนผูรูเร่ืองผูเขาใจ และมีชัยชนะไปตามอิริยาบถทั้งสี่ไมขาดวรรคขาดตอน และจะ
กําชัยชนะอยางเอกไวไดในเงื้อมมือโดยไมตองสงสัย 
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แตถาเราจะอยูดวยวิธีแพ คืออยูดวยความเผอเรอ อยูดวยความนอนใจ 
อยูดวยความออนแอ อยูดวยความทอถอยกําลัง อยูดวยความขี้เกียจมักงาย อยู
ดวยความเห็นแกปากแกทอง เหลาน้ีจะเปนทางท่ีแพเร่ือยไป มีแตแพไปเปนลําดับ 
และนับวันอับเฉาเศราใจเขาทุกวัน สุดทายก็จม ไมเปนประโยชนอะไรเลย โปรดพา
กันสนใจคิดเรื่องแพเรื่องขาดทุนสูญดอกใหถึงใจ และจงมีความเขมแข็งเพ่ือธรรม
มงคลแกตน เพราะนักบวชคือพระเราแตละองค เม่ือบําเพ็ญตนจนถึงความเจริญรุง
เรืองภายในใจโดยลําดับ หรือเจริญเต็มภูมิแลว นอกจากจะเปนหลักมั่นคงตายใจ
ของตัวเอง และเปนความรมเย็นไมเอนเอียงโยกคลอนแลว ยังจะเปนหลักยึดอันมั่น
คงของโลก และทําประโยชนแกโลก ใหไดรับความสงบสุขรมเย็นอยางมหาศาลไมมี
ประมาณอีกดวย ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานเปนตัวอยาง มาสมัยปจจุบันก็เห็น
ประจักษตาอยูแลว เชน ทานพระอาจารยม่ัน พระอาจารยเสาร ตลอดครูอาจารยท้ัง
หลายท่ีเปนลูกศิษยทาน และทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองคอื่น ๆ ซ่ึงประชาชนชาว
พุทธ ยึดถือพึ่งเปนพึ่งตายถวายชีวิตตอทานเปนลําดับมา มีเปนจํานวนมากเทาไร ดู
เอาก็รูเอง 

เพราะฉะน้ัน ศาสนธรรมก็ดี ผูปฏิบัติธรรมก็ด ีโลกจึงกราบไหวบูชาเคารพ
นับถือเสมอมา ไมมีวันเสื่อมคลาย จตุปจจัยไทยทานมีมากมีนอยใหมาเทาไรเขาไม
มีความเสียดาย ใหมาดวยความเสียสละ ใหมาดวยการบูชาธรรม ใหมาดวยความ
เช่ือความเล่ือมใส ใหมาดวยความเคารพ ไมมีความหวงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของ 
แมมีราคามากเพียงไรท่ีเขาใหทานมาน้ัน 

พระไปอยูที่ไหน ถาเปนนักปฏิบัติธรรมะจริง ๆ แลวจะไมอดอยาก แมจะ
เกิดความอดอยากบางเปนบางคร้ังบางคราว ก็ใหถือเสียวาเรื่องคติธรรมดา เร่ือง
อนิจจังเปนของไมสม่ําเสมอตลอดมาตั้งแตกาลไหนกาลใด แมประชาชนเองก็มี
ความขาดแคลนเชนเรา หรือย่ิงกวาเราในบางคร้ังบางราย อยาไดคิดวาจะอดตาย
เฉพาะเราคนเดยีว การจะมีความสมํ่าเสมอในอาหารปจจัยท่ีอยูอาศัยตาง ๆ ตลอด
ไปนั้นยอมเปนไปไมได ตองมีขึ้น ๆ ลง ๆ เปนธรรมดา ท่ีสําคัญตามความมุงหมาย
แทก็คือ เร่ืองความเพียรของเราน้ันอยาใหขาดวรรคขาดตอน อยาใหดอยลงได ให
มีความขะมักเขมนเขมแข็งบึกบึนอยูเสมอไมวาอดหรืออิ่ม เพราะนั้นมันเรื่องของ
ปากทองธาตุขันธตางหากซึ่งเพียงอาศัยกันไปเทานั้น มิไดถือเปนจริงเปนจังเหมือน
ปฏิปทาท่ีจะพาเราใหหลุดพนอะไรนัก ผูไมบกพรองในปฏิปทาที่กลาวนี้ ชื่อวาผูไม
เสียที ผูไมแพ อยูที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายหายกังวล 
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การพิจารณาธรรมะอยาควาโนนควาน้ี เราจะตั้งหลักอันใดลงไป จะกําหนด
ลมหายใจเขาออก ก็ใหทําความเขาใจกับลมของตนจริง ๆ ลมจะเขาออกยาวหรือ
ส้ัน ขอใหทําการรับทราบอยูเสมอในขณะที่ลมออกหรือเขา น่ีช่ือวาเปนผูมีสติ ลม
ละเอียดเขาไปเทาไร ๆ ก็ใหทราบตามความละเอียดของลม อยาถอยความรูออกมา
และสงไปสูที่อื่น ๆ จะไมทราบระยะความเขาออกของลมและความสั้นยาวของลม 
และจะไมทราบคําวาความขาดวรรคขาดตอนแหงความเพียรของตนในเวลาน้ัน เรา
เผลอไปขณะใดชื่อวาความเพียรของเราไดขาดไปในขณะนั้น น่ีแลความเพียรหมาย
ความอยางน้ีตางหาก มิไดหมายไปตามกิริยาแหงการน่ัง การเดินท่ีไมมีสติวาเปน
ความเพียร แตหมายถึงความเพียรดวยความมีสติกํากับงานภาวนาของตน 

เดินจงกรม เดินท้ังวันก็ตาม ถาไมมีสติก็ไมผิดแปลกอะไรกับที่เขาเดินกัน
ทั่วโลก น่ังก็เชนเดียวกัน ทุก ๆ อิริยาบถถาไมมีสติไมมีปญญากํากับ ไมมีความจง
ใจอยูกับความรูสึกตัววาทํางานอะไรอยูเวลาน้ี ไมจัดวาเปนความเพียร โปรดทํา
ความเขาใจไวอยางน้ี จะไมปลอยใจใหสนุกเที่ยวเพนพาน ทั้งที่กําลังเพลินลืมตัว 
สําคัญตนวาน่ังทําความเพียร เดินทําความเพียร ยืนทําความเพียรในทาตาง ๆ  

การกําหนดลมตามที่อธิบายมานี ้อธิบายเพียงยอ ๆ กําหนดจนกระท่ังลม
ละเอียดสุด ปรากฏในความรูสึกวาลมไมมีเลยก็ไมตองกลัวตาย ขณะที่ลมหายไป
นั้นแลจิตยิ่งมีความละเอียดมาก บางคร้ังลมไดหายไปจริง ๆ ในความรูสึกของนัก
ภาวนา บางคร้ังท่ีเรากําหนดลมละเอียดเขาไป ๆ ถึงกับปรากฏวา ลมไมมีเลย 
เหลือแตความรูลวน ๆ ถาเปนเชนน้ันจิตก็หยุดปรุง มีความสงบแนวแน ความสงบ
น้ันแลเปนส่ิงท่ีจะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาด และอัศจรรยใหเราเห็นในเวลาท่ี
จิตมีความสงบ และจิตตั้งตัวไดโดยลําพังตนเอง โดยไมตองอาศัยสิ่งอื่นใดมาเปน
อารมณ เชน ลมหายใจเปนตน มีความสุขโดยความสงบของใจเอง 

นี่แหละชื่อวาเปนตัวของตัวในขั้นหนึ่ง แตไมไดหมายถึงขั้นสุดยอด หมาย
ถึงขั้นตนอยางนี้เสียกอน อยางไรก็ขอใหทําไดอยางนี้ จะผูกใจดวยพุทโธหรือจะ
ตามลมหายใจดวยพุทโธก็ตาม เราจะตามดวยพุทโธ ๆ ทั้งระยะเขาและออก หรือ
จะตามดวยพุท เขา โธ ออกก็ได ขอใหเปนความถนัดใจก็พอ ไมผิดทาง เปนอันถูก
ในหลักความเพียรสําหรับนิสัยของแตละราย ๆ เราไมตองไปควาโนนควาน้ี ไดยิน
ทานวาทานภาวนาอยางน้ันไดผล ผูน้ันภาวนาอยางน้ันไดผล เราก็ควาโนนปลอยน้ี 
อยางน้ันเรียกวาเปนคนหลักลอย เปนคนจับจด โดยไมทราบนิสัยของตนวาจะควร
ปฏิบัติตอตนอยางไร อยางนี้ทําความเพียรไปเทาไรก็ไมคอยเห็นผล 
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หลักสําคัญคือใหเปนคนจริง จะทําความเพียรดวยธรรมบทใดหรือ
พิจารณาบริกรรมดวยธรรมบทใด หรือจะพิจารณาในแงใดอาการใด จงทําใหจริง
จนเห็นผลข้ึนมา พรอมกับทราบชัดวา จริตของเราชอบกับสิ่งนี ้ หรือธรรมบทน้ี มี
ลมหายใจเปนตน น้ีแลช่ือวาคิดคนหาความเหมาะสมใหเห็นชัดเจนในนิสัยของตน 
แลวดําเนินตอไปและทําดวยความจริงจัง ในเบื้องตนตองมีหลักยึดเชนนี ้

ผูกําหนด พุทโธ โดยลําพังก ็เอา เดินไปไหนอยาใหเผลอคําวา พุทโธ พุท
โธ ในเม่ือไดนํามากํากับใจไมใหขาดวรรคขาดตอนกับความรูสึก  ระหวางจิตกับพุท
โธใหติดตอกันเปนสายไปอยูแลว คําวาพุทโธกับความรูนั้นจะคอยกลมกลืนเปนอัน
หน่ึงอันเดียวกันเขาเปนลําดับๆ จนกลายเปนวา คําวาพุทโธกับความรูน้ันเปนอัน
เดียวกัน ท่ีน่ีเราจะบริกรรมหรือไมบริกรรมก็ไมเปนปญหาในขณะน้ัน เหลือแต
ความรูลวนๆ ถึงเราจะนึกวาพุทโธ ก็คือความรูนั้นแลเปนพุทโธ นี่ถาจะเทียบอุปมา
ก็ คําวาพุทโธนี้เปรียบเหมือนเราตามรอยเทาของโคเพื่อจะจับตัวโคใหได โคตัวน้ัน
ไปที่ไหนอยาปลอยรอย ใหตามรอยโคตัวน้ันไปเปนลําดับๆ ไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆ 
จนถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปญหาเพราะไปถึงตัวโคแลว 
ถาจะดูรอยโคก็ดูที่เทาโคก็ทราบ เพราะรอยท่ีเหยียบยํ่าไวในท่ีตางๆ ก็ออกจากเทา
ของโคตัวที่เราจับไดนี้แล 

นี่คําวาพุทโธก็เปนรองรอยที่จะตามรูคําวาพุทธะ ซึ่งเปนเหมือนกับโคตัว
น้ัน หากเราไมปลอย ตามพุทโธเขาไปทุกระยะๆ คําวาพุทโธกับจิตก็จะกลมกลืน
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แลวก็จะหมดปญหาในคําวาพุทโธในเวลาเชนน้ัน นี่จิตเมื่อ
ต้ังตัวไดยอมมีความสงบรมเย็นเปนสุขในเวลาน้ันไมสงสัย ไมถามใครใหเสียเวลา
และขายโง น่ีผลท่ีเกิดจากการบริกรรมพุทโธ เพ่ือเห็นจุดผูรูท่ีเรียกวาดวงใจอันแท
จริง 

ผูกําหนดลมหายใจก็เชนเดียวกัน ลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกัน 
เราจะพิจารณาอันใดก็ตามเปนเรื่องของรองรอยที่จะเขาไปหาตัวจริงทั้งนั้น จะ
พิจารณา ผม,ขน,เล็บ,ฟน,หนัง,เนื้อ,เอ็น,กระดูกทุกๆ ช้ิน เปนเรื่องที่จิตมาคาด
มาหมายมาเหยียบมายํ่า มาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไวทั้งนั้น  เม่ือเวลาเราแยกแยะ
ขยายออกใหเห็นตามสวนแหงอาการน้ันๆ ใหเห็นตามสวนแหงธาตุแหงขันธน้ันๆ 
แลว จิตเราก็หายสงสัย และยอนเขาไปๆ จนถึงธรรมชาติของตัวที่แทจริง คือหยั่ง
เขาสูจิตและความสงบท่ีเปนอยูกับจิตดวงสงบ 
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เราพิจารณาดอูาการใด เมื่อเห็นชัดแลวจะไปสงสัยอันใดเลา มันตองเขาไป
หาท่ีจิต จิตเปนผูมากอความรําคาญ จิตเปนผูมากอความรักความชัง จิตเปนผูมา
กอความหลงความหึงหวงกับส่ิงเหลาน้ีตางหาก ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนความรักความ
ชังในตัวเอง ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนความหึงหวงในตัวเอง ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนผูมีความ
หมายในตัวเอง แตเปนเร่ืองของจิตไปใหความหมายวาส่ิงน้ันเปนน้ันๆ ส่ิงน้ันนารัก 
ส่ิงน้ีนาชัง แลวก็ยึดมั่นตามเรื่องแหงความหมายที่ตนไปทํากรุยทําหมายเอาไว ซึ่ง
เปนการผูกมัดตนใหติดจมอยูในสิ่งเหลานั้น 

แตการพิจารณาเพื่อจะแกจุดที่ตนผูกมัดตนนั้นแล ทานเรียกวาปญญา  
เม่ือพิจารณาเห็นชัดในส่ิงใดแลว จิตยอมปลอยไปเปนระยะๆ หากวารูรอบคอบ
หมดในสวนแหงรางกายน้ี จิตก็ปลอยไดโดยเด็ดขาด เรียกวาหมดอุปาทานในกาย 
แลวก็เขาไปถึงตัวจิตนั้นอีกวา กายเหลาน้ีไมมีความหมายในตัวเอง แตเปนเร่ือง
ของจิตเปนผูไปใหความหมายในกายน้ีวาเปนอยางน้ันๆ บัดน้ีไดรูแลววากายเปน
สวนหน่ึงตางหาก หรือวาธาตุ สวนธาตุดินน้ีเปนสวนหน่ึงตางหาก จิตก็เปนอันหนึ่ง
ตางหากจากส่ิงเหลาน้ี หมดความสงสัยกังวลกันไปเปนพักๆ การพิจารณาเปนอยาง
น้ี ขอใหพิจารณาจริงๆ ก็แลวกัน อยาทําเลนๆ ทําอะไรใหทําจริงๆ จังๆ 

การพิจารณากายนี ้ จะพิจารณากายนอกกายในไมสําคัญ เพราะสมุทัยมีได
ทั้งภายนอกมีไดทั้งภายใน เม่ือเปนเชนน้ันมรรคคือ ทางดําเนินเพื่อแกเพื่อปลด
เปลื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวสําคัญมั่นหมายไว ก็ยอมมีไดทั้งภายนอกทั้งภายใน เชนเรา
รักรูป ความรักรูปน้ันเปนสมุทัย หมายรูปนอกน้ันเปนสําคัญ หมายรูปน้ันนารัก รูป
น้ันนากําหนัดยินดี  แลวนํารูปน้ันมาพิจารณาคล่ีคลายดู ใหเห็นชัดตามหลักความ
จริงของรูปนั้นวา มีที่สําคัญตรงไหนบางพอที่จะใหเกิดความรักความกําหนัดยินด ี
เมื่อแยกออกทุกอาการแลวก็เห็นเปนเพียงสักแตวาธาตุ หรือเห็นแตเพียงของ
ปฏิกูลนาเกลียดไปเสียส้ิน หาส่ิงท่ีนารักนากําหนัดไมมีเลย จิตก็ถอนความกังวล
ความรักในส่ิงเหลาน้ันเขามาสูตัวเอง เห็นโทษของตัวเองวาเปนเพราะตัวเองไปทํา
ความสําคัญม่ันหมายในส่ิงน้ันตางหาก จึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีนั้นขึ้นมา  
น่ีเราก็ไดเห็นโทษของเราดวย เราก็ไดเห็นโทษในส่ิงท่ีเราไปสําคัญม่ันหมาย วานา
รักนากําหนัดยินดีน้ันดวย จึงสามารถถอดถอนมาไดเปนระยะๆ อยางน้ี 

เพราะฉะน้ัน เรื่องของปญญาจึงเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ปญญาในขั้นของ
ธาตุขันธยังม ีปญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เปนประเภทหนึ่ง ปญญาในขั้นของ
นามธรรมเปนอีกขั้นหนึ่ง  หากวาจิตของเราต้ังตัวไดดวยความสงบเพราะอํานาจ
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ของความเพียรพยายาม โดยวิธีภาวนาดังท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตนน้ัน มีหลักฐานพอ
ท่ีจะพิจารณาไดแลว โปรดพิจารณาทางปญญา จะเปนเรื่องนอกก็ตาม จะเปนเร่ือง
ในก็ตาม ใหแยกสวนแบงสวนดูดังท่ีกลาวน้ี  จิตใจใหทํางานอยูกับส่ิงเหลาน้ันท้ังวัน
ยิ่งเปนการด ี เม่ือมีความเหน่ือยภายในจิตใจ กําหนดจิตใหเขาพักในความสงบเปน
สมาธิเยือกเย็นขึ้นมา พอถอนจากความสงบแลวออกทําหนาท่ีการงานของตน เคย
พิจารณาอะไรที่ยังไมชัด เอา..คลี่คลายดูใหชัด ถืออันนั้นแลเปนงานของตน 
พิจารณาจนรูชัดตามความเปนจริงแลว   จิตนั้นจะปลอยงานประเภทนั้นโดยไมตอง
ไปบังคับ เพราะรูรอบคอบแลวจะถือม่ันไวทําไม นี่เปนเรื่องของจิตจะปลอยสิ่งที่
เคยเกี่ยวของกับตัว นี่ขั้นของธาตุแตอธิบายอยางสรุป ๆ  

ขั้นของขันธนี้เปนอีกประเภทหนึ่ง ขันธในขันธสี่คือ เวทนา,สัญญา,สังขาร,
วิญญาณ อันน้ีเปนสวนละเอียดมาก ละเอียดยิ่งกวารูปขันธ แตถึงจะละเอียดแค
ไหนก็ตามจะพนวิสัยของปญญาไปไมได ธาตุทั้งธาตุหรือวารูปทั้งกองนี้ในสวนราง
กายของเรา ปญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทงทะลุ ถอดถอนอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่นในกายออกมาได เหตุใดจะไมสามารถรูเทาทันใน เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณได ตองไดไมสงสัย เมื่อสติปญญามีอยูและนํามาใชอยูแลว 

คําวาเวทนา เวทนาทางกายประเภทหน่ึง เวทนาทางใจประเภทหน่ึง เวทนา
ทางใจน้ีเปนสวนละเอียดมาก โดยมากถาจิตไดรับความสงบเยือกเย็นมาเปนลําดับ
แลว จะมีแตสุขเวทนาปรากฏอยูภายในใจ สุขเวทนาน้ีก็ตองไดพิจารณาถึงกาลเวลา
ท่ีควรจะพิจารณา จะปลอยทิ้งไวหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไมได เชน ผูติดสมาธิ
โดยมากติดสุขเวทนา เม่ือเขาสมาธิแลวก็แนวแนเปนอารมณเดียว ไมอยากออกมา
คิดมาอานไตรตรองอะไรใหหนักอกหนักใจ ใหเกิดความลําบากรําคาญ อยูอยางนี้
สบายดี ทั้งวันทั้งคืนก็สบาย เมื่อถอยออกมากระทบกระเทือนรูป เสียง กลิ่น รส 
เปนตน ก็รูสึกไมคอยสบาย รําคาญในจิตในใจ แลวยอนเขาไปอยูในสมาธิน้ันเสีย
สบายดี นี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธ ิ

เม่ือเปนเชนน้ัน เราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณา เพราะการถอดถอนกิเลส
นี้ไมใชถอดถอนดวยสมาธินะ สมาธิเปนแตเพียงตนทุนใหใจไดรับความสงบเปนช้ัน
หน่ึงตางหาก แตการจะถอดถอนกิเลสทุกประเภทนั้นจะตองถอดถอนดวยปญญา 
ไมวาสวนหยาบ ไมวาสวนกลาง สวนละเอียด จะตองถอดถอนดวยปญญาทั้งนั้น ถา
เพียงแตสมาธิหากไมไดใชปญญาพิจารณาเลย ก็จะอยูแตความสงบ หาปรากฏวาได
ถอดถอนกิเลสตัวใดออกไดดวยอํานาจของสมาธิไม เห็นแตความสงบ ถาเราปลอย
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ไวบางหรือมีความประมาทบาง ไมคอยเขาสมาธิบอย ไมคอยทําความเพียรโดย
สม่ําเสมอเพื่อรักษาระดับสมาธิไว จิตที่เคยเปนสมาธิก็เสื่อม กลายเปนจิตท่ีมีความ
ฟุงซานรําคาญไปอีก เลยเขาสมาธิไมได น่ีเรียกวาสมาธิเส่ือม 

ฉะนั้น เพ่ือเปนความเหมาะสมในเวลาจิตท่ีเปนสมาธิ ก็ใหพักเสียไดตาม
กาลเวลาที่ตองการ เมื่อถอนออกมาแลวใหพิจารณาดวยปญญาตามธาตุขันธ จะ
เปนขันธใดก็ตาม เวทนาขันธก็พิจารณาใหเห็นวามันเปนสวนหน่ึงตางหาก ไมใชตัว
จิตอันดั้งเดิม พูดงาย ๆ ก็คือเปนสวนที่แฝงขึ้นมา จะเปนสุขก็แฝงขึ้นมา จะเปน
ทุกขก็แฝงขึ้นมา เพราะฉะนั้นสุขทุกขจึงเปนของที่เกิดและดับได ไมเปนของจีรัง
ถาวรและไมเปนส่ิงคงท่ี สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลาน้ีมีลักษณะท่ีปรากฏ
กระเพื่อมขึ้นมาแลวก็ดับไปเชนเดียวกัน 

ทั้งเกิดและดับนี้เปนตามธรรมชาติของขันธ หากจิตจะหลงก็หลงไดอยางไม
มีปญหาเพราะเคยหลงมาแลว ถาพิจารณาก็รูฐานที่เกิดที่ดับของเขาไดอยางชัดเจน 
ไมยึดมั่นถือมั่นในกองแหงรูป ในกองแหงเวทนา ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งเฉย ๆ ทั้งสัญญา
ความจําหมาย ทั้งสังขารความปรุงวาดีวาชั่ววาสุขวาทุกข ท้ังวิญญาณท่ีรับทราบ  อัน
เปนเพียงปรากฏข้ึนแลวดับไป ๆ น่ีคือปญญาข้ันละเอียดท่ีสามารถใหเห็นตนเหตุ 
หรือเห็นรากฐานของอาการท้ังส่ีท้ังหาน้ีวา มันปรากฏตัวขึ้นมาไดอยางไร 

รูปท่ีปรากฏตัวข้ึนมาเปนกายน้ี ก็เนื่องจากหลักใหญที่เรายังไมสามารถคน
พบ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ก็ออกมาจากหลักใหญ ท่ีเรายังไมสามารถรู
ดวยปญญา แตเมื่อใชปญญาพิจารณาเขาไปโดยไมหยุดยั้งแลว รูปก็เห็นชัดวาเปน
อันหนึ่งตางหากจากจิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ ไมวาเวทนา
ประเภทใด ไมวาสัญญาจะหมายเรื่องอะไร ไมวาสังขารจะปรุงเรื่องอะไร จะเห็น
ความเกิดของสิ่งเหลานี้มาจากจิตและดับลงที่จิต และเปนธรรมชาติอันหนึ่งตางหาก
จากจิต และยังจะไดเห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุมหอไวอยางมิดชิด ธรรมชาติ
น้ันเปนผูทําหนาท่ีบงการ โดยมากในอิริยาบถทั้งสี่จะเปนเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้น
เปนตัวเชิด เปนตัวพาใหคิดใหอานใหปรุงแตงตาง ๆ น่ีทานเรียกวา อวิชชา 

อันน้ีเปนส่ิงท่ีสนิทติดใจกับใจราวกับเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จนผูปฏิบัติ
เมื่อถึงขั้นละเอียดนี้แลวไมสามารถจะทําลายอวิชชานี ้ ไมสามารถจะพิจารณาธรรม
ชาตินี้ได เน่ืองจากเขาใจวาธรรมชาติน้ีแลเปนตน ตนคือธรรมชาติอันน้ี รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลายพรากไดหมดแลว แตธรรมชาตินี้พรากกันไมออก 
เน่ืองจากเราเห็นธรรมชาติน้ีวาเปนเรา ในขณะเดียวกันเราก็คือธรรมชาติอันน้ี เมื่อ
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เปนเชนนี้ธรรมชาตินี้จะตองแสดงตัวอยูตลอดเวลา และแสดงอยางอาจหาญดวย 
คือจิตที่เปนขั้นละเอียดนี ้ จะมีแตเรื่องความดีแทบทั้งนั้นแสดงตัว ความท่ีวาดีอันน้ี
แลท่ีเรียกวาอวิชชาอันแทจริง 

หลอกทางชั่ว หลอกทางสวนหยาบก็ตามกันทันมาเปนลําดับ เม่ือแสดง
ความละเอียดถาปญญาไมสามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลา เชน ความผองใสก็คือ
ธรรมชาติน้ีแลแสดงตัว ความองอาจกลาหาญก็คือธรรมชาตินี้ ความสุขความสบาย
ก็คือธรรมชาตินี้ เพราะธรรมชาติน้ียังเปนตัวสมมุติอยู สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึง
เปนเรื่องของสมมุติทั้งนั้น 

ถาเราไดทราบ หรือไดยินไดฟงจากครูอาจารยที่ชี้ชองบอกทางไวแลวอยาง
น้ี เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่วานี้ไดโดยไมมีความสะทกสะทานลังเลใจ โดยไมมี
ความหึงหวงในธรรมชาติน้ีเลย แตถาไมเคยไดยินไดฟงมากอนนั้น นากลัวจะติดอยู
เปนเวลานานหรืออาจติดกันไปเลย เพราะไมสนใจจะถอน เนื่องจากมีความรักมี
ความสงวน มีความรักชอบ มีความพอใจอยางยิ่ง แลวก็ยกธรรมชาติอันน้ีข้ึนวาเปน
ตน กดขี่สิ่งทั้งหลายวาทุกสิ่งทุกอยางเรารูหมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือในโลกนี ้เราเปน
ผูบริสุทธแลวท้ังท่ีกําลังหลง และยึดถือจิตอวิชชาอยูอยางภูมิใจไมรูสึกตัวบางเลย น่ี
แลเพลงกลอมของอวิชชาแท ทําใหสติปญญาหลับใหลไปไดโดยไมคาดฝน 

เมื่อปญญามีกําลังพอที่จะพิจารณานี้ไดแลว ก็ยอนเขาไปดูจุดนี้ คือจุดแหง
ความผองใส จุดแหงความองอาจ จุดแหงความสุขอันละเอียดของอวิชชาที่อาศัยอยู
น้ี จะตองทลายตัวลงไปดวยอํานาจของปญญาที่ละเอียด เม่ือธรรมชาติน้ีไดสลายตัว
ลงไปดวยอํานาจของปญญาแลวนั้น คําวาเราก็ดี สิ่งที่เราเคยสงวนก็ด ี ส่ิงท่ีเราเคย
รักเคยชอบมาก็ด ี สิ่งที่องอาจกลาหาญอันเปนจุดเดียวกันนั้นก็ด ี จะหมดปญหาไป
ทันทีไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในนั้น ถาหากจะเทียบอุปมาแลว จุดอันน้ีเปนเชนเดียว
กับบุคคลท่ีเขาไปในหองวาง เมื่อเขาไปสูหองวางแลว ผูนั้นจะลืมตัวของตัวไปเสีย 
แตจะไปชมวาหองนี้วางโลงโถงเต็มที ่ไมมีสิ่งใดอยูในหองนี้เลย หองนี้วางอยางเต็ม
ที ่ โดยไมทราบวาตัวคนเดียวน้ันแลไปทําการกีดขวางหองอยูในขณะน้ัน หองจึงยัง
ไมวางเพราะยังเหลือคน ๆ หนึ่งไปทําการกีดขวางหองนั้นอยู 

พอรูสึกตัววา ออ หองน้ีวางจริง แตที่หองนี้ยังไมวางเต็มที่ก็เนื่องจากเรา
มาอยูในหองน้ีคนหน่ึง ถาเราถอนตัวออกไปเสียจากหองนี้แลว หองนี้จะวางอยาง
เต็มที ่ขอนี้อุปมาฉันใด ทุกสิ่งทุกอยางวางปลอยวางกันไดหมด แตยังเหลือคําวาเรา
ซึ่งเปนตัวอวิชชาอันแทจริงอยูกับใจ น่ันแหละอวิชชาลวน ๆ คือเราตัวน้ันแหละกีด
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ขวางตัวเองอยูในเวลาน้ัน ไมทราบวาอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นส่ิงท้ังหลายวาง 
หรือวาเราวางส่ิงท้ังหลายไดหมดไมมีส่ิงใดเหลือ แตธรรมชาติอันนั้นทําการกีดขวาง
ตัวของเราอยู เราเลยไมวาง 

พอปญญาไดหยั่งเขาไปสูจุดนี้แลว ธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไป น้ันแลภาย
นอกก็วาง ภายในใจตัวเองก็วาง เชนเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากหอง แลว
หองนั้นก็วางอยางเต็มที ่ จิตรูทุกสิ่งทุกอยางรอบดานหมดแลวดวย มารูรอบตัวเอง
ปลอยวางภายในตัวเองน้ีดวย ชื่อวาจิตนี้วางอยางเต็มที่ ไมมีสมมุติอันใดแฝงอยู
ภายในน้ันเลย น่ีช่ือวาจิตวางจริง จิตปลอยวางจริง 

ถาหากจิตยังไมรูตัวเอง ยังไมถอดถอนตัวเองตราบใด ถึงจิตจะวาสิ่งใดวาง
หรือปลอยวางสิ่งใดไดแลวก็ตาม จิตก็ยังไมวางในตัวเอง จิตยังไมปลอยวางตัวเอง
อยูน้ันแล เม่ือเปนเชนน้ันคําวาอวิชชาก็คือ จิตผูนั้นยังจะมีทางสืบตอไปไดอีก เมื่อ
ไดทําลายพืชอันสําคัญหรือตัวอวิชชาอันแทจริงนี้ไดดวยปญญาแลว นั้นแลชื่อวา
เปนผูวางเปนผูวางอยางเต็มภูมิ ไมมีสมมุติอันใดเจือปน ความสงวนก็ไมม ี ความ
รักก็ไมมี ความองอาจกลาหาญก็ไมมี ความที่จะขยาดหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไมม ี
เพราะสิ่งทั้งนี้เปนสมมุติทั้งนั้น เนื่องจากอวิชชาซึ่งเปนรากแกวใหญอันพาใหเกิด
อาการเหลาน้ีข้ึนมาไดสลายลงไปแลว เหลือแตธรรมชาติลวน ๆ  

น่ีจุดสุดทายแหงการปฏิบัติธรรมะ หากเราไดปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง
ตามท่ีอธิบายมาแลวน้ัน จุดนี้หรือผลสุดทายที่อธิบายมานี้จะไมเปนสมบัติของใคร 
แตจะเปนสมบัติของทานผูปฏิบัติตามที่กลาวมานี้ทั้งนั้น เพราะความรูอันน้ีมีอยู
ตลอดเวลาหลับหรือต่ืนไมนิยม แมแตหลับสนิทก็ยังทราบวาหลับสนิท ตนไดถึง
ความบริสุทธิ์จะไมทราบตนไดอยางไร ตองทราบ ฉะน้ันทุกทานโปรดไดทําความ
พยายามผลิตพระของเรา สรางพระของเราใหสมบูรณเพ่ือความเปนวิสุทธิบุคคล 

เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพรองไปบาง เปล่ียนแปลงไปบาง สมบูรณบาง 
ไดบางไมไดบาง อ่ิมบางหิวบาง อยาไปทําความสําคัญใหมากไป จะเสียหลักใหญ
คือพระของเราบกพรอง คําวาพระนี้หมายถึงจิตที่บริสุทธิ ์ ประเสริฐเต็มท่ีน่ันเอง 
เราพยายามปรับปรุงกาย วาจา ใจ ของเราดวยขอปฏิบัติอันเปนธรรมะคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาใหกลมกลอมกับจิตใจของตน ใหมีความเจริญดวยศีล ใหมีความ
เจริญดวยสมาธิ ใหมีความเจริญดวยการสอดสองมองรูเหตุการณตาง ๆ ท้ังภาย
นอกทั้งภายในที่เรียกวา ปญญา อยูตลอดเวลา น่ีช่ือวาเปนผูสรางพระข้ึนภายในตน 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๒ 
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พระผูนั้นจะไมบกพรอง ทุกสิ่งทุกอยางจะบกพรองไมสําคัญ ขออยาใหพระของเรา
บกพรองก็เปนที่พอใจและชอบธรรม 

การสรางพระน้ีสรางยากมาก สรางวัตถุอะไร ๆ ไมยาก จะสรางหางสราง
หออะไร สรางวัดสรางวา สรางโบสถสรางวิหาร ไมมีอะไรสําคัญ ไมมีอะไรหนักเทา 
ไมมีอะไรจะยากเทาการสรางพระ คือการสรางตัวของเราใหดีและดีเดนเห็น
ประจักษใจ อันน้ีสรางยากมาก แตสรางไดแลวมีคุณคาหาประมาณมิได ทุกสิ่งทุก
อยางสรางขึ้นมา หมดเทาไรเขาก็ประมาณไดถูกตองหรือบอกไดถูกตอง วาส่ิงน้ัน
สรางหมดเทาน้ันบาท เทาน้ันแสน เทาน้ันหม่ืน เทาน้ันลาน บอกกันได แตการสราง
จิตน้ีหมดไปเทาไรไมคํานึงนับอาน เพราะเปนงานท่ีเลยการนับการประมาณ เมื่อ
สรางไดแลวจะมีราคาคางวดเทาไร ก็ไมมีการจับจายขายกันในตลาด จึงวาเปนงานท่ี
ยาก ผลงานที่คาดไมได 

ฉะนั้น ทุก ๆ ทานโปรดพากันสนใจสรางพระของตนใหเต็มที ่อยาไปสนใจ
ไยดีลืมตัวกับสิ่งภายนอก เจริญแคไหนก็เส่ือมลงเทากันไมมีเศษมีเหลือเลย ในโลก
นี้มันโลกวัตถุมันโลกนิยม อะไร ๆ มีไมอดไมอยาก อยูที่ไหนก็สรางก็อยูกันไป 
เพราะคนมีชีวิตจิตใจ จะไมมีบานมีเรือนมีกุฏิศาลาอยูอาศัยถาไมสรางจะอยูที่ไหน 
แมแตกระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรัง พระเราก็มี แตใหมีเทาท่ีเห็นวาจําเปนกับ
เหตุผลอรรถธรรมและธาตุขันธ อยาไปทําความกังวลขนทุกขใสตัวเพราะสิ่งเหลา
นั้นใหมากไป จนลืมมองดูพระของตัว จงสรางพระน้ีใหได เม่ือสรางพระสมบูรณ
แลวอยูท่ีไหนก็สบาย อยูรมไมชายเขา อยูในปาในรก และอดบางอ่ิมบางก็มีความ
สบายท้ังน้ัน เพราะพระน้ีสมบูรณแบบแลว จงทําความสนใจอยางน้ี 

ถาเปนผูชอบยุงกับสิ่งภายนอกแลว อยางไรพระตองดอยไปเปนลําดับ จน
หาพระภายในตัวไมมีเลย ท้ังวันท้ังคืนจะเปนแตสัญญาอารมณกับเร่ืองน้ันเร่ืองน้ียุง
ไปหมด ไปที่ไหนวุนไปที่นั่น สรางน้ันสรางน้ี เด๋ียวเก่ียวกับศรัทธาญาติโยม บอก
บุญคนน้ันบอกบุญคนน้ี ติดตอคนนั้นติดตอคนนี ้ กลายเปนเรื่องนอกเรื่องแหก
คอกแหวกแนวไปหมด หาเรื่องในของพระที่จะใหเปนพระองคเจริญ ๆ คงเสนคง
วาไมม ี นี้ผิดกับหลักของพระผูตั้งหนาตั้งตาสละกิเลส ผิดกับหลักของผูปฏิบัติเพื่อ
ความเปนพระอันสมบูรณ ก็พระโสดา สกิทาคา อนาคา พระอรหันต อยางไรละ 

ฉะน้ันงานเชนน้ัน กับงานของพระตามหลักนิสสัย ๔ จึงตางกันมาก งานน้ัน
มอบใหญาติใหโยมใหศรัทธาพิจารณากันไป แตเร่ืองงานผลิตมรรคผลนิพพานน้ีให
เปนเร่ืองชาง คือเราเปนชางเอง ไดรับโอวาทจากครูบาอาจารยมาเปนเคร่ืองมือแลว 
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เอา ทําหนาท่ีลงไป งานนี้จะใหคนอื่นทําแทนไมได การสรางพระตองตางองคตาง
สราง ตางคนตางสรางตัวเอง เปนแตไดรับอุบายจากครูจากอาจารยหรือหมูเพ่ือน
มาเทาน้ัน การที่จะทําลงไปนั้นเปนเรื่องของเราโดยเฉพาะ ใครทําแทนไมได เปน
สวนของใครของเรา 

เดินจงกรมก็ใหมีสต ิ น่ังท่ีไหนใหมีสติ ไปไหนมาไหนอยาลืมคําวาพระตอง
ดีและสมบูรณดวยการบํารุงรักษา พระจะบกพรองไปที่ไหนบาง ใหพยายามแกไข
ดัดแปลงจนเปนพระท่ีสมบูรณ นั่งสมาธิก็เย็น เดินไปไหนมาไหนก็เย็น พิจารณา
เรื่องปญญาก็ปลอดโปรงโลงโถง เห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความดีความช่ัวชัดเจนอยู
ที่ใจของพระเรา มีทางออกทางเขา มีทางปลดเปลื้องตนเอง มีทางหลบหลีกภัยได
อยางสบาย ดวยอํานาจปญญาของพระ อยูที่ไหนก็สบาย เย็นไปหมด ขาศึกที่เคย
กอความวุนวายใหเราวันยังคํ่าคืนยังรุง โดยไมมีวันหยุดยั้ง ก็ยุติกันลงดวยอํานาจ
แหงพระของเรามีเครื่องมือกําจัดและปองกันตัว มีความกลาหาญชาญชัยรบกับ
ขาศึกไมถอยทัพกลับแพ รุดหนาเร่ือยไป ควาหลักชัยที่รออยูชั่วเอื้อมมือดวยขอ
ปฏิบัติ  

เรื่องภายนอกก็ไมมาเกี่ยวของใหเปนกังวลภายในใจ เร่ืองใจก็ไมเสาะ
แสวงหา ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อกอไฟเผาตัว ตางอันตางอยูตางอัน
ตางจริง พระก็จริงสําหรับพระของเรา ไปท่ีไหนก็สบายหายหวง เมื่อใจถึงความเปน
พระอันสมบูรณแลวอยูที่ไหนก็พอตัว ไมตองการอะไรทั้งนั้น อดก็พอตัว อิ่มก็พอ
ตัว อยูที่ไหนก็พอตัว สบายอยูหมดทุกแหงทุกหน ไมเลือกสถานที่กาลบุคคล มี
ความพอตัวอยูดวยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งเคลือบแฝง เรียกวาพระสมบูรณแบบ
แลวดวยขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เน่ืองจากความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน 

น้ีแลท่ีไดอธิบายวาการรบขาศึกภายในหมายถึงกิเลส ซ่ึงตัวของเราเสียเอง
เปนกิเลส และผูรบก็คือตัวเราเองเปนผูรบ เปนผูแกความผิดของตนที่มีอยูแงไหน
มุมใด รวมแลวเรียกวารบกับกิเลส เมื่อรบใหถึงจุดหมายปลายของสิ่งที่เปนขาศึก 
ขาศึกไดสลายยอมแพอยางราบคาบแลว ก็เปนผูมีความองอาจกลาหาญ เห็นรูปก็
เห็นไดอยางเต็มตา ฟงไดอยางเต็มหู เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางที่
มาสัมผัส รับทราบไดอยางเต็มใจ ไมติดไมพันไมเปนกังวล ไมมีทามีทางวาจะตอง
ระมัดระวังซึ่งกันและกัน หรือไมมีทามีทางวาใจจะฟุงเฟอเหอเหิมไปตามสิ่งทั้ง
หลายน้ัน เพราะ ยถาภูต ํญาณทสฺสนํ เปนส่ิงท่ีเห็นแจงชัดตามความเปนจริงแลว
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ภายในใจ เรียกวา สุคโต อยูก็ สุคโต คืออยูก็ด ีไปก็ไปดี คิดก็คิดด ีอะไรมาสัมผัส
กลายเปนธรรมะไปตาม ๆ กัน ไมเปนโทษไมเปนกิเลสดังที่เคยเปนมา 

ถาจิตดีจิตหมดโทษเพียงดวงเดียว ไมมีอะไรจะเปนขาศึกในโลกนี้ ท่ีเปน
ขาศึกที่เปนความทุกขความเดือดรอน ก็เน่ืองจากใจดวงเดียวน้ีแล เสาะหาเร่ืองกอ
เรื่องใสตัวเองอยูไมหยุด เกิดเรื่องกับตัวเอง หาที่ปลดที่เปลื้อง หาทนายมาแกชวย
ไมได หาผูตัดสินหาผูพิพากษาไมได นอกจากเราจะเปนผูพิพากษา นอกจากเราจะ
เปนผูพินิจพิจารณาคูความระหวางดีกับช่ัว และปลดเปลื้องกันลงไปเอง ดวยสนฺทิฏ
ฐิโก เห็นเอง ไมตองใหผูอื่นผูใดมาเห็นได มาทํานายทายทักให เพราะคําวาสนฺทิฏ
ฐิโก นี้พระพุทธเจามอบไวกับพุทธบริษัททุกรูปทุกนาม ผูใดมีขอปฏิบัติสมควรจะรู
ตาม สันทิฏฐิกธรรม ก็ยอมมีสิทธิรูได ไมเลือกวาเปนหญิงเปนชาย เปนนักบวช
หรือฆราวาส สามารถรูไดดวยกัน 

ฉะน้ันในอวสานแหงธรรมท่ีแสดงมาน้ี ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายจงนํา
ไปพินิจพิจารณา แลวพยายามผลิตพระของตนใหมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภาย
ในตนเอง แมจะไมศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตาม ก็ขอใหศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายใน
ตัว ระหวางส่ิงท่ีมาเก่ียวของกับใจอยาใหอาภัพกันเทาน้ัน น่ีช่ือวาเปนความศักด์ิ
สิทธิ์วิเศษไดอยางภาคภูมิ 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี 
 


