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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

เงาของจิต 
 คําวากิเลสก็ดี ธรรมก็ด ี ไมมีใครสามารถรูโทษและคุณของกิเลสและธรรมได 
เพราะไมเคยสนใจคิดไมเคยสนใจคนควา พอพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาแตละพระองค 
น้ันแลคือทานผูคนพบเร่ืองกิเลสและธรรม ซ่ึงมีอยูภายในหัวใจสัตวโลกท้ังหลาย ไมได
มีอยูที่อื่น เพราะใจเปนผูสัมผัสรับรูเร่ืองของกิเลสและธรรม ซึ่งเกิดขึ้นกับตน และจะ
เกิดขึ้นกับตน พระพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ ที่มาตรัสรูก็คือมาคนสิ่งที่เปนภัยใหสัตวโลกทั้ง
หลายไดเห็นไดรู วามีอยูที่ใจของทุกคนแตไมสามารถรูทั้งฝายกิเลสและธรรมไดเทานั้น 

 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาแตละพระองคตรัสรูขึ้นมาจึงปรากฏวากระเทือนทั่วทั้ง
โลกธาตุ เพราะไมใชเรื่องเล็กนอย การที่จะคนพบสิ่งที่เปนโทษก็ดี สิ่งที่เปนคุณก็ด ี ส่ิงท่ี
เปนโทษหนักที่สุดก็คือกิเลส สิ่งที่เปนคุณมากที่สุดก็คือธรรม แตไมมีสัตวโลกรายใดจะ
สามารถเสาะแสวงหาหรือคนพบในส่ิงท้ังสองน้ีได มีพระพุทธเจาแตละพระองคเทานั้น 
ซึ่งตรัสรูถายทอดกันมาเรื่อย ๆ เปนวรรคเปนตอน 

 พวกเราท้ังหลายน้ีเปนผูลางมือคอยเปบเทาน้ัน วิธีการทุกอยางในการที่จะละสิ่ง
ที่เปนโทษซึ่งมีอยูภายในจิตใจของตน และในการท่ีจะบําเพ็ญส่ิงท่ีเปนคุณ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในใจของตน พระพุทธเจาทานทรงแนะนําพร่ําสอนไวหมดทุกแงทุกมุมแลว เร่ือง
กิเลสก็แยกประเภทออกใหเห็นอยางชัดเจน วากิเลสประเภทใดแสดงอาการลักษณะ
อยางไรขึ้นมาที่ใจ และออกมาทางกายทางวาจา กิเลสประเภทใดแสดงออกมาในแงใด 
มีลักษณะอยางไร ซึ่งมีกายวาจาและใจเปนเครื่องมือ หรือเปนทางเดินออกมาของกิเลส
และธรรมท้ังหลาย 

 พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวหมดทุกแงทุกมุม เราชาวพุทธท้ังหลายเปนแตเพียงผู
ลางมือคอยเปบเทานั้น เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการทุกอยางไวแลว ไมยากอะไร
นัก เพียงแตนําอุบายของทานมาอบรมส่ังสอนตนเทาน้ัน ก็ถือเปนความลําบากแลวก็
เปนมนุษยท่ีหมดหวัง เฉพาะอยางย่ิงพระเปนพระปฏิบัติดวยแลวก็เรียกวาเปนผูหมด
หวัง ไมมีผลที่จะพึงไดถาเหตุไมเปนไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว 
อยางไรผลก็ไมปรากฏ เพราะเหตุเปนแดนเกิดแหงผลทุกประเภท เราบําเพ็ญไมถูกตอง
และไมเพียงพอที่เหตุจะสมบูรณได หรือการปฏิบัติไมถูกตองที่จะใหผลปรากฏขึ้นมา
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โดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณได 

 ส่ิงท่ีกลาวเหลาน้ีเราอยาไปตําหนิติเตียนผูหน่ึงผูใด เพราะเราเองเปนผูจะ
ประพฤติปฏิบัติ ขุดคนใหรูทั้งฝายโทษและคุณซึ่งมีอยูภายในจิตใจของตนเองใหรูใหเขา
ใจ ไมมีผูอื่นใดจะมาประพฤติปฏิบัติแทนเราใหเปนผูบริสุทธิ์หมดจดได นอกจากเรา
เพียงคนเดียวเทาน้ันซ่ึงเปนผูรับผิดชอบตน ใหพากันเขาใจอยางน้ีบรรดานักปฏิบัติท้ัง
หลาย 

 อยาสงจิตไปอ่ืนนอกจากเรือนรังแหงกิเลสและธรรมท้ังหลาย ซึ่งมีอยูภายในจิต
ใจน้ี สัจธรรมน้ันมีท้ังภายนอกภายใน มรรคก็มีไดท้ังภายนอกภายใน แตสรุปลงแลวสัจ
ธรรมภายในตัวของเราน้ีเปนส่ิงท่ีรับรองอยูตลอดเวลา ทั้งที่จะใหสัจธรรมใดเกิดขึ้น เชน
สมุทัยก็เปนสัจธรรมประเภทหน่ึง ใหเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจ ทุกขซึ่งเปนสัจธรรมประเภท
หน่ึง อันเปนผลเกิดขึ้นจากสมุทัย ก็จะเกิดขึ้นไดเมื่อสมุทัยเปนผูผลิตงานขึ้นมากนอย
เพียงไร ผลคือความทุกขจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองโดยไมตองไปถามใคร 

 เพราะฉะน้ันใจเราจึงเปนภาชนะท่ีรับรองสัจธรรมไวท้ังมวล ท้ังดีและช่ัวอยูภาย
ในจิตใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้น คือ ทุกข สมุทัย น่ีเรียกวาสัจธรรมฝายละฝายถอน มรรค 
นิโรธ เปนฝายบําเพ็ญ ใหเกิดใหมีข้ึนภายในใจดวงเดียวกันน้ี ใจจึงเปนเรือนรังแหงสัจ
ธรรมทั้ง ๔ ประเภทน้ี แตที่เราตองการอยางยิ่งก็คือสัจธรรมทั้ง ๒ ประเภทนี้ใหมีกําลัง 

 มรรคปฏิปทาเคร่ืองดําเนินหรือทางดําเนิน ทานพูดสรุปลงแลวในธรรมท้ังหลาย 
จากธรรมท้ังหลายวามี ๘ ประการดวยกัน นี่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับ 
ธรรมทั้ง ๘ ประการน้ีรวมแลวเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ธรรม ๘ ประการนั้นคืออะไร คือ 
สัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสังกัปโป ไดแกความฉลาดรอบคอบ ทานเรียกวาองคปญญา 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ๓ ประเภทน้ีก็เรียกวามรรครวมตัวเหมือนกัน 
การทํางานชอบ การพูดชอบ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายาโม สัมมาสต ิ สัมมาสมาธิ 
เพียรชอบ ตั้งสติไวชอบ สมาธิคือความสงบใจดวยความชอบธรรม รวม ๔ อยางน้ีทาน
เรียกวามรรคปฏิปทา หรือเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะ
ถอดถอนกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี้ออกไดโดยไมมีเหลือ 

 กิเลสทุกประเภทไมมีอํานาจนอกเหนือไปจากมรรคปฏิปทาหรือมัชฌิมานี้ไปได
เลย พระพุทธเจาจึงทรงประกาศสอนเบญจวัคคียทั้ง ๕ ขึ้นเปนปฐมโอวาท เรียกวาปฐม
เทศนา ขึ้น เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา. โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺ
ลิกานุโยโค, หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสฺหิโต. เปนตน ทางสองแยก 
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กามสุขัลลิกานุโยค ทําความลําบากแกตนเปลา ๆ ไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไรนั้นไมใช
ความเหมาะสมของการแกกิเลส ทําตนหมักหมมอยูในกาม ไมคิดเสาะแสวงหาทางออก
หาทางหลีกเรนจากส่ิงเหลาน้ี ก็ไมมีทางที่จะประสบพบเห็นมรรคผลนิพพานได ไมเปน
ธรรมท่ีเหมาะสมแกการบรรลุธรรม อัตตกิลมถานุโยค การประกอบฝกฝนทรมานตนให
ลําบากเปลา ๆ โดยไมมีสติปญญาเคลือบแฝงในการที่จะถอดถอนกิเลสแตละประเภท
น้ัน ก็เปนความลําบากเปลา ๆ ไมใชเปนวิธีการฝกฝนอันเหมาะสมที่จะใหกิเลสหลุด
ลอยออกไปจากใจไดเลย 

 จากนั้นทานก็วา  มชฺฌิมา  ปฏิปทา ตถาคเตน อภสิมฺพุทฺธา,  จกฺขุกรณี ญาณ
กรณี อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตต.ิ ยกมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปน
ธรรมท่ีเหมาะสมอยางย่ิงในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทข้ึนมา วาพระพุทธเจาได
ตรัสรูก็เพราะอันน้ีพูดงาย ๆ ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อจักษุญาณ เพื่อวิชชา เพ่ือความรูใน
แงตาง ๆ ญาณํ อุทปาท ิปฺญา อุทปาท ิ วิชฺชา อุทปาท ิ อาโลโก อุทปาท ิ อยางน้ี
เปนตน ความรูเหลาน้ีเกิดข้ึนเพราะมัชฌิมาปฏิปทาน้ีท้ังน้ัน ไมมีที่อื่นเปนที่เกิดขึ้น สอน
อยางน้ี ทานสอนอยางอาจหาญเพราะทานทรงประพฤติปฏิบัติมาแลวทั้งเหตุไดทั้งผล
เปนที่พอพระทัย นํามาส่ังสอนเบญจวัคคียท้ัง ๕ ทานเรียกวาอริยสัจธรรมท้ัง ๔ ในธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร ยกมัชฌิมาขึ้นเปนธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่ง 

 แลวคําวามัชฌิมาปฏิปทาน้ันอยูสถานท่ีใดเวลาน้ี อยูในคัมภีรใบลานก็เปนช่ือ
ของธรรม ชื่อของมัชฌิมาปฏิปทา ชื่อของปญญา ชื่อของศีล ชื่อของสมาธิ ไมใชตัวสมาธิ
ที่แทจริง ชื่อของกิเลสประเภทตาง ๆ ไมใชกิเลสอันแทจริง มีแตชื่อ ตัวกิเลสจริง ๆ ทุก
ประเภทมีอยูท่ีหัวใจเรา องคมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นก็อยูที่ใจของเราเองที่ผลิตขึ้นมาใหม ี 
เพราะฉะน้ันจงอยาลืมธรรมะท่ีทานสอนตามตํารับตําราน้ัน ชี้เขามาที่หัวใจของสัตวโลก
นี้ทั้งนั้น ไมไดชี้ไปไหนเลย 

 ทานจดจารึกเอาไวเพ่ือใหรูแนวทาง ที่จะนําเขามาปฏิบัติตอจิตใจของตน ซึ่งถูก
กิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน ตลอดภพตลอดชาติเรื่อยมาไมมี
เง่ือนตนเง่ือนปลาย กิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูอยางน้ัน  ใหนําธรรมะน้ันเขามาสูจุดน้ี จุด
ท่ีเปนสงครามกันอยูเวลาน้ี ไดแกระหวางจิตกับกิเลส ถาเราต้ังใจปฏิบัติก็เรียกวากับ
ธรรม จะแยงเอาสมบัติอันลนคาคือใจมาเปนสมบัติของตน 

 กอนหนานี้กิเลสทุกประเภทไดเปนเจาของครองจิตใจ เปนวัฏจักรมาเปนเวลา
นาน ทองเท่ียวในวัฏสงสารภพนอยภพใหญ สับสนปนเปจนเจาของเองไมสามารถจะนับ
อานไดวากี่ภพกี่ชาติ ชาติหนึ่ง ๆ ไดเคยเกิดเปนอะไรไดรับความสุขความทุกขความ
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ลําบากลําบนแคไหนบาง เจาของเองไมมีทางทราบได ท้ังท่ีเจาของเปนตัวการแหงความ
ทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตาย นานแสนนานเร่ืองกิเลสเปนเจาครองหัวใจ พาใหสัตวโลกทั้ง
หลายหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูเชนน้ี ทานจึงเรียกวาวัฏจักร คือหมุนไปเวียนมาอยูเชน
น้ัน 

 นี่จิตถูกกิเลสเปนเจาของเปนเจาอํานาจครอบงํา จึงเปนเหมือนกับนักโทษใน
เรือนจําไมผิดเลย ไมไดอยูโดยอิสรเสรีแมแตเวลาหน่ึง นอนก็กิเลสบังคับอยูนั้น ตื่นขึ้น
มาก็กิเลสบังคับ นับต้ังแตต่ืนนอนข้ึนมาเวลาเราหลับกิเลสก็สงบตัว เรียกวากิเลสหลับ 
พอเราตื่นกิเลสก็ตื่นพรอมกัน แลวก็ต่ืนเร่ือย ความโลภความโกรธความหลงแสดงออก
มาต้ังแตขณะต่ืนนอนทีแรก สัญญาอารมณตาง ๆ ท่ีจะเปนเคร่ืองทําลายจิตใจใหบอบ
ช้ําใหขุนมัวมีอยูตลอดกาล น่ีเปนแตเร่ืองของกิเลสท้ังน้ันทํางานอยูบนหัวใจ 

 ท่ีน่ีเราจะพยายามผลักกิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่งเคยครองหัวใจนี้ออก  เพ่ือธรรม
ท้ังหลายจะไดเขาครองจิตใจใหมีความรมเย็นเปนสุข กิเลสครองหัวใจใหไดรับความ
ทุกขความทรมานมาก ทั้งภพเกาภพใหม เกิดแลวเกิดเลา ตายแลวตายเลา เตม็ไปดวย
ความทุกขความทรมาน หาความสุขความสบายไมไดเลย น่ีเราพยายามจะเอาธรรมเขา
ครองใจเพ่ือความรมเย็นเปนสุข สงบสุขภายในจิตใจของตนดวยธรรม จึงตองอาศัย
ความขยันหม่ันเพียรในการประพฤติปฏิบัติตอหลักธรรมหลักวินัย ซึ่งเปนทางเดินอัน
ถูกตองเหมาะสม โดยที่พระพุทธเจาทรงประทานไวเรียบรอยแลวไมมีขอบกพรอง จึง
เรียกวาเราเปนผูลางมือเปบ หยิบย่ืนเขาใสปาก มือลวงเขาไปในบาตรก็ถือวาเปนความ
ลําบากลําบน จะเค้ียวจะกลืนอาหารก็ถือเปนความลําบากลําบน คนคนนั้นก็คือคนกําลัง
จะตายน่ันเอง หมดคุณคาหมดราคาแลว 

 พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวทุกแงทุกมุม ก็เปรียบเหมือนอาหารท่ีปรุงไวเรียบรอย
แลว จะหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตอตัวเองเทานั้น ก็ยังหยิบยกมาปฏิบัติไมไดแลว
เราหาคุณคาจากอะไร ตัวของเราเองมนัหมดคุณคาไปแลว การประพฤติปฏิบัติอันใดก็
ไมเปนหนาเปนหลัง ไมเปนเน้ือเปนหนังเปนช้ินเปนอันไดเลย มีตั้งแตความขี้เกียจขี้
ครานความออนแอซ่ึงเปนเร่ืองของกิเลสท้ังน้ันเขาเหยียบยํ่าทําลาย แมเดินจงกรมนั่ง
สมาธิก็ไมพนที่กิเลสจะตามเขาไปเหยียบย่ําทําลายธรรมทั้งหลายที่ตนกําลังบําเพ็ญอยู
น้ัน  ใหจิตแสสายไปตามอารมณของกิเลสน้ันเสีย สุดทายก็ไมไดประโยชนอะไร 

 เดินจงกรมก็เดินไปดวยอารมณของกิเลส นั่งสมาธิก็นั่งดวยอารมณของกิเลส 
เลยมีแตกิริยาที่นั่งสมาธ ิเปนกิริยาท่ีเดินจงกรม จิตใจกับสติไมสัมผัสสัมพันธกัน พอให
รูเหตุรูผลรูเร่ืองรูราวของอรรถของธรรมบางเลย อยางนี้ผลจะเกิดขึ้นไดอยางไรในสิ่งที่
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เราพึงหวังพึงปรารถนาน้ัน  เกิดขึ้นไมได ถากิเลสยังสวมรอย ๆ อยูตลอด ถาเราไมแยก
แยะกิเลส ระหวางกิเลสกับธรรมใหเปนฝกเปนฝายเปนวรรคเปนตอนกัน ในขณะที่
ประกอบความเพียรดวยความมีสติสตัง เราจะไมหวังไดมีความอ่ิมตัวภายในจิตใจเลย 

 ดุจเดียวกับคนรับประทาน ลวงมือลงไปในหมอในถวยในจานก็เห็นเปนความ
ลําบาก จะมารับประทานจะเค้ียวจะกลืนก็ลําบาก ถือวาเปนความลําบาก คนน้ันคือคน
กําลังจะตายหมดคุณคาเสียทุกสิ่งทุกอยางแลว รางกายก็ไมทํางาน สุดทายคนนั้นก็ตอง
ตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน นี่ก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงบัญญัติไว 
ประทานไวทุกแงทุกมุม เราจะหยิบยกข้ึนมาปฏิบัติ ซ่ึงเปรียบเหมือนกับการรับประทาน
เพื่อใหความอิ่มอกอิ่มใจ มีความสงบรมเย็นเกิดข้ึนภายในจิตใจ ดวยการปฏิบัติน้ันเราก็
ทําไมไดแลวเราก็หมดคุณคา ไมมีธรรมภายในใจพอที่จะเขาไปครองใจไดเลย ก็มีแตจะ
ปลอยใหกิเลสมันเอาไปเขาตลาดไหนก็ไมรู น่ีสมควรแลวหรือแกเราผูปฏิบัติตามหลัก
ศาสนธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูเลิศผูประเสริฐที่สุด 

 ตั้งแตขณะเสด็จออกทรงผนวชก็ทรงทําใหเห็นแลว แบบฉบับของพระพุทธเจามี
แบบออนแอทอถอยที่ไหนบาง เราเคยเห็นไหมในตํารับตํารา ตัดขั้วพระทัยออกเสียจน
จะไมมีพระทัยติดพระองคไปเลย ความหวงใยอะไรทุกสิ่งทุกอยางในความเปนกษัตริย 
บริษัทบริวารไพรฟาประชาชีมีมากมายขนาดไหน ทรงตัดออกจนหมดสิ้นเหมือนกับตัด
ข้ัวหัวใจน่ันแล พระญาติพระวงศก็มี พระชายาพระราชโอรสก็ม ี ทรัพยสมบัติเงินทอง
ขาวของ ไพรฟาประชาชีท้ังหลาย ลวนแลวต้ังแตเปนบริษัทสมบัติบริวารของพระองค 
ใครจะไมรักใครจะไมหวงแหน การเสด็จออกไปเชนนั้นถาไมเหมือนกับการตัดขั้วหัวใจ 
ยังเหลือไปแตรางจะเรียกวาอยางไรจึงจะเหมาะสมดี น่ีพระพุทธเจาก็ทรงทําใหเปนตัว
อยางเปนอันดีอยูแลว 

 เวลาออกทรงผนวชแลวก็ไดรับความทุกขความทรมาน เพราะการบริโภคก็
ลําบากลําบน ความเปนกษัตริยตกลงไปสูความเปนคนขอทาน ก็เหมือนกับเทวดาตก
จากสวรรคลงไปสูนรกน้ันเอง ทรงลําบากลําบนมาก ความเปนอยู ที่อยูที่อาศัยเครื่องใช
ไมสอยไมม ี พระองคไมสนพระทัยสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมที่ทรงมุงหวังอยางเต็ม
พระทัยเทาน้ัน จึงตองเสียสละอยางเต็มที่เต็มฐาน ความทุกขความลําบากในการ
ประกอบความพากเพียร ไมถือวาเปนภาระอันหนักหนวง แตมุงอรรถมุงธรรมคือแดน
แหงความตรัสรูเพ่ือจะเปนศาสดาสอนโลก ดวยความรูแจงเห็นจริงกอนแลวน้ัน เปนส่ิง
ที่พระองคทรงมุงหวังอยางยิ่ง 

 ถึงขนาดสลบไสลไปต้ังสองสามหน นี่ลวนแลวตั้งแตเปนปฏิปทาคติเครื่องเตือน



          

หวงใยหมูคณะ ๕๐ 

๕๐

ใจของชาวเราท้ังหลาย ซึ่งเปนลูกเตาเหลากอของพระพุทธเจา เราไมยึดส่ิงเหลาน้ีมาเปน 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เราจะเอาอะไรเปน พุทฺธํ ตองยึดทั่งปฏิปทาเครื่องดําเนินของพระ
องคดวย ยึดทั้งคุณสมบัติคุณธรรมของพระองคที่บริสุทธิ์ผุดผองนั้นดวย มาเปนเคร่ือง
ยึดเหน่ียวจิตใจของเรา จึงจะไดมีกําลังวังชาในการประพฤติปฏิบัติ ไมทอถอยออนแอ
ใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูทุกขณะจิตดังท่ีเปนอยูเวลาน้ีใชไมไดเลย 

 การตอสูกับกิเลสก็เหมือนกับการตอสูกับขาศึก ไมเขาก็เราตองตาย การตอสูกัน
บนเวทีก็เชนเดียวกัน อยางนอย ๆ ก็ตองบอบช้ํา มากกวาน้ันก็ตาย ถูกคูตอสูน็อกเอา
ตายได  แตเมื่อไดขึ้นบนเวทีแลวตายก็ตองตาย ตองเอาใหสุดเหวี่ยงทีเดียว สติกําลัง
วังชาความสามารถมีขนาดไหนทุมลงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งถึงวาระสุดทายไม
ตายแลวคอยลงมาจากเวที ไดชัยชนะหรือแพก็ทราบกันตรงนั้น 

 ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เวลาน้ีเราไดกาวเขาสูเวทีแลวคือแดนแหงนักบวช อันเปน
แดนแหงความสมหวัง อันเปนแดนแหงความวาง อันเปนแดนแหงความเหมาะสมทุกสิ่ง
ทุกอยางแลวสําหรับเราซ่ึงเปนนักบวชท้ังหลาย ถาไมตักตวงเอาในขณะนี้แลวจะไปตัก
ตวงเอาเวลาไหน เรื่องก็มีเทานั้น โลกสงสารยุงเหยิงวุนวายไปทุกหยอมหญา เขายัง
อุตสาหสละวัตถุสิ่งของเงินทองจตุปจจัยไทยทานทั้งสี่มาบํารุงบําเรอผูตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ เราไมเห็นขัดของขาดเขินอะไรบรรดาปจจัยทั้งสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะท่ี
อยูที่อาศัย คิลานเภสัชยาแกโรคแกภัยก็เห็นเต็มไปหมดไมมีการบกพรอง  นอกจากจะ
บกพรองในความเพียรของเรา ที่จะเปนทหารชั้นเอกดังพระพุทธเจาที่ทรงพาดําเนินมา
เทาน้ัน  เราไมซอมแซมในสิ่งที่บกพรองนี้เราจะซอมที่ตรงไหน 

 เราออกแนวรบแลวตองสู ไมตายใหรู ไมรูเอาตายน่ันจึงช่ือวาเปนนักรบ ไมใช
นักหลบ หลบนั้นหลีกนี้ไมใชเปนศิษยตถาคต ตถาคตเอาชัยชนะในสงคราม นํามหา
สมบัติมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กี่ปมาแลวดูซีธรรมหมดไหม ๒๕๐๐ กวา
ปแลวยังไมหมด  รสชาติยังดื่มด่ําซึ้งถึงจิตถึงใจผูปฏิบัติอยูเสมอมา พวกเรามีความรูสึก
ตัวอยางไรบางท่ีมาบวชในศาสนาน้ี กิเลสมันอยูทุกซอกทุกมุม อยูทุกขณะ แอบอยูกับใจ 
ถาเราไมใชสติปญญาระมัดระวังพินิจพิจารณา หรือตอสูขัดขืนกับมันจริง ๆ แลวก็เหลือ
แตรางกระดูกเทาน้ันเอง ไมมีคุณสมบัติติดตัวเลย 

 คุณสมบัติจะติดตัวไดดวยความเปนผูมีความพากเพียร มีความอุตสาหพยายาม 
มีความอดความทน มีสติปญญาเปนเครื่องกํากับจิต และพยายามระมัดระวังรักษาจิต
ของตนที่จะเกิดอารมณขึ้นมาอยางไรบางอยูเสมอ เลือกเฟนอารมณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ไมนอนใจ 
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 ความคิดปรุงนั้นมีได ๒ อยาง สวนมากหรือเปนพื้นฐานความคิดปรุงที่ออกมา
จากกิเลส ทานเรียกวาสังขารน้ีเปนสมุทัย เปนแดนท่ีจะผลิตทุกขข้ึนมาเผาลนจิตใจน่ัน
เอง สังขารประเภทน้ีทานเรียกวาสังขารฝายกิเลส สังขารประเภทหน่ึงเปนสังขารฝาย
ธรรม เชน สติปญญาผลิตขึ้นมาคิดคนขึ้นมา น่ีสังขารน้ีเปนฝายธรรมเปนดานปญญา ที่
จะแกกิเลสซ่ึงมีอยูภายในจิตดวงเดียวน้ัน 

 อุบายวิธีตาง ๆ ผมก็ไดเคยอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนมาแลวเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เต็มสติกําลังความสามารถ ไมมีล้ีลับแมแตนอยหน่ึงเลย ผมอบรมหมูเพื่อนดวยความ
เมตตาสงสารจริง ๆ โดยยกขอเปรียบเทียบข้ึนมาระหวางใจของเรากับหมูเพ่ือน แมใจ
ของเราท่ีมีความเสาะแสวงหาตอครูตออาจารย อยากใหทานเมตตาอบรมสั่งสอนไวพอ
จะเปนคนสักคนหน่ึง ใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวกลัวทานจะไมเมตตารับไวอบรมสั่ง
สอน เมื่อไดอยูกับทานแลวเหมือนจะเหาะจะบิน มีความภาคภูมิใจ ฟงทานพูดอะไรนี้
ฟงเอาจริง ๆ จัง ๆ เหมือนกับอัดเทปไวภายในจิตใจเลย ฟงไดทุกแงทุกมุมไมมีหลุดมี
ขาดตกบกพรองไปตรงไหน ไมมีเรี่ยราดไปไหน ฟงซึ้ง ๆ เขาไปภายในจิตใจหมด 

 เวลาเราตรองไปตามธรรมเทศนาของทานท่ีเทศนผานไปแลวอยูโดยลําพงัคน
เดียว มันจะซึ้งไปโดยลําดับ ๆ จําไดทุกแงทุกมุมไปเลย เพราะความต้ังใจสนใจมันเปน
ไปไดอยางนั้นจริง ๆ เราก็ไมอยากจะพูดวาเปนความจํา ไมทราบวาจะพูดอะไรใหเหมาะ
สมกับน้ัน  มันซ้ึง ๆ  มันเลยติดไปเลย ๆ เหมือนกับเสียงติดเทปนั่นเอง น่ีดวยความต้ัง
ใจ 

 เวลามาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูคณะก็ไดเปนดวยความจําเปน ไมไดเปนดวย
ความสมัครใจ จะวาจืดวาจางตอหมูเพื่อน หรือตอประชาชนญาติโยมเราก็ยอมรับ เรา
เห็นการอยูคนเดียวเปนความสะดวกสบายตามอัธยาศัยของตน เพราะไมมีอํานาจวาสนา
มากมายอะไรพอที่จะคิดแนะนําสั่งสอนใครตอใคร แตคร้ันแลวก็คนน้ันมาเสกมาสรรให
เปนครูเปนอาจารยเร่ือยมา มีผูมาเกี่ยวของทั้งพระทั้งเณรตั้งแตทานอาจารยมั่นมรณ
ภาพไปทีแรกจนกระทั่งปจจุบันนี้ไมขาดวรรคขาดตอน หลั่งไหลกันมาทั้งพระทั้งเณรทั้ง
ประชาชน จําเปนตองไดใหการอบรมสั่งสอน 

 เพราะคิดเห็นใจของเราท่ีเคยเสาะแสวงหาครูหาอาจารยน้ัน จนแทบใจจะหลุด
จะขาดไปจากตัว หมูเพ่ือนมีความหิวความกระหายตออรรถตอธรรม ก็คงจะมีความรู
สึกเชนเดียวกันน้ี นี้จึงไดปลงใจอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน เมื่อไดปลงใจลงแลวก็ปลงจริง 
ๆ ตั้งใจสอนตามเหตุตามผลใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งฝายเหตุเปนอยางไร ตนไดดําเนิน
อยางไร ๆ มา และผลปรากฏข้ึนมีแงหนักเบามากนอยหยาบละเอียดแคไหน ก็ไดเลาให
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หมูเพื่อนฟงไมมีปดบังลี้ลับ หมดไมมีเหลือภายในหัวใจอันน้ี หากไมพอจะเปนคติตัว
อยางแกหมูเพื่อนไดยึดไดถือ วาเปนความถูกตองดีงามแลว ธรรมะท่ีจะใหเลยน้ีไป
สําหรับจะสั่งสอนหมูเพื่อนไมมีอีก ผมยอมรับวาผมหมดเนื้อหมดตัวแลวไมมีอะไรเหลือ 
ถาหมูเพื่อนไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติ หมดจริง ๆ หมดเนื้อหมดตัวจริง ๆ ใหพูดยิ่งกวา
น้ีไปไมไดเพราะรูเทาน้ัน ปฏิบัติมาความสามารถขนาดไหนก็ไดเลาใหฟงแลววาเต็มเทา
น้ันความสามารถ เต็มภูมิเทาน้ัน ไมมีอะไรที่จะยิ่งไปกวานี้ทั้งฝายเหตุและฝายผล 

 หมูเพื่อนจะพอถือเปนคติเตือนใจเปนสิริมงคลแกตัว วาเปนการถูกตองดีงาม
แลว ก็นาจะไดรับผลประโยชน แลวก็นาจะสนใจประพฤติปฏิบัติเต็มสติกําลังความ
สามารถของตน ไมเห็นส่ิงอ่ืนใดมีความสําคัญย่ิงกวาการบําเพ็ญธรรมเพ่ือความหลุดพน 
ดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัย สมกับวาเปนลูกตถาคตไมยอม
แพอะไร เฉพาะอยางยิ่งก็คือกิเลสไมยอมแพเปนเด็ดขาด เอาใหชนะไปไดโดยลําดับ ๆ 

 ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นชื่อวากิเลสแลวมันมีกําลังวังชา มันเปนเคร่ืองหลอกไปในตัวให
ติดใจดวยกันทั้งนั้น ไมวาความโลภเกิดขึ้นตองติดจนได  มันมีเสนหอยูภายในตัวของ
มัน  มีรสมีชาติอยูภายในตัวของความโลภ ความโกรธมันก็มีรสมีชาติอยูภายในตัวของ
มัน เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงตองติดโกรธ พอใจโกรธ พอใจโลภ พอใจหลง พอใจรัก 
พอใจชัง ไมรูเลยวาส่ิงน้ันเปนภัย เพราะมันกลอมไดสนิท เน่ืองจากกิเลสน้ีเปนส่ิงท่ี
แหลมคมมาก ในไตรโลกธาตุนี้ไมมีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกวากิเลส เพราะฉะน้ัน
จึงไดขึ้นครองใจของสัตวโลก 

 ทีนี้กิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนจอมกษัตริยวัฏจักรครองหัวใจสัตวโลกอยูนี ้ จะ
พังทลายลงไดโดยไมมีเหลือเลยนอกจากธรรมแลวไมมี ธรรมก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเปน
สําคัญ นี่กิเลสทุกประเภทกลัวมากที่สุด เพราะกิเลสเคยตายเพราะศาสตราอาวุธ
ประเภทน้ีแลว มาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ สาวกของพระพุทธเจาองคใด ๆ ลวน
แลวแตเปนผูปราบกิเลสใหราบลงไปส้ินซากไมมีเหลือ เพราะมัชฌิมาปฏิปทาแบบฉบับ
เดียวกันนี้ทั้งนั้น ไมมีแบบอ่ืนแบบใดมาปราบกิเลสใหหมอบราบไปได นอกจากหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาอันเหมาะสมอยางยิ่งตลอดมานี้เทานั้น เมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติ
เหตุใดกิเลสจึงจะมาทะนงตัวได ถาเราไมหมอบคลานหัวเขาไปใหกิเลสฟนเอา ๆ เทา
น้ัน ดวยความข้ีเกียจข้ีคราน ดวยความเห็นแกปากแกทอง เห็นแกหลับแกนอน เห็นแก
อยูแกกัน เห็นแกความออนแอ เห็นแกความสะเพรามักงาย ไมเห็นแกความเปนอรรถ
เปนธรรม ความจริงความจังในกิจการท้ังหลายท้ังภายนอกภายในพอกิเลสจะไดกลัวบาง 
น่ีใหเขาใจวาส่ิงเหลาน้ีเปนกิเลสท้ังน้ัน 
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 เราปฏิบัติหัวใจเราดูหัวใจเราอยู ทําไมจะไมทราบวาจิตเคลื่อนไหวไปในทางถูก
หรือทางผิดเปนไปไดเหรอ ถามีสติปญญารักษาตัวอยูแลว ตองทราบความเคล่ือนไหว
ของใจที่เปนไปในทางถูกและผิดไดเปนอยางดี สติปญญาสําคัญมาก เราไมเคยปลอย
วาง พูดคําไหนอยากจะพูดเรื่องสติเรื่องปญญานี้อยูตลอด เพราะน้ีเปนสําคัญ เปน
เครื่องมือที่เหมาะสมอยางยิ่งทีเดียว กิเลสหลุดลอยออกไปไมหลุดลอยจากอะไร ศรัทธา
ความเพียรเหลาน้ันเปนเคร่ืองสนับสนุน เปนเสบียงสนับสนุนใหมีกําลัง สติปญญาเปนผู
ฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสทุกประเภทไมนอกเหนือไปไดเลย 

 สมาธิตะลอมกิเลสเขามาสูจุดรวม เหมือนกับวาไลกิเลสเขามาสูจุดรวม ปญญา
เปนผูคลี่คลายออก ฟนออกทําลายทีละตัวสองตัวไปเรื่อย ๆ ๆ ต้ังแตกิเลสสวนหยาบ 
ๆ ตัวใหญ ๆ เรียกวาตัวหยาบ ๆ ลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละเอียดสุดถึงราชาของกิเลส 
กษัตริยวัฏจักรของกิเลสไดแกอวิชชา นั่นเปนสิ่งที่ละเอียดออนมากที่สุด ก็ไมพนที่
มัชฌิมาปฏิปทาอันเปนธรรมละเอียดยิ่งที่สุด ปราบใหเรียบราบไปเชนเดียวกัน ฉะนั้นจึง
ไมมีกิเลสตัวใดที่จะอาจหาญตออรรถตอธรรมของพระพุทธเจาได ถาเรานํามาประพฤติ
ปฏิบัติเหตุใดจะไมรู 

 อานมาทําไมอานหนังสืออานแตชื่อ อานสมาธิใครอานก็ไดชื่อของสมาธ ิ ชื่อของ
ปญญาใครอานก็ได ชื่อของวิมุตต ิความหลุดพนใครอานก็ได ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะ
ประเภทตาง ๆ ใครอานก็ไดใครจําก็ได ชื่อของอรรถของธรรมตั้งแตตนจนถึงมรรคผล
นิพพานใครอานก็ไดใครจําก็ได ไมสําคัญอะไรนักถาไมปฏิบัติ เพราะทานสอนใหเรียน
เพื่อปฏิบัติ เรียนรูช่ือของมันแลวใหปฏิบัติ ภาคปฏิบัติทานก็สอนไวแลว จะเอาอะไร
ปฏิบัติ ทําอะไรลงไปไมพนสติที่จะตองตาม เปนผูควบคุมงาน 

 เราจะบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ก็ตองใหมีสติอยูกับคําบริกรรมนั้น ๆ หรือจะ
กําหนดอานาปานสติก็ตาม ลมเขาก็ใหรู ลมออกก็ใหรูอยูดวยสติสัมผัสสัมพันธอยูนั้น 
ไมตองไปคาดหมายเร่ืองมรรคผลนิพพานวาจะเกิดข้ึนมาในกาลใดสมัยใดเวลาใด จะ
เกิดขึ้นในลักษณะใด ไมตองไปคิดไปคาดใหเผลอตัวจากงานที่กําลังทําอยูดวยสตินั้น 
จิตตองสงบไดไมพน สติเปนผูควบคุมงานเพ่ือใจสงบ สติเปนผูควบคุมความปลอดภัย 
รักษาความปลอดภัยไดด ี ถาเผลอสติเม่ือไรแลวโจรผูรายไดแกกิเลสตัณหาอาสวะ มัน
ตองฉุดลากเอาไปยําจนแหลก ดวยเหตุนี้สติจึงเปนของสําคัญ 

 ถัดจากนั้นพอจิตมีความสงบรมเย็นลงได พอเปนปากเปนทางแหงความคิดอาน
ทางดานปญญาไดแลว ก็ใชปญญาพินิจพิจารณาแยกดูธาตุดูขันธ อายตนะภายใน ตา หู 
จมกู ล้ิน กาย รวมแลวเรียกวากาย ดูท้ังภายในภายนอก ดูตั้งแตหนังเขาไปหาเนื้อหา
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เอ็นหากระดูก หาภายในลึก ๆ ดูไปหมด เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ปญญาสอด
แทรกเขาไป ๆ หลายคร้ังหลายหนจนเปนท่ีชํานิชํานาญลึกซ้ึงภายในจิตใจแลว กิเลสทน
ไมไดเมื่อรูตามความเปนจริงของสิ่งเหลานี้ ตองทลายลงไปเปนลําดับ 

 ถาจะพิจารณาวาธาตุก็สักแตวาธาต ุดินเราดูเอาซิ เหยียบไปไหนก็มีแตดิน นารัก
นาชังนาโกรธนาเกลียดมันท่ีตรงไหนก็ดินเฉย ๆ นํ้าเราก็เห็นอยูแลว ภายในรางกายของ
เราก็มีธาตุดิน สวนท่ีแข็ง ๆ ทานเรียกธาตุดิน เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน เรียก
วาธาตุดิน  ธาตุน้ํา ก็เชน นํ้าลาย นํ้าเหง่ือเปนตน นํ้าก็สักแตวานํ้ามันนารักนาชังนา
เกลียดนาโกรธท่ีไหน  ถาพิจารณาใหซึ้งตามความจริงของความมีอยูความเปนอยูความ
จริงอยูของเขาแลว ใจของเราก็จริงเทาน้ัน เพราะใจของเราเปนผูหลง ไปสําคัญม่ันหมาย
วาดินเปนตน ธาตุดินเปนเรา ธาตุดินเปนของเรา ธาตุนํ้าเปนเรา ธาตุนํ้าเปนของเรา ลม
ก็เชนลมหายใจเปนตน เราก็เคยรูอยูตลอดเวลาวาลมเปนอยางไร มันนารักนาเกลียดนา
โกรธที่ไหน ลมหายใจทําไมหลง ไฟธาตุไฟเราก็ใชหุงตมอยูตลอดเวลา  ไฟภายในราง
กายเราทําไมมาหลงวาเปนเราเปนของเรา ถาเราไมโงเสียจนเกินไป 

 พิจารณาใหเห็นคามความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี้ดูซิจะเปนยังไง จะหาท่ี
คานพระองคไดเหรอ เม่ือพิจารณาซํ้า ๆ ซาก ๆ คุยเข่ียขุดคนดูหลายคร้ังหลายหนก็
คอยแจงออกมา ๆ สวางออกมาถึงความจริงเขาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงความจริงเต็ม
สวนในรางกายน้ีแลว สลัดปุดเดียวพึ่บเดียวหายหมดไมมีเหลือ จะเคยยึดมั่นถือมั่นวา
เปนตนเปนของตนมาตั้งกัปตั้งกัลปก็เถอะ ถาลงสติปญญาไดหยั่งทราบใหตลอดทั่วถึง
อยางซึ้งใจแลวยังไงก็ทนยึดไปไมได ก็มันเปนธาตุนี่ไมใชเราถือมันไวทําไม น่ันเวลารูชัด 
ๆ แลวทนไมไดมันตองปลอย น่ีพิจารณารางกาย 

 พิจารณาแลวพิจารณาเลาอยูง้ัน กําหนดทําลายลงไปใหแตกหรือใหพุพองน้ํา
หนองไหลเยิ้มไปหมด เต็มสกลกายนี้เปนเรื่องอสุภะอสุภังนาเกลียดอยูแลว นาอิดหนา
ระอาใจ นายึดนาถือนารักมันยังไง จากนั้นกระจายลงไปมันก็ไปเปนธาต ุ ดินก็เปนดิน 
นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ใจก็เปนใจอยูนี ้ มันหากไปหลงเขานี ่ เพราะฉะน้ันจึง
พิจารณาเพ่ือใหใจเปนผูรู ใจเปนผูหลงตองคล่ีคลายใหใจดูใหเห็นตามหลักความจริง
ดวยปญญา ใจก็ถอนตัวเขามา น่ันข้ันรางกายเปนอยางน้ี พิจารณาซํ้า ๆ ซาก ๆ 

 ในเวลาท่ีเราพิจารณาเอาจริงเอาจังอยูกับการพิจารณา ไมตองไปหวงในเรื่อง
ความสงบสมาธิของใจเวลาทํางาน แตเวลาหยุดงานเพ่ือเขาสูความสงบเพ่ือเอากําลัง
วังชาที่จะออกไปทํางานเพื่อผลประโยชนตอไปแลว ก็ตองพักในสมาธิคือความสงบ ไม
ตองหวงเรื่องของปญญา เรื่องหนาที่การงานอะไรทั้งหมดไมตองหวง ทํางานเปนวรรค
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เปนตอน วาระใดเปนงานของสมาธิท่ีจะใหความสงบ วาระน้ันตองทําใหเปนช้ินเปนอัน 
เปนเรื่องของสมาธิจริง ๆ ไมตองเอาปญญาเขามาแทรกมายุงเหยิงวุนวายมันจะกาวกาย
กัน 

 พอจิตมีความสงบไดกําลังวังชาแลวถอยออกมา จากน้ันก็พิจารณาทางดาน
ปญญา เอาใหมันแหลกละเอียดไปหมดสกลกายของเรา และทั่วโลกธาตุดินแดนอันนี้ไม
มีอะไรที่จะผิดแปลกจากกัน เปนเหมือนกับสภาพรางกายที่เปนอยูของเรานี้ทุกชิ้นทุกอัน 
ทั้งของเขาของเรา เปรียบเทียบกันไดหมดทุกสัดทุกสวน จะเรียกวา โลกวิทู จะผิดที่ตรง
ไหน รูแจงโลก ทั้งโลกนอกก็รูอยางเดียวกันนี ้ ทั้งโลกในก็รูอยางเดียวกันนั้น เมื่อรูแจง
เห็นชัดแลวจิตใจก็ปลอย 

 คําวาปลอยก็หมดเรื่องความกดถวงตัวเอง อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น 
เหมือนกับตะปูที่ตีจับไมไวอยางแนนนั่นเอง ถอนออกมาใหไมมันดีดผึงขึ้นมา ใจก็ดีด
ผึงข้ึนมาเลย พอหมดอุปาทานเสียเทานั้นใจก็ดีดตัวขึ้นมา น่ีเปนสวนหยาบรางกายน่ี ใช
ปญญาพินิจพิจารณาจนกระท่ังรูแจงเห็นจริงในสวนน้ีแลว ก็ปลอยวางอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่น ไมถือวากายเปนเราเปนของเรา แมจะอาศัยกันอยูก็สักแตวารับรูเทาน้ันเอง
ไมยึด เวทนาท่ีมันเกิดข้ึนภายในรางกายมันก็สักแตวาเวทนา คือความสุข ความทุกข 
ความเฉย ๆ เกิดขึ้นตั้งอยูแลวดับไป น้ีเปนสภาพของมันอยางน้ี  ทั้งสุข ทั้งทุกข ทั้งเฉย 
ๆ มีลักษณะเชนเดียวกัน เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ๆ อันใดเกิดขึ้นอันนั้นตั้งอยูแลวดับไป ๆ 
เหมือนกันหมด ไมวาดี วาช่ัว วากลาง ๆ วาสุข วาทุกข วาเฉย ๆ มันมีความเกิดขึ้นดับ
ไป ๆ 

 สัญญา คือความจําไดหมายรู เราก็จํามาสักเทาไรแลวมันเปนสาระอะไร ก็เพราะ
มันลืมไปหมด จําแลวก็ลืมไป ๆ สฺญา วาสฺส วิมุยฺหติ มันเปนของแนนอนพอที่จะถือ
เปนเราเปนของเรา ไวเนื้อไวใจไดอยางไร วิญญาณ ความรับทราบเวลาตากระทบรูป หู
กระทบเสียง กลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระทบกันกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี ้ ก็เกิดความรู
ขึ้นมาเหมือนกับแสงหิ่งหอยแย็บ ๆ ๆ พอสิ่งสัมผัสผานไปอันนี้ก็ดับไปพรอม ๆ เอา
สารประโยชนอะไรจากมัน มันมีแตอาการของความรูเทาน้ัน เรามาต่ืนทําไมต่ืนเงา 

 เหลานี้เปนอาการของความรูเปนอาการของจิตเปนเงาของจิต ถาพิจารณาไม
รอบก็ตองหลงเงานี้แหละ ต่ืนเงาน้ีแหละ ยึดเงาน้ีแหละ ถาเรายังไมเคยไดพิจารณาเลย
ก็จะยึดเงานี้เปนตัวของตัวตลอดเวลา  เปนเรื่องเปนราวกอกวนตัวเองอยูตลอด คนเรา
น่ังเฉย ๆ อยูคนเดียวลองดูซ ิมันไมนั่งเฉย ๆ นะน่ัน มันนั่งกอเรื่อง เรื่องนั้นเรื่องนี ้มี
แตเร่ืองสังขารเร่ืองสัญญามันปรุงมันหมาย เปนอดีตผานไปแลวกี่ปกี่เดือนกี่มื้อกี่วัน มัน
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ไมไดเห็นวาเปนของเกาแหละ จะตองใหมเอี่ยมอยูเสมอ ดวยความตื่นความหลงสัญญา
อารมณของตัวเอง วุนกันอยูตลอดเวลา มันไมไดอยูคนเดียว มันอยูกับเรื่องอารมณบา 
ๆ บอ ๆ ทําใหเจาของลุมหลงไปอยูตลอดเวลา 

 เพราะฉะน้ันจึงตองพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหรูย่ิงเห็นจริงดวยปญญาแลวก็ปลอยเชน
เดียวกันหมด  รูปก็ปลอย เวทนาก็รูเทา รูปก็รูเทา สัญญาก็รูเทา สังขารก็รูเทา วิญญาณ
ความรับทราบซ่ึงแตละอยาง ๆ ที่กลาวมานี้เปนเงาเปนอาการของจิตทั้งนั้น รับทราบไว
หมด รูเทาทันหมดไมมีส่ิงใดเหลือ น่ีละการพิจารณาทางดานปญญาเปนอยางน้ี พอรู
เทาแลวก็ปลอย ๆ น่ีละเรียกวาปลอยดวยปญญา ฆากิเลสฆาดวยปญญา น่ีก็ฆาอุปาทาน
เขาไปเปนทอด ๆ แลว เปนข้ันเปนตอนเขาไป ฆาอุปาทานความยึดถือกายก็ฆาไดแลว 
ทําลายลงไปไดแลว ความยึดถือเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเปน
อาการของจิตก็ฆาไปโดยลําดับ รูเทาไปโดยลําดับแลว น่ีเรียกวาฆากิเลส ฆาดวยสติ ฆา
ดวยปญญา ศรัทธาความเพียร 

 สุดทายก็จะมีที่ไหน ไมมีที่ออกหากินแลวที่นี่กิเลส อวิชชาไมมีบริษัทบริวาร จะ
ออกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ก็ถูกตัดหมด จะไปติดรูปเสียงกล่ินรส
เครื่องสัมผัสก็ถูกตัดหมด ไมมีทางหากินแลวอวิชชาก็ตองผอมตองโซที่นี่ โซซัดโซเซติด
แนบอยูกับใจ สติปญญาหยั่งลงไปที่ใจนั้นอีก พิจารณาฟาดฟนห่ันแหลกลงไปในตรง
น้ัน โดยลักษณะไตรลักษณเชนเดียวกัน ไมถือความรูน้ันวาเปนเราเปนของเรา พิจารณา
ใหเห็นตามความจริง เชนเดียวกับสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเราเคยพิจารณามาแลว ดวยสติ
ปญญาอันแหลมคม สุดทายมันก็พังทลายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย 

 น่ันแหละทําลายโลกธาตุ ทําลายความเกิดแกเจ็บตายของตนก็ทําที่นั่น ทําลาย
เช้ือแหงความเกิดตรงน้ีแหละ น่ีแหละเช้ือแหงความเกิด ไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ที่จะกอแขนงแผกระจายไมมีสิ้นสุด ความเกิดแกเจ็บตาย ไปที่ไหนมีแตปาชาของสัตว 
อวิชชาน้ีเปนเช้ืออันสําคัญเปนตนเหตุพาใหเกิดใหตาย เมื่อทําลายอันนี้หมดไปไมมีสิ่ง
ใดเหลือแลว ก็เหลือแตความบริสุทธ์ิเทาน้ัน น่ันละท่ีน่ีหมดเร่ือง เรื่องกลมายาของกิเลส
รอยแปดพันประการที่เคยตอสูกันมาโดยลําดับ ๆ เปนอันวายุต ิ พอจิตหลุดพนจากสิ่ง
ท้ังหลาย กิเลสหมอบราบตายหายซากไปหมดแลว ไมมีสิ่งใดมากวนใจ เราเห็นความสุข
อันไพบูลยประจักษใจไมสงสัยตลอดอนันตกาล 

 เวลาน้ีเราอยูกับการกอกวนของกิเลสเรายังเห็นวาเปนสุขอยูเหรอ อยูทั้งวันทั้ง
คืนอยูกับเร่ืองกอกวนวุนวาย ถูกกิเลสยํ่ายีตีแหลกหมด ทุกขทรมานลําบากลําบน  ไมวา
คนโงคนฉลาด คนม่ังมีคนจน ตองเปนผูไดรับความทุกขเพราะความเหยียบยํ่าทําลาย
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ของกิเลสทั้งนั้น เมื่อไดฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสหลุดลอยไปจากจิตใจหมดแลว ใจเปน
อิสรเสรีเต็มท่ีไมมีส่ิงใดมายุแหยกอกวนอีกแลวแสนสบาย ไมมีคําวากาลเวลํ่าเวลา 
สถานที่ไมม ี สมมุตินิยมอะไรทั้งหมดในสามโลกธาตุนี้ไมสามารถเขาไปแทรกสิงใจได
เลย 

 นั่นจึงวาเปนใจที่พอตัวเต็มที ่ เปนใจที่มีอิสรเสรีเต็มภูมิของตน แลวอยูดวย
ความผาสุกเพราะอํานาจแหงความเพียรของเรา ที่ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานมา 
บางครั้งถึงขนาดที่จะสลบไสลเพราะความทุกขก็ยอมทนตอสูกับกิเลส เอา กิเลสไมตาย
ใหเราตาย เราไมตายใหกิเลสตาย สุดทายก็กิเลสน่ันแหละตาย ดังพระพุทธเจาสลบถึง 
๓ หน แตพระองคไมตาย สุดทายก็กิเลสตาย พระสาวกทัง้หลายลําบากลําบนสักขนาด
ไหน สุดทายก็กิเลสตายทานไมไดตาย น่ีเราทําไมจะกลัวตายย่ิงกวากลัวกิเลสตาย ความ
กลัวเจาของตายย่ิงกวาการกลัวกิเลสตายก็คือกลัวกิเลสตายน่ันเองมันผิดกันไหมกับทาน
พิจารณาซิ เวลาน้ีความรูความเห็นการปฏิบัติตัวของนักปฏิบัติเราฝนธรรมนะ ดูหัวใจตัว
เองน่ันแลจะรูและเขาใจคําวาฝนธรรม เพราะคิดแตเรื่องของกิเลสตลอดเวลานี่ 

 ครั้งพุทธกาลปราชญทานมองเห็นการณไกล เพ่ือคนรุนหลังจะไดยึดเหน่ียวเก่ียว
เกาะ จึงตองจดจารึกเอาไว ไมงั้นกุลบุตรสุดทายภายหลังจะไมเห็นแมกระทั่งเงาของ
ธรรมเลย ศาสนธรรมน้ีจะไมมีเหลือ จึงตองจดจารึกเวลาศาสนาผานมาต้ังหลายรอยป
แลว เราจึงไดมาอานตามตํารับตําราน้ี ก็พอเปนกรุยหมายปายทางใหเราไดพินิจ
พิจารณาดีอยูแลว อยางทุกวันถาไมมีตํารับตําราเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติ ตํารับตําราดี
ขนาดไหนพิจารณาดูซิ ถาไมมีตํารับตําราเราจะเอาอะไรมาเรียน จะเอาอะไรมาปฏิบัติ น่ี
ปราชญทานไดทําเอาไวเพ่ือเปนกรุยหมายปายทางใหกุลบุตรสุดทายภายหลัง ไดแก
พวกเราไดยึดไดถือดําเนินตาม 

 การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ก็เปนมัชฌิมาอยูตลอดเวลา ไมมีคําวา
เรียวแหลม ถาความพากเพียรไมเรียวแหลมเสียเทาน้ัน ความอุตสาหพยายาม ความ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเรียวแหลมน้ัน ผลก็ตองเรียวแหลม ถาตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักแหงสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบนี้แลว ก็เปนมัชฌิมาอยูทั้งผลที่จะพึงได
รับไมมีอะไรสงสัย ก็มีเทานี้จะใหผมพูดอะไรไปอีกกับหมูเพื่อน หมดภูม ิสอนอยางเต็ม
ภูมิ 

 เรายังไมเห็นโทษของกิเลสแลวเราจะเห็นโทษอะไร ดูใจเจาของใหรู มันเคล่ือน
ไหวมีแตเรื่องของกิเลสพาเคลื่อนพาไหว ไมใชธรรมพาเคลื่อนไหว ตั้งสติลงไปก็รูเอง 
นักปฏิบัติตองรูจิตของตัวเอง จิตเปนนักโทษ ใครจะเปนผูประคับประคองจิตนั่น ไมให
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ขาศึกเขามาราวีอยูตลอดเวลา ถาไมใชสติปญญาเทานั้นนอกนั้นไมมี เอาใหจริงใหจังนัก
ปฏิบัติ ถาอยากเปนเจาของมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานภายในใจตัวเองนะ อยาตื่น
อยาหลงกาลสถานท่ี สมัยโนนสมัยน้ี ลม ๆ แลง ๆ ตามคําหลอกลวงของกิเลส ซึ่งวิชา
แขนงน้ีกิเลสเคยหากินบนหัวใจของสัตวโลกผูโงมานานแลว เราผูปฏิบัติธรรมอยาโดน
มันหลอกจะเสียทีเชนโลกทั่วไป 

เอาละพอ 


