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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

เงาของจิต
คําวากิเลสก็ดี ธรรมก็ดี ไมมีใครสามารถรูโทษและคุณของกิเลสและธรรมได
เพราะไมเคยสนใจคิดไมเคยสนใจคนควา พอพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาแตละพระองค
นัน้ แลคือทานผูค น พบเรือ่ งกิเลสและธรรม ซึง่ มีอยูภ ายในหัวใจสัตวโลกทัง้ หลาย ไมได
มีอยูที่อื่น เพราะใจเปนผูส มั ผัสรับรูเ รือ่ งของกิเลสและธรรม ซึ่งเกิดขึ้นกับตน และจะ
เกิดขึ้นกับตน พระพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ ที่มาตรัสรูก็คือมาคนสิ่งที่เปนภัยใหสัตวโลกทั้ง
หลายไดเห็นไดรู วามีอยูที่ใจของทุกคนแตไมสามารถรูทั้งฝายกิเลสและธรรมไดเทานั้น
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาแตละพระองคตรัสรูขึ้นมาจึงปรากฏวากระเทือนทั่วทั้ง
โลกธาตุ เพราะไมใชเรื่องเล็กนอย การที่จะคนพบสิ่งที่เปนโทษก็ดี สิ่งที่เปนคุณก็ดี สิง่ ที่
เปนโทษหนักที่สุดก็คือกิเลส สิ่งที่เปนคุณมากที่สุดก็คือธรรม แตไมมีสัตวโลกรายใดจะ
สามารถเสาะแสวงหาหรือคนพบในสิง่ ทัง้ สองนีไ้ ด มีพระพุทธเจาแตละพระองคเทานั้น
ซึ่งตรัสรูถายทอดกันมาเรื่อย ๆ เปนวรรคเปนตอน
พวกเราทัง้ หลายนีเ้ ปนผูล า งมือคอยเปบเทานัน้ วิธีการทุกอยางในการที่จะละสิ่ง
ที่เปนโทษซึ่งมีอยูภายในจิตใจของตน และในการทีจ่ ะบําเพ็ญสิง่ ทีเ่ ปนคุณ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในใจของตน พระพุทธเจาทานทรงแนะนําพร่ําสอนไวหมดทุกแงทุกมุมแลว เรือ่ ง
กิเลสก็แยกประเภทออกใหเห็นอยางชัดเจน วากิเลสประเภทใดแสดงอาการลักษณะ
อยางไรขึ้นมาที่ใจ และออกมาทางกายทางวาจา กิเลสประเภทใดแสดงออกมาในแงใด
มีลักษณะอยางไร ซึ่งมีกายวาจาและใจเปนเครื่องมือ หรือเปนทางเดินออกมาของกิเลส
และธรรมทัง้ หลาย
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวหมดทุกแงทุกมุม เราชาวพุทธทัง้ หลายเปนแตเพียงผู
ลางมือคอยเปบเทานั้น เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการทุกอยางไวแลว ไมยากอะไร
นัก เพียงแตนาํ อุบายของทานมาอบรมสัง่ สอนตนเทานัน้ ก็ถือเปนความลําบากแลวก็
เปนมนุษยทห่ี มดหวัง เฉพาะอยางยิง่ พระเปนพระปฏิบตั ดิ ว ยแลวก็เรียกวาเปนผูห มด
หวัง ไมมีผลที่จะพึงไดถาเหตุไมเปนไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว
อยางไรผลก็ไมปรากฏ เพราะเหตุเปนแดนเกิดแหงผลทุกประเภท เราบําเพ็ญไมถูกตอง
และไมเพียงพอที่เหตุจะสมบูรณได หรือการปฏิบัติไมถูกตองที่จะใหผลปรากฏขึ้นมา
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โดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณได
สิง่ ทีก่ ลาวเหลานีเ้ ราอยาไปตําหนิตเิ ตียนผูห นึง่ ผูใ ด
เพราะเราเองเปนผูจ ะ
ประพฤติปฏิบัติ ขุดคนใหรูทั้งฝายโทษและคุณซึ่งมีอยูภายในจิตใจของตนเองใหรูใหเขา
ใจ ไมมีผูอื่นใดจะมาประพฤติปฏิบัติแทนเราใหเปนผูบริสุทธิ์หมดจดได นอกจากเรา
เพียงคนเดียวเทานัน้ ซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบตน ใหพากันเขาใจอยางนีบ้ รรดานักปฏิบตั ทิ ง้ั
หลาย
อยาสงจิตไปอืน่ นอกจากเรือนรังแหงกิเลสและธรรมทัง้ หลาย ซึ่งมีอยูภายในจิต
ใจนี้ สัจธรรมนัน้ มีทง้ั ภายนอกภายใน มรรคก็มไี ดทง้ั ภายนอกภายใน แตสรุปลงแลวสัจ
ธรรมภายในตัวของเรานีเ้ ปนสิง่ ทีร่ บั รองอยูต ลอดเวลา ทั้งที่จะใหสัจธรรมใดเกิดขึ้น เชน
สมุทยั ก็เปนสัจธรรมประเภทหนึง่ ใหเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจ ทุกขซึ่งเปนสัจธรรมประเภท
หนึง่ อันเปนผลเกิดขึ้นจากสมุทัย ก็จะเกิดขึ้นไดเมื่อสมุทัยเปนผูผลิตงานขึ้นมากนอย
เพียงไร ผลคือความทุกขจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองโดยไมตองไปถามใคร
เพราะฉะนัน้ ใจเราจึงเปนภาชนะทีร่ บั รองสัจธรรมไวทง้ั มวล ทัง้ ดีและชัว่ อยูภ าย
ในจิตใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้น คือ ทุกข สมุทัย นีเ่ รียกวาสัจธรรมฝายละฝายถอน มรรค
นิโรธ เปนฝายบําเพ็ญ ใหเกิดใหมขี น้ึ ภายในใจดวงเดียวกันนี้ ใจจึงเปนเรือนรังแหงสัจ
ธรรมทั้ง ๔ ประเภทนี้ แตที่เราตองการอยางยิ่งก็คือสัจธรรมทั้ง ๒ ประเภทนี้ใหมีกําลัง
มรรคปฏิปทาเครือ่ งดําเนินหรือทางดําเนิน ทานพูดสรุปลงแลวในธรรมทัง้ หลาย
จากธรรมทัง้ หลายวามี ๘ ประการดวยกัน นี่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับ
ธรรมทั้ง ๘ ประการนีร้ วมแลวเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ธรรม ๘ ประการนั้นคืออะไร คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ไดแกความฉลาดรอบคอบ ทานเรียกวาองคปญญา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ๓ ประเภทนีก้ เ็ รียกวามรรครวมตัวเหมือนกัน
การทํางานชอบ การพูดชอบ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
เพียรชอบ ตั้งสติไวชอบ สมาธิคอื ความสงบใจดวยความชอบธรรม รวม ๔ อยางนีท้ า น
เรียกวามรรคปฏิปทา หรือเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะ
ถอดถอนกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี้ออกไดโดยไมมีเหลือ
กิเลสทุกประเภทไมมีอํานาจนอกเหนือไปจากมรรคปฏิปทาหรือมัชฌิมานี้ไปได
เลย พระพุทธเจาจึงทรงประกาศสอนเบญจวัคคียทั้ง ๕ ขึ้นเปนปฐมโอวาท เรียกวาปฐม
เทศนา ขึ้น เทฺวเม ภิกขฺ เว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา. โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺ
ลิกานุโยโค, หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสฺหิโต. เปนตน ทางสองแยก
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กามสุขัลลิกานุโยค ทําความลําบากแกตนเปลา ๆ ไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไรนั้นไมใช
ความเหมาะสมของการแกกเิ ลส ทําตนหมักหมมอยูในกาม ไมคิดเสาะแสวงหาทางออก
หาทางหลีกเรนจากสิง่ เหลานี้ ก็ไมมีทางที่จะประสบพบเห็นมรรคผลนิพพานได ไมเปน
ธรรมทีเ่ หมาะสมแกการบรรลุธรรม อัตตกิลมถานุโยค การประกอบฝกฝนทรมานตนให
ลําบากเปลา ๆ โดยไมมีสติปญญาเคลือบแฝงในการที่จะถอดถอนกิเลสแตละประเภท
นัน้ ก็เปนความลําบากเปลา ๆ ไมใชเปนวิธีการฝกฝนอันเหมาะสมที่จะใหกิเลสหลุด
ลอยออกไปจากใจไดเลย
จากนั้นทานก็วา มชฺฌมิ า ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพทุ ธฺ า, จกฺขกุ รณี ญาณ
กรณี อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สํวตฺตติ. ยกมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปน
ธรรมทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ ในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทขึน้ มา วาพระพุทธเจาได
ตรัสรูก เ็ พราะอันนีพ้ ดู งาย ๆ ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อจักษุญาณ เพื่อวิชชา เพือ่ ความรูใ น
แงตา ง ๆ ญาณํ อุทปาทิ ปฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ อยางนี้
เปนตน ความรูเ หลานีเ้ กิดขึน้ เพราะมัชฌิมาปฏิปทานีท้ ง้ั นัน้ ไมมีที่อื่นเปนที่เกิดขึ้น สอน
อยางนี้ ทานสอนอยางอาจหาญเพราะทานทรงประพฤติปฏิบัติมาแลวทั้งเหตุไดทั้งผล
เปนที่พอพระทัย นํามาสัง่ สอนเบญจวัคคียท ง้ั ๕ ทานเรียกวาอริยสัจธรรมทัง้ ๔ ในธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร ยกมัชฌิมาขึ้นเปนธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่ง
แลวคําวามัชฌิมาปฏิปทานัน้ อยูส ถานทีใ่ ดเวลานี้ อยูใ นคัมภีรใ บลานก็เปนชือ่
ของธรรม ชื่อของมัชฌิมาปฏิปทา ชื่อของปญญา ชื่อของศีล ชื่อของสมาธิ ไมใชตัวสมาธิ
ที่แทจริง ชื่อของกิเลสประเภทตาง ๆ ไมใชกิเลสอันแทจริง มีแตชื่อ ตัวกิเลสจริง ๆ ทุก
ประเภทมีอยูท ห่ี วั ใจเรา องคมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นก็อยูที่ใจของเราเองที่ผลิตขึ้นมาใหมี
เพราะฉะนัน้ จงอยาลืมธรรมะทีท่ า นสอนตามตํารับตํารานัน้ ชี้เขามาที่หัวใจของสัตวโลก
นี้ทั้งนั้น ไมไดชี้ไปไหนเลย
ทานจดจารึกเอาไวเพือ่ ใหรแู นวทาง ที่จะนําเขามาปฏิบัติตอจิตใจของตน ซึ่งถูก
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูท ง้ั วันทัง้ คืนยืนเดินนัง่ นอน ตลอดภพตลอดชาติเรื่อยมาไมมี
เงือ่ นตนเงือ่ นปลาย กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูอ ยางนัน้ ใหนาํ ธรรมะนัน้ เขามาสูจ ดุ นี้ จุด
ทีเ่ ปนสงครามกันอยูเ วลานี้ ไดแกระหวางจิตกับกิเลส ถาเราตัง้ ใจปฏิบตั กิ เ็ รียกวากับ
ธรรม จะแยงเอาสมบัติอันลนคาคือใจมาเปนสมบัติของตน
กอนหนานี้กิเลสทุกประเภทไดเปนเจาของครองจิตใจ เปนวัฏจักรมาเปนเวลา
นาน ทองเทีย่ วในวัฏสงสารภพนอยภพใหญ สับสนปนเปจนเจาของเองไมสามารถจะนับ
อานไดวากี่ภพกี่ชาติ ชาติหนึ่ง ๆ ไดเคยเกิดเปนอะไรไดรับความสุขความทุกขความ
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ลําบากลําบนแคไหนบาง เจาของเองไมมีทางทราบได ทัง้ ทีเ่ จาของเปนตัวการแหงความ
ทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตาย นานแสนนานเรือ่ งกิเลสเปนเจาครองหัวใจ พาใหสัตวโลกทั้ง
หลายหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงอยูเ ชนนี้ ทานจึงเรียกวาวัฏจักร คือหมุนไปเวียนมาอยูเ ชน
นัน้
นี่จิตถูกกิเลสเปนเจาของเปนเจาอํานาจครอบงํา จึงเปนเหมือนกับนักโทษใน
เรือนจําไมผดิ เลย ไมไดอยูโ ดยอิสรเสรีแมแตเวลาหนึง่ นอนก็กิเลสบังคับอยูนั้น ตื่นขึ้น
มาก็กเิ ลสบังคับ นับตัง้ แตตน่ื นอนขึน้ มาเวลาเราหลับกิเลสก็สงบตัว เรียกวากิเลสหลับ
พอเราตื่นกิเลสก็ตื่นพรอมกัน แลวก็ตน่ื เรือ่ ย ความโลภความโกรธความหลงแสดงออก
มาตัง้ แตขณะตืน่ นอนทีแรก สัญญาอารมณตาง ๆ ทีจ่ ะเปนเครือ่ งทําลายจิตใจใหบอบ
ช้ําใหขุนมัวมีอยูตลอดกาล นีเ่ ปนแตเรือ่ งของกิเลสทัง้ นัน้ ทํางานอยูบ นหัวใจ
ทีน่ เ่ี ราจะพยายามผลักกิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่งเคยครองหัวใจนี้ออก เพือ่ ธรรม
ทัง้ หลายจะไดเขาครองจิตใจใหมคี วามรมเย็นเปนสุข กิเลสครองหัวใจใหไดรบั ความ
ทุกขความทรมานมาก ทั้งภพเกาภพใหม เกิดแลวเกิดเลา ตายแลวตายเลา เต็มไปดวย
ความทุกขความทรมาน หาความสุขความสบายไมไดเลย นีเ่ ราพยายามจะเอาธรรมเขา
ครองใจเพือ่ ความรมเย็นเปนสุข สงบสุขภายในจิตใจของตนดวยธรรม จึงตองอาศัย
ความขยันหมัน่ เพียรในการประพฤติปฏิบตั ติ อ หลักธรรมหลักวินยั ซึ่งเปนทางเดินอัน
ถูกตองเหมาะสม โดยที่พระพุทธเจาทรงประทานไวเรียบรอยแลวไมมีขอบกพรอง จึง
เรียกวาเราเปนผูล า งมือเปบ หยิบยืน่ เขาใสปาก มือลวงเขาไปในบาตรก็ถอื วาเปนความ
ลําบากลําบน จะเคีย้ วจะกลืนอาหารก็ถอื เปนความลําบากลําบน คนคนนั้นก็คือคนกําลัง
จะตายนัน่ เอง หมดคุณคาหมดราคาแลว
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวทุกแงทุกมุม ก็เปรียบเหมือนอาหารทีป่ รุงไวเรียบรอย
แลว จะหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตอตัวเองเทานั้น ก็ยังหยิบยกมาปฏิบัติไมไดแลว
เราหาคุณคาจากอะไร ตัวของเราเองมันหมดคุณคาไปแลว การประพฤติปฏิบัติอันใดก็
ไมเปนหนาเปนหลัง ไมเปนเนือ้ เปนหนังเปนชิน้ เปนอันไดเลย มีตั้งแตความขี้เกียจขี้
ครานความออนแอซึง่ เปนเรือ่ งของกิเลสทัง้ นัน้ เขาเหยียบย่าํ ทําลาย แมเดินจงกรมนั่ง
สมาธิก็ไมพนที่กิเลสจะตามเขาไปเหยียบย่ําทําลายธรรมทั้งหลายที่ตนกําลังบําเพ็ญอยู
นัน้ ใหจติ แสสา ยไปตามอารมณของกิเลสนัน้ เสีย สุดทายก็ไมไดประโยชนอะไร
เดินจงกรมก็เดินไปดวยอารมณของกิเลส นั่งสมาธิก็นั่งดวยอารมณของกิเลส
เลยมีแตกิริยาที่นั่งสมาธิ เปนกิรยิ าทีเ่ ดินจงกรม จิตใจกับสติไมสัมผัสสัมพันธกัน พอให
รูเ หตุรผู ลรูเ รือ่ งรูร าวของอรรถของธรรมบางเลย อยางนี้ผลจะเกิดขึ้นไดอยางไรในสิ่งที่
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เราพึงหวังพึงปรารถนานัน้ เกิดขึ้นไมได ถากิเลสยังสวมรอย ๆ อยูตลอด ถาเราไมแยก
แยะกิเลส ระหวางกิเลสกับธรรมใหเปนฝกเปนฝายเปนวรรคเปนตอนกัน ในขณะที่
ประกอบความเพียรดวยความมีสติสตัง เราจะไมหวังไดมคี วามอิม่ ตัวภายในจิตใจเลย
ดุจเดียวกับคนรับประทาน ลวงมือลงไปในหมอในถวยในจานก็เห็นเปนความ
ลําบาก จะมารับประทานจะเคีย้ วจะกลืนก็ลาํ บาก ถือวาเปนความลําบาก คนนัน้ คือคน
กําลังจะตายหมดคุณคาเสียทุกสิ่งทุกอยางแลว รางกายก็ไมทํางาน สุดทายคนนั้นก็ตอง
ตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน นี่ก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงบัญญัติไว
ประทานไวทุกแงทุกมุม เราจะหยิบยกขึน้ มาปฏิบตั ิ ซึง่ เปรียบเหมือนกับการรับประทาน
เพื่อใหความอิ่มอกอิ่มใจ มีความสงบรมเย็นเกิดขึน้ ภายในจิตใจ ดวยการปฏิบตั นิ น้ั เราก็
ทําไมไดแลวเราก็หมดคุณคา ไมมีธรรมภายในใจพอที่จะเขาไปครองใจไดเลย ก็มีแตจะ
ปลอยใหกิเลสมันเอาไปเขาตลาดไหนก็ไมรู นีส่ มควรแลวหรือแกเราผูป ฏิบตั ติ ามหลัก
ศาสนธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูเลิศผูประเสริฐที่สุด
ตั้งแตขณะเสด็จออกทรงผนวชก็ทรงทําใหเห็นแลว แบบฉบับของพระพุทธเจามี
แบบออนแอทอถอยที่ไหนบาง เราเคยเห็นไหมในตํารับตํารา ตัดขั้วพระทัยออกเสียจน
จะไมมีพระทัยติดพระองคไปเลย ความหวงใยอะไรทุกสิ่งทุกอยางในความเปนกษัตริย
บริษทั บริวารไพรฟา ประชาชีมมี ากมายขนาดไหน ทรงตัดออกจนหมดสิ้นเหมือนกับตัด
ขัว้ หัวใจนัน่ แล พระญาติพระวงศก็มี พระชายาพระราชโอรสก็มี ทรัพยสมบัติเงินทอง
ขาวของ ไพรฟา ประชาชีทง้ั หลาย ลวนแลวตัง้ แตเปนบริษทั สมบัตบิ ริวารของพระองค
ใครจะไมรกั ใครจะไมหวงแหน การเสด็จออกไปเชนนั้นถาไมเหมือนกับการตัดขั้วหัวใจ
ยังเหลือไปแตรา งจะเรียกวาอยางไรจึงจะเหมาะสมดี นีพ่ ระพุทธเจาก็ทรงทําใหเปนตัว
อยางเปนอันดีอยูแลว
เวลาออกทรงผนวชแลวก็ไดรับความทุกขความทรมาน
เพราะการบริโภคก็
ลําบากลําบน ความเปนกษัตริยตกลงไปสูความเปนคนขอทาน ก็เหมือนกับเทวดาตก
จากสวรรคลงไปสูน รกนัน้ เอง ทรงลําบากลําบนมาก ความเปนอยู ที่อยูที่อาศัยเครื่องใช
ไมสอยไมมี พระองคไมสนพระทัยสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมที่ทรงมุงหวังอยางเต็ม
พระทัยเทานัน้
จึงตองเสียสละอยางเต็มที่เต็มฐาน ความทุกขความลําบากในการ
ประกอบความพากเพียร ไมถอื วาเปนภาระอันหนักหนวง แตมุงอรรถมุงธรรมคือแดน
แหงความตรัสรูเ พือ่ จะเปนศาสดาสอนโลก ดวยความรูแ จงเห็นจริงกอนแลวนัน้ เปนสิง่
ที่พระองคทรงมุงหวังอยางยิ่ง
ถึงขนาดสลบไสลไปตั้งสองสามหน นี่ลวนแลวตั้งแตเปนปฏิปทาคติเครื่องเตือน
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ใจของชาวเราทัง้ หลาย ซึ่งเปนลูกเตาเหลากอของพระพุทธเจา เราไมยดึ สิง่ เหลานีม้ าเปน
พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ เราจะเอาอะไรเปน พุทธฺ ํ ตองยึดทั่งปฏิปทาเครื่องดําเนินของพระ
องคดวย ยึดทั้งคุณสมบัติคุณธรรมของพระองคที่บริสุทธิ์ผุดผองนั้นดวย มาเปนเครือ่ ง
ยึดเหนีย่ วจิตใจของเรา จึงจะไดมีกําลังวังชาในการประพฤติปฏิบัติ ไมทอถอยออนแอ
ใหกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูท กุ ขณะจิตดังทีเ่ ปนอยูเ วลานีใ้ ชไมไดเลย
การตอสูกับกิเลสก็เหมือนกับการตอสูกับขาศึก ไมเขาก็เราตองตาย การตอสูกัน
บนเวทีกเ็ ชนเดียวกัน อยางนอย ๆ ก็ตองบอบช้ํา มากกวานัน้ ก็ตาย ถูกคูตอสูน็อกเอา
ตายได แตเมื่อไดขึ้นบนเวทีแลวตายก็ตองตาย ตองเอาใหสุดเหวี่ยงทีเดียว สติกําลัง
วังชาความสามารถมีขนาดไหนทุม ลงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งถึงวาระสุดทายไม
ตายแลวคอยลงมาจากเวที ไดชัยชนะหรือแพก็ทราบกันตรงนั้น
ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เวลานีเ้ ราไดกา วเขาสูเ วทีแลวคือแดนแหงนักบวช อันเปน
แดนแหงความสมหวัง อันเปนแดนแหงความวาง อันเปนแดนแหงความเหมาะสมทุกสิ่ง
ทุกอยางแลวสําหรับเราซึง่ เปนนักบวชทัง้ หลาย ถาไมตักตวงเอาในขณะนี้แลวจะไปตัก
ตวงเอาเวลาไหน เรื่องก็มีเทานั้น โลกสงสารยุง เหยิงวุน วายไปทุกหยอมหญา เขายัง
อุตสาหสละวัตถุสิ่งของเงินทองจตุปจจัยไทยทานทั้งสี่มาบํารุงบําเรอผูตั้งใจประพฤติ
ปฏิบตั ิ เราไมเห็นขัดของขาดเขินอะไรบรรดาปจจัยทั้งสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะที่
อยูที่อาศัย คิลานเภสัชยาแกโรคแกภัยก็เห็นเต็มไปหมดไมมีการบกพรอง นอกจากจะ
บกพรองในความเพียรของเรา ที่จะเปนทหารชั้นเอกดังพระพุทธเจาที่ทรงพาดําเนินมา
เทานัน้ เราไมซอมแซมในสิ่งที่บกพรองนี้เราจะซอมที่ตรงไหน
เราออกแนวรบแลวตองสู ไมตายใหรู ไมรเู อาตายนัน่ จึงชือ่ วาเปนนักรบ ไมใช
นักหลบ หลบนั้นหลีกนี้ไมใชเปนศิษยตถาคต ตถาคตเอาชัยชนะในสงคราม นํามหา
สมบัติมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กี่ปมาแลวดูซีธรรมหมดไหม ๒๕๐๐ กวา
ปแลวยังไมหมด รสชาติยังดื่มด่ําซึ้งถึงจิตถึงใจผูปฏิบัติอยูเสมอมา พวกเรามีความรูส กึ
ตัวอยางไรบางทีม่ าบวชในศาสนานี้ กิเลสมันอยูทุกซอกทุกมุม อยูทุกขณะ แอบอยูก บั ใจ
ถาเราไมใชสติปญญาระมัดระวังพินิจพิจารณา หรือตอสูขัดขืนกับมันจริง ๆ แลวก็เหลือ
แตรา งกระดูกเทานัน้ เอง ไมมีคุณสมบัติติดตัวเลย
คุณสมบัติจะติดตัวไดดวยความเปนผูมีความพากเพียร มีความอุตสาหพยายาม
มีความอดความทน มีสติปญญาเปนเครื่องกํากับจิต และพยายามระมัดระวังรักษาจิต
ของตนที่จะเกิดอารมณขึ้นมาอยางไรบางอยูเสมอ เลือกเฟนอารมณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ไมนอนใจ
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ความคิดปรุงนั้นมีได ๒ อยาง สวนมากหรือเปนพื้นฐานความคิดปรุงที่ออกมา
จากกิเลส ทานเรียกวาสังขารนีเ้ ปนสมุทยั เปนแดนทีจ่ ะผลิตทุกขขน้ึ มาเผาลนจิตใจนัน่
เอง สังขารประเภทนีท้ า นเรียกวาสังขารฝายกิเลส สังขารประเภทหนึง่ เปนสังขารฝาย
ธรรม เชน สติปญญาผลิตขึ้นมาคิดคนขึ้นมา นีส่ งั ขารนีเ้ ปนฝายธรรมเปนดานปญญา ที่
จะแกกเิ ลสซึง่ มีอยูภ ายในจิตดวงเดียวนัน้
อุบายวิธีตาง ๆ ผมก็ไดเคยอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนมาแลวเต็มเม็ดเต็มหนวย
เต็มสติกาํ ลังความสามารถ ไมมลี ล้ี บั แมแตนอ ยหนึง่ เลย ผมอบรมหมูเพื่อนดวยความ
เมตตาสงสารจริง ๆ โดยยกขอเปรียบเทียบขึน้ มาระหวางใจของเรากับหมูเ พือ่ น แมใจ
ของเราทีม่ คี วามเสาะแสวงหาตอครูตอ อาจารย อยากใหทานเมตตาอบรมสั่งสอนไวพอ
จะเปนคนสักคนหนึง่
ใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวกลัวทานจะไมเมตตารับไวอบรมสั่ง
สอน เมื่อไดอยูกับทานแลวเหมือนจะเหาะจะบิน มีความภาคภูมิใจ ฟงทานพูดอะไรนี้
ฟงเอาจริง ๆ จัง ๆ เหมือนกับอัดเทปไวภายในจิตใจเลย ฟงไดทุกแงทุกมุมไมมีหลุดมี
ขาดตกบกพรองไปตรงไหน ไมมีเรี่ยราดไปไหน ฟงซึ้ง ๆ เขาไปภายในจิตใจหมด
เวลาเราตรองไปตามธรรมเทศนาของทานทีเ่ ทศนผา นไปแลวอยูโ ดยลําพังคน
เดียว มันจะซึ้งไปโดยลําดับ ๆ จําไดทุกแงทุกมุมไปเลย เพราะความตัง้ ใจสนใจมันเปน
ไปไดอยางนั้นจริง ๆ เราก็ไมอยากจะพูดวาเปนความจํา ไมทราบวาจะพูดอะไรใหเหมาะ
สมกับนัน้ มันซึง้ ๆ มันเลยติดไปเลย ๆ เหมือนกับเสียงติดเทปนั่นเอง นีด่ ว ยความตัง้
ใจ
เวลามาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูค ณะก็ไดเปนดวยความจําเปน ไมไดเปนดวย
ความสมัครใจ จะวาจืดวาจางตอหมูเพื่อน หรือตอประชาชนญาติโยมเราก็ยอมรับ เรา
เห็นการอยูค นเดียวเปนความสะดวกสบายตามอัธยาศัยของตน เพราะไมมอี าํ นาจวาสนา
มากมายอะไรพอที่จะคิดแนะนําสั่งสอนใครตอใคร แตครัน้ แลวก็คนนัน้ มาเสกมาสรรให
เปนครูเปนอาจารยเรือ่ ยมา มีผูมาเกี่ยวของทั้งพระทั้งเณรตั้งแตทานอาจารยมั่นมรณ
ภาพไปทีแรกจนกระทั่งปจจุบันนี้ไมขาดวรรคขาดตอน หลั่งไหลกันมาทั้งพระทั้งเณรทั้ง
ประชาชน จําเปนตองไดใหการอบรมสั่งสอน
เพราะคิดเห็นใจของเราทีเ่ คยเสาะแสวงหาครูหาอาจารยนน้ั จนแทบใจจะหลุด
จะขาดไปจากตัว หมูเ พือ่ นมีความหิวความกระหายตออรรถตอธรรม ก็คงจะมีความรู
สึกเชนเดียวกันนี้ นี้จึงไดปลงใจอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน เมื่อไดปลงใจลงแลวก็ปลงจริง
ๆ ตั้งใจสอนตามเหตุตามผลใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งฝายเหตุเปนอยางไร ตนไดดาํ เนิน
อยางไร ๆ มา และผลปรากฏขึน้ มีแงหนักเบามากนอยหยาบละเอียดแคไหน ก็ไดเลาให
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หมูเพื่อนฟงไมมีปดบังลี้ลับ หมดไมมเี หลือภายในหัวใจอันนี้ หากไมพอจะเปนคติตัว
อยางแกหมูเพื่อนไดยึดไดถือ วาเปนความถูกตองดีงามแลว ธรรมะทีจ่ ะใหเลยนีไ้ ป
สําหรับจะสั่งสอนหมูเพื่อนไมมีอีก ผมยอมรับวาผมหมดเนื้อหมดตัวแลวไมมีอะไรเหลือ
ถาหมูเพื่อนไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติ หมดจริง ๆ หมดเนื้อหมดตัวจริง ๆ ใหพูดยิ่งกวา
นีไ้ ปไมไดเพราะรูเ ทานัน้ ปฏิบตั มิ าความสามารถขนาดไหนก็ไดเลาใหฟง แลววาเต็มเทา
นัน้ ความสามารถ เต็มภูมเิ ทานัน้ ไมมีอะไรที่จะยิ่งไปกวานี้ทั้งฝายเหตุและฝายผล
หมูเพื่อนจะพอถือเปนคติเตือนใจเปนสิริมงคลแกตัว วาเปนการถูกตองดีงาม
แลว ก็นา จะไดรบั ผลประโยชน แลวก็นา จะสนใจประพฤติปฏิบตั เิ ต็มสติกาํ ลังความ
สามารถของตน ไมเห็นสิง่ อืน่ ใดมีความสําคัญยิง่ กวาการบําเพ็ญธรรมเพือ่ ความหลุดพน
ดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัย สมกับวาเปนลูกตถาคตไมยอม
แพอะไร เฉพาะอยางยิ่งก็คือกิเลสไมยอมแพเปนเด็ดขาด เอาใหชนะไปไดโดยลําดับ ๆ
ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นชื่อวากิเลสแลวมันมีกําลังวังชา มันเปนเครือ่ งหลอกไปในตัวให
ติดใจดวยกันทั้งนั้น ไมวาความโลภเกิดขึ้นตองติดจนได มันมีเสนหอ ยูภ ายในตัวของ
มัน มีรสมีชาติอยูภายในตัวของความโลภ ความโกรธมันก็มีรสมีชาติอยูภายในตัวของ
มัน เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงตองติดโกรธ พอใจโกรธ พอใจโลภ พอใจหลง พอใจรัก
พอใจชัง ไมรเู ลยวาสิง่ นัน้ เปนภัย เพราะมันกลอมไดสนิท เนือ่ งจากกิเลสนีเ้ ปนสิง่ ที่
แหลมคมมาก ในไตรโลกธาตุนี้ไมมีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกวากิเลส เพราะฉะนัน้
จึงไดขึ้นครองใจของสัตวโลก
ทีนี้กิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนจอมกษัตริยวัฏจักรครองหัวใจสัตวโลกอยูนี้ จะ
พังทลายลงไดโดยไมมีเหลือเลยนอกจากธรรมแลวไมมี ธรรมก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเปน
สําคัญ นี่กิเลสทุกประเภทกลัวมากที่สุด เพราะกิเลสเคยตายเพราะศาสตราอาวุธ
ประเภทนีแ้ ลว มาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ สาวกของพระพุทธเจาองคใด ๆ ลวน
แลวแตเปนผูป ราบกิเลสใหราบลงไปสิน้ ซากไมมเี หลือ เพราะมัชฌิมาปฏิปทาแบบฉบับ
เดียวกันนี้ทั้งนั้น ไมมแี บบอืน่ แบบใดมาปราบกิเลสใหหมอบราบไปได นอกจากหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาอันเหมาะสมอยางยิ่งตลอดมานี้เทานั้น เมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติ
เหตุใดกิเลสจึงจะมาทะนงตัวได ถาเราไมหมอบคลานหัวเขาไปใหกเิ ลสฟนเอา ๆ เทา
นัน้ ดวยความขีเ้ กียจขีค้ ราน ดวยความเห็นแกปากแกทอง เห็นแกหลับแกนอน เห็นแก
อยูแกกัน เห็นแกความออนแอ เห็นแกความสะเพรามักงาย ไมเห็นแกความเปนอรรถ
เปนธรรม ความจริงความจังในกิจการทัง้ หลายทัง้ ภายนอกภายในพอกิเลสจะไดกลัวบาง
นีใ่ หเขาใจวาสิง่ เหลานีเ้ ปนกิเลสทัง้ นัน้
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เราปฏิบตั ิหวั ใจเราดูหวั ใจเราอยู ทําไมจะไมทราบวาจิตเคลื่อนไหวไปในทางถูก
หรือทางผิดเปนไปไดเหรอ ถามีสติปญญารักษาตัวอยูแลว ตองทราบความเคลือ่ นไหว
ของใจที่เปนไปในทางถูกและผิดไดเปนอยางดี สติปญญาสําคัญมาก เราไมเคยปลอย
วาง พูดคําไหนอยากจะพูดเรื่องสติเรื่องปญญานี้อยูตลอด เพราะนีเ้ ปนสําคัญ เปน
เครื่องมือที่เหมาะสมอยางยิ่งทีเดียว กิเลสหลุดลอยออกไปไมหลุดลอยจากอะไร ศรัทธา
ความเพียรเหลานัน้ เปนเครือ่ งสนับสนุน เปนเสบียงสนับสนุนใหมกี าํ ลัง สติปญ
 ญาเปนผู
ฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสทุกประเภทไมนอกเหนือไปไดเลย
สมาธิตะลอมกิเลสเขามาสูจุดรวม เหมือนกับวาไลกเิ ลสเขามาสูจ ดุ รวม ปญญา
เปนผูคลี่คลายออก ฟนออกทําลายทีละตัวสองตัวไปเรื่อย ๆ ๆ ตัง้ แตกเิ ลสสวนหยาบ
ๆ ตัวใหญ ๆ เรียกวาตัวหยาบ ๆ ลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละเอียดสุดถึงราชาของกิเลส
กษัตริยวัฏจักรของกิเลสไดแกอวิชชา นั่นเปนสิ่งที่ละเอียดออนมากที่สุด ก็ไมพนที่
มัชฌิมาปฏิปทาอันเปนธรรมละเอียดยิ่งที่สุด ปราบใหเรียบราบไปเชนเดียวกัน ฉะนั้นจึง
ไมมีกิเลสตัวใดที่จะอาจหาญตออรรถตอธรรมของพระพุทธเจาได ถาเรานํามาประพฤติ
ปฏิบัติเหตุใดจะไมรู
อานมาทําไมอานหนังสืออานแตชื่อ อานสมาธิใครอานก็ไดชื่อของสมาธิ ชื่อของ
ปญญาใครอานก็ได ชื่อของวิมุตติ ความหลุดพนใครอานก็ได ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะ
ประเภทตาง ๆ ใครอานก็ไดใครจําก็ได ชื่อของอรรถของธรรมตั้งแตตนจนถึงมรรคผล
นิพพานใครอานก็ไดใครจําก็ได ไมสําคัญอะไรนักถาไมปฏิบัติ เพราะทานสอนใหเรียน
เพื่อปฏิบัติ เรียนรูช อ่ื ของมันแลวใหปฏิบตั ิ ภาคปฏิบตั ทิ า นก็สอนไวแลว จะเอาอะไร
ปฏิบตั ิ ทําอะไรลงไปไมพนสติที่จะตองตาม เปนผูค วบคุมงาน
เราจะบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ก็ตองใหมีสติอยูกับคําบริกรรมนั้น ๆ หรือจะ
กําหนดอานาปานสติก็ตาม ลมเขาก็ใหรู ลมออกก็ใหรูอยูดวยสติสัมผัสสัมพันธอยูนั้น
ไมตอ งไปคาดหมายเรือ่ งมรรคผลนิพพานวาจะเกิดขึน้ มาในกาลใดสมัยใดเวลาใด จะ
เกิดขึ้นในลักษณะใด ไมตองไปคิดไปคาดใหเผลอตัวจากงานที่กําลังทําอยูดวยสตินั้น
จิตตองสงบไดไมพน สติเปนผูค วบคุมงานเพือ่ ใจสงบ สติเปนผูค วบคุมความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยไดดี ถาเผลอสติเมือ่ ไรแลวโจรผูร า ยไดแกกเิ ลสตัณหาอาสวะ มัน
ตองฉุดลากเอาไปยําจนแหลก ดวยเหตุนี้สติจึงเปนของสําคัญ
ถัดจากนั้นพอจิตมีความสงบรมเย็นลงได พอเปนปากเปนทางแหงความคิดอาน
ทางดานปญญาไดแลว ก็ใชปญญาพินิจพิจารณาแยกดูธาตุดูขันธ อายตนะภายใน ตา หู
จมูก ลิน้ กาย รวมแลวเรียกวากาย ดูทง้ั ภายในภายนอก ดูตั้งแตหนังเขาไปหาเนื้อหา
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เอ็นหากระดูก หาภายในลึก ๆ ดูไปหมด เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ปญญาสอด
แทรกเขาไป ๆ หลายครัง้ หลายหนจนเปนทีช่ าํ นิชาํ นาญลึกซึง้ ภายในจิตใจแลว กิเลสทน
ไมไดเมื่อรูตามความเปนจริงของสิ่งเหลานี้ ตองทลายลงไปเปนลําดับ
ถาจะพิจารณาวาธาตุก็สักแตวาธาตุ ดินเราดูเอาซิ เหยียบไปไหนก็มีแตดิน นารัก
นาชังนาโกรธนาเกลียดมันทีต่ รงไหนก็ดนิ เฉย ๆ น้าํ เราก็เห็นอยูแ ลว ภายในรางกายของ
เราก็มธี าตุดิน สวนทีแ่ ข็ง ๆ ทานเรียกธาตุดนิ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน เรียก
วาธาตุดิน ธาตุน้ํา ก็เชน น้าํ ลาย น้าํ เหงือ่ เปนตน น้าํ ก็สกั แตวา น้าํ มันนารักนาชังนา
เกลียดนาโกรธทีไ่ หน ถาพิจารณาใหซึ้งตามความจริงของความมีอยูความเปนอยูความ
จริงอยูของเขาแลว ใจของเราก็จริงเทานัน้ เพราะใจของเราเปนผูห ลง ไปสําคัญมัน่ หมาย
วาดินเปนตน ธาตุดนิ เปนเรา ธาตุดนิ เปนของเรา ธาตุนาํ้ เปนเรา ธาตุนาํ้ เปนของเรา ลม
ก็เชนลมหายใจเปนตน เราก็เคยรูอ ยูต ลอดเวลาวาลมเปนอยางไร มันนารักนาเกลียดนา
โกรธที่ไหน ลมหายใจทําไมหลง ไฟธาตุไฟเราก็ใชหุงตมอยูตลอดเวลา ไฟภายในราง
กายเราทําไมมาหลงวาเปนเราเปนของเรา ถาเราไมโงเสียจนเกินไป
พิจารณาใหเห็นคามความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี้ดูซิจะเปนยังไง จะหาที่
คานพระองคไดเหรอ เมือ่ พิจารณาซ้าํ ๆ ซาก ๆ คุย เขีย่ ขุดคนดูหลายครัง้ หลายหนก็
คอยแจงออกมา ๆ สวางออกมาถึงความจริงเขาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงความจริงเต็ม
สวนในรางกายนีแ้ ลว สลัดปุดเดียวพึ่บเดียวหายหมดไมมีเหลือ จะเคยยึดมั่นถือมั่นวา
เปนตนเปนของตนมาตั้งกัปตั้งกัลปก็เถอะ ถาลงสติปญญาไดหยั่งทราบใหตลอดทั่วถึง
อยางซึ้งใจแลวยังไงก็ทนยึดไปไมได ก็มันเปนธาตุนี่ไมใชเราถือมันไวทําไม นัน่ เวลารูช ดั
ๆ แลวทนไมไดมันตองปลอย นีพ่ จิ ารณารางกาย
พิจารณาแลวพิจารณาเลาอยูง น้ั
กําหนดทําลายลงไปใหแตกหรือใหพุพองน้ํา
หนองไหลเยิ้มไปหมด เต็มสกลกายนี้เปนเรื่องอสุภะอสุภังนาเกลียดอยูแลว นาอิดหนา
ระอาใจ นายึดนาถือนารักมันยังไง จากนั้นกระจายลงไปมันก็ไปเปนธาตุ ดินก็เปนดิน
น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ใจก็เปนใจอยูนี้ มันหากไปหลงเขานี่ เพราะฉะนัน้ จึง
พิจารณาเพือ่ ใหใจเปนผูร ู ใจเปนผูห ลงตองคลีค่ ลายใหใจดูใหเห็นตามหลักความจริง
ดวยปญญา ใจก็ถอนตัวเขามา นัน่ ขัน้ รางกายเปนอยางนี้ พิจารณาซ้าํ ๆ ซาก ๆ
ในเวลาทีเ่ ราพิจารณาเอาจริงเอาจังอยูก บั การพิจารณา ไมตองไปหวงในเรื่อง
ความสงบสมาธิของใจเวลาทํางาน แตเวลาหยุดงานเพือ่ เขาสูค วามสงบเพือ่ เอากําลัง
วังชาที่จะออกไปทํางานเพื่อผลประโยชนตอไปแลว ก็ตองพักในสมาธิคือความสงบ ไม
ตองหวงเรื่องของปญญา เรื่องหนาที่การงานอะไรทั้งหมดไมตองหวง ทํางานเปนวรรค
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เปนตอน วาระใดเปนงานของสมาธิทจ่ี ะใหความสงบ วาระนัน้ ตองทําใหเปนชิน้ เปนอัน
เปนเรื่องของสมาธิจริง ๆ ไมตอ งเอาปญญาเขามาแทรกมายุง เหยิงวุน วายมันจะกาวกาย
กัน
พอจิตมีความสงบไดกําลังวังชาแลวถอยออกมา
จากนัน้ ก็พจิ ารณาทางดาน
ปญญา เอาใหมันแหลกละเอียดไปหมดสกลกายของเรา และทั่วโลกธาตุดินแดนอันนี้ไม
มีอะไรที่จะผิดแปลกจากกัน เปนเหมือนกับสภาพรางกายที่เปนอยูของเรานี้ทุกชิ้นทุกอัน
ทั้งของเขาของเรา เปรียบเทียบกันไดหมดทุกสัดทุกสวน จะเรียกวา โลกวิทู จะผิดที่ตรง
ไหน รูแ จงโลก ทั้งโลกนอกก็รูอยางเดียวกันนี้ ทั้งโลกในก็รูอยางเดียวกันนั้น เมื่อรูแจง
เห็นชัดแลวจิตใจก็ปลอย
คําวาปลอยก็หมดเรื่องความกดถวงตัวเอง
อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น
เหมือนกับตะปูที่ตีจับไมไวอยางแนนนั่นเอง ถอนออกมาใหไมมันดีดผึงขึ้นมา ใจก็ดดี
ผึงขึน้ มาเลย พอหมดอุปาทานเสียเทานั้นใจก็ดีดตัวขึ้นมา นีเ่ ปนสวนหยาบรางกายนี่ ใช
ปญญาพินจิ พิจารณาจนกระทัง่ รูแ จงเห็นจริงในสวนนีแ้ ลว ก็ปลอยวางอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่น ไมถอื วากายเปนเราเปนของเรา แมจะอาศัยกันอยูก ส็ กั แตวา รับรูเ ทานัน้ เอง
ไมยึด เวทนาทีม่ นั เกิดขึน้ ภายในรางกายมันก็สกั แตวา เวทนา คือความสุข ความทุกข
ความเฉย ๆ เกิดขึ้นตั้งอยูแลวดับไป นีเ้ ปนสภาพของมันอยางนี้ ทั้งสุข ทั้งทุกข ทั้งเฉย
ๆ มีลักษณะเชนเดียวกัน เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ๆ อันใดเกิดขึ้นอันนั้นตั้งอยูแลวดับไป ๆ
เหมือนกันหมด ไมวา ดี วาชัว่ วากลาง ๆ วาสุข วาทุกข วาเฉย ๆ มันมีความเกิดขึ้นดับ
ไป ๆ
สัญญา คือความจําไดหมายรู เราก็จาํ มาสักเทาไรแลวมันเปนสาระอะไร ก็เพราะ
มันลืมไปหมด จําแลวก็ลมื ไป ๆ สฺญา วาสฺส วิมยุ หฺ ติ มันเปนของแนนอนพอที่จะถือ
เปนเราเปนของเรา ไวเนื้อไวใจไดอยางไร วิญญาณ ความรับทราบเวลาตากระทบรูป หู
กระทบเสียง กลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระทบกันกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้ ก็เกิดความรู
ขึ้นมาเหมือนกับแสงหิ่งหอยแย็บ ๆ ๆ พอสิ่งสัมผัสผานไปอันนี้ก็ดับไปพรอม ๆ เอา
สารประโยชนอะไรจากมัน มันมีแตอาการของความรูเ ทานัน้ เรามาตืน่ ทําไมตืน่ เงา
เหลานี้เปนอาการของความรูเปนอาการของจิตเปนเงาของจิต ถาพิจารณาไม
รอบก็ตองหลงเงานี้แหละ ตืน่ เงานีแ้ หละ ยึดเงานีแ้ หละ ถาเรายังไมเคยไดพจิ ารณาเลย
ก็จะยึดเงานี้เปนตัวของตัวตลอดเวลา เปนเรื่องเปนราวกอกวนตัวเองอยูตลอด คนเรา
นัง่ เฉย ๆ อยูคนเดียวลองดูซิ มันไมนั่งเฉย ๆ นะนัน่ มันนั่งกอเรื่อง เรื่องนั้นเรื่องนี้ มี
แตเรือ่ งสังขารเรือ่ งสัญญามันปรุงมันหมาย เปนอดีตผานไปแลวกี่ปกี่เดือนกี่มื้อกี่วัน มัน
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ไมไดเห็นวาเปนของเกาแหละ จะตองใหมเอี่ยมอยูเสมอ ดวยความตื่นความหลงสัญญา
อารมณของตัวเอง วุนกันอยูตลอดเวลา มันไมไดอยูคนเดียว มันอยูกับเรื่องอารมณบา
ๆ บอ ๆ ทําใหเจาของลุมหลงไปอยูตลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ จึงตองพิจารณาสิง่ เหลานีใ้ หรยู ง่ิ เห็นจริงดวยปญญาแลวก็ปลอยเชน
เดียวกันหมด รูปก็ปลอย เวทนาก็รเู ทา รูปก็รเู ทา สัญญาก็รูเทา สังขารก็รเู ทา วิญญาณ
ความรับทราบซึง่ แตละอยาง ๆ ที่กลาวมานี้เปนเงาเปนอาการของจิตทั้งนั้น รับทราบไว
หมด รูเ ทาทันหมดไมมสี ง่ิ ใดเหลือ นีล่ ะการพิจารณาทางดานปญญาเปนอยางนี้ พอรู
เทาแลวก็ปลอย ๆ นีล่ ะเรียกวาปลอยดวยปญญา ฆากิเลสฆาดวยปญญา นีก่ ฆ็ า อุปาทาน
เขาไปเปนทอด ๆ แลว เปนขัน้ เปนตอนเขาไป ฆาอุปาทานความยึดถือกายก็ฆาไดแลว
ทําลายลงไปไดแลว ความยึดถือเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึง่ เปน
อาการของจิตก็ฆาไปโดยลําดับ รูเ ทาไปโดยลําดับแลว นีเ่ รียกวาฆากิเลส ฆาดวยสติ ฆา
ดวยปญญา ศรัทธาความเพียร
สุดทายก็จะมีที่ไหน ไมมีที่ออกหากินแลวที่นี่กิเลส อวิชชาไมมบี ริษทั บริวาร จะ
ออกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ก็ถูกตัดหมด จะไปติดรูปเสียงกลิน่ รส
เครื่องสัมผัสก็ถูกตัดหมด ไมมีทางหากินแลวอวิชชาก็ตองผอมตองโซที่นี่ โซซัดโซเซติด
แนบอยูก บั ใจ สติปญญาหยั่งลงไปที่ใจนั้นอีก พิจารณาฟาดฟนหัน่ แหลกลงไปในตรง
นัน้ โดยลักษณะไตรลักษณเชนเดียวกัน ไมถอื ความรูน น้ั วาเปนเราเปนของเรา พิจารณา
ใหเห็นตามความจริง เชนเดียวกับสภาวธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราเคยพิจารณามาแลว ดวยสติ
ปญญาอันแหลมคม สุดทายมันก็พังทลายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย
นัน่ แหละทําลายโลกธาตุ ทําลายความเกิดแกเจ็บตายของตนก็ทําที่นั่น ทําลาย
เชือ้ แหงความเกิดตรงนีแ้ หละ นีแ่ หละเชือ้ แหงความเกิด ไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ที่จะกอแขนงแผกระจายไมมีสิ้นสุด ความเกิดแกเจ็บตาย ไปที่ไหนมีแตปาชาของสัตว
อวิชชานีเ้ ปนเชือ้ อันสําคัญเปนตนเหตุพาใหเกิดใหตาย เมื่อทําลายอันนี้หมดไปไมมีสิ่ง
ใดเหลือแลว ก็เหลือแตความบริสทุ ธิเ์ ทานัน้ นัน่ ละทีน่ ห่ี มดเรือ่ ง เรื่องกลมายาของกิเลส
รอยแปดพันประการที่เคยตอสูกันมาโดยลําดับ ๆ เปนอันวายุติ พอจิตหลุดพนจากสิ่ง
ทัง้ หลาย กิเลสหมอบราบตายหายซากไปหมดแลว ไมมีสิ่งใดมากวนใจ เราเห็นความสุข
อันไพบูลยประจักษใจไมสงสัยตลอดอนันตกาล
เวลานีเ้ ราอยูก บั การกอกวนของกิเลสเรายังเห็นวาเปนสุขอยูเ หรอ อยูทั้งวันทั้ง
คืนอยูก บั เรือ่ งกอกวนวุน วาย ถูกกิเลสย่าํ ยีตแี หลกหมด ทุกขทรมานลําบากลําบน ไมวา
คนโงคนฉลาด คนมัง่ มีคนจน ตองเปนผูไ ดรบั ความทุกขเพราะความเหยียบย่าํ ทําลาย
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ของกิเลสทั้งนั้น เมื่อไดฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสหลุดลอยไปจากจิตใจหมดแลว ใจเปน
อิสรเสรีเต็มทีไ่ มมสี ง่ิ ใดมายุแหยกอ กวนอีกแลวแสนสบาย
ไมมคี าํ วากาลเวล่าํ เวลา
สถานที่ไมมี สมมุตินิยมอะไรทั้งหมดในสามโลกธาตุนี้ไมสามารถเขาไปแทรกสิงใจได
เลย
นั่นจึงวาเปนใจที่พอตัวเต็มที่ เปนใจที่มีอิสรเสรีเต็มภูมิของตน แลวอยูด ว ย
ความผาสุกเพราะอํานาจแหงความเพียรของเรา ที่ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานมา
บางครั้งถึงขนาดที่จะสลบไสลเพราะความทุกขก็ยอมทนตอสูกับกิเลส เอา กิเลสไมตาย
ใหเราตาย เราไมตายใหกเิ ลสตาย สุดทายก็กเิ ลสนัน่ แหละตาย ดังพระพุทธเจาสลบถึง
๓ หน แตพระองคไมตาย สุดทายก็กเิ ลสตาย พระสาวกทัง้ หลายลําบากลําบนสักขนาด
ไหน สุดทายก็กิเลสตายทานไมไดตาย นีเ่ ราทําไมจะกลัวตายยิง่ กวากลัวกิเลสตาย ความ
กลัวเจาของตายยิง่ กวาการกลัวกิเลสตายก็คอื กลัวกิเลสตายนัน่ เองมันผิดกันไหมกับทาน
พิจารณาซิ เวลานีค้ วามรูค วามเห็นการปฏิบตั ติ วั ของนักปฏิบตั เิ ราฝนธรรมนะ ดูหัวใจตัว
เองนัน่ แลจะรูแ ละเขาใจคําวาฝนธรรม เพราะคิดแตเรื่องของกิเลสตลอดเวลานี่
ครั้งพุทธกาลปราชญทานมองเห็นการณไกล เพือ่ คนรุน หลังจะไดยดึ เหนีย่ วเกีย่ ว
เกาะ จึงตองจดจารึกเอาไว ไมงั้นกุลบุตรสุดทายภายหลังจะไมเห็นแมกระทั่งเงาของ
ธรรมเลย ศาสนธรรมนีจ้ ะไมมเี หลือ จึงตองจดจารึกเวลาศาสนาผานมาตัง้ หลายรอยป
แลว เราจึงไดมาอานตามตํารับตํารานี้ ก็พอเปนกรุยหมายปายทางใหเราไดพินิจ
พิจารณาดีอยูแ ลว อยางทุกวันถาไมมตี าํ รับตําราเราจะเอาอะไรมาปฏิบตั ิ ตํารับตําราดี
ขนาดไหนพิจารณาดูซิ ถาไมมตี าํ รับตําราเราจะเอาอะไรมาเรียน จะเอาอะไรมาปฏิบตั ิ นี่
ปราชญทา นไดทาํ เอาไวเพือ่ เปนกรุยหมายปายทางใหกลุ บุตรสุดทายภายหลัง ไดแก
พวกเราไดยดึ ไดถอื ดําเนินตาม
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ก็เปนมัชฌิมาอยูตลอดเวลา ไมมีคําวา
เรียวแหลม ถาความพากเพียรไมเรียวแหลมเสียเทานัน้ ความอุตสาหพยายาม ความ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมเรียวแหลมนัน้ ผลก็ตอ งเรียวแหลม ถาตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักแหงสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบนี้แลว ก็เปนมัชฌิมาอยูทั้งผลที่จะพึงได
รับไมมีอะไรสงสัย ก็มีเทานี้จะใหผมพูดอะไรไปอีกกับหมูเพื่อน หมดภูมิ สอนอยางเต็ม
ภูมิ
เรายังไมเห็นโทษของกิเลสแลวเราจะเห็นโทษอะไร ดูใจเจาของใหรู มันเคลือ่ น
ไหวมีแตเรื่องของกิเลสพาเคลื่อนพาไหว ไมใชธรรมพาเคลื่อนไหว ตั้งสติลงไปก็รูเอง
นักปฏิบัติตองรูจิตของตัวเอง จิตเปนนักโทษ ใครจะเปนผูประคับประคองจิตนั่น ไมให
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ขาศึกเขามาราวีอยูต ลอดเวลา ถาไมใชสติปญญาเทานั้นนอกนั้นไมมี เอาใหจริงใหจงั นัก
ปฏิบตั ิ ถาอยากเปนเจาของมหาสมบัตคิ อื มรรคผลนิพพานภายในใจตัวเองนะ อยาตื่น
อยาหลงกาลสถานที่ สมัยโนนสมัยนี้ ลม ๆ แลง ๆ ตามคําหลอกลวงของกิเลส ซึ่งวิชา
แขนงนีก้ เิ ลสเคยหากินบนหัวใจของสัตวโลกผูโ งมานานแลว เราผูป ฏิบตั ธิ รรมอยาโดน
มันหลอกจะเสียทีเชนโลกทั่วไป
เอาละพอ
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