เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

ตามรอยแหงธรรม
เราเปนนักปฏิบตั ิ นอกจากเปนพระแลวยังเปนนักปฏิบัติ ซึง่ เปนเพศและ
หนาที่ที่เดนในสังคมแหงพระพุทธศาสนา ถาจะเทียบอยางทหารก็คือทหารผูออก
แนวรบแลวทําหนาทีต่ อ การรบทุก ๆ ดานและทุก ๆ ประเภท ไมวาขาศึกจะมาทาง
ดานใดมาดวยกลอุบายใด มาบนบก มาใตนาํ้ มาเหนือน้าํ มาบนอากาศ มาเวลา
ไหนเปนหนาทีข่ องทหารผูก า วเขาสูส งครามแลว จะตองทําหนาทีร่ บใหเต็มกําลัง
ความสามารถขาดดิน้ ในสงคราม หากวาชีวิตเหลือมาก็ใหมีชัยชนะ ถาไมเหลือก็
มอบไวกบั ความกลาหาญ คือตายดวยความกลาหาญชาญชัย เปนวีรบุรษุ ของชาติ
ฝากชื่อเสียงไวตลอดกาลนาน ไมทอถอยตอปจจามิตรที่มาจากจตุรทิศ นี่เรื่องของ
ทหารผูร กั ชาติทท่ี าํ หนาทีใ่ นแนวรบเปนอยางนี้ ถาเปนผูขี้ขลาดหวาดกลัวตอขาศึก
แลว อยางไรก็ตองจมเปนแนนอน ความชนะไมมีหวังเลย
นักปฏิบัติยอมเปนเชนเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแลว เวลานีต้ า งทานตาง
สละมาจากบานจากเรือน สละหมดทุกสิ่งทุกอยาง สิง่ ทีเ่ ราสละทัง้ หมดนัน้ ลวนแลว
แตเปนของมีคุณคามากทั้งนั้น พอ-แม พี่นองแตละคน ๆ ก็มีคุณคามาก ญาติ
มิตรสหาย แตระรายก็มคี ณ
ุ คามาก สมบัติเงินทองที่มีมากมีนอยก็มีคุณคามาก ทั้งที่
มีอยูแ ลวก็มคี ณ
ุ คามาก จําตองรักสงวนกัน ทั้งที่ยังไมมีก็จําตองเสาะแสวงหามา ซึ่ง
พรอมที่จะเปนสมบัติอันมีคาในความคุมครองของตน
สิ่งที่กลาวทั้งนี้ เราสละมาโดยสิน้ เชิงไมมสี ง่ิ ใดเหลือ หากวาเรายังเปนอยู
ในฆราวาส โลกเขามีอยางใดเราจะตองมีอยางนั้น ลูกก็ตองมีเพราะจะตองมีเมีย นี่
เมียเราก็สละคืนใหโลกเขาเสีย ทานเสียโดยสิน้ เชิง ลูกก็เปนอันวาทานไปดวย
สมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของเคยหวงแหน และโลกเคยหวงแหน
มาประจําโลกนัน้ เราสละเสียสิน้ ไมมสี ง่ิ ใดเหลือภายในตัวเลย หากจะเหลือก็คือ
ความอาลัยอาวรณซง่ึ เปนของแกยาก เพราะเปนกิเลสทีเ่ ปนสิง่ แกยากอยูแ ลว จึงได
มาถวายตัวเปนศากยบุตรผูเ ปนนักเสียสละ ผูเปนนักตอสู ตัดความอาลัยเสียดายไม
มีหลงเหลือในพระทัย เรียกวาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์ ผูก ลาหาญชาญ
ชัย ไดทาํ หนาทีก่ ารรบกับกิเลสตัณหาทุกประเภทดวยพระองคเอง ไมมีใครที่ชวย
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เหลือพระองคแมแตรายหนึง่ นอกจากเขาใหทานไปตามธรรมดา ทีเ่ รียกวาพอเปน
เสบียงกรัง ทีไ่ ดอาศัยยังชีวติ ใหเปนไปในวันหนึง่ ๆ เพือ่ รบสงครามภายในระหวาง
กิเลสกับธรรมะ
พระพุทธเจาสามารถรบสิง่ ทัง้ หลายเหลานีด้ ว ยความกลาหาญชาญชัย เอา
เปนเอาตายจริง ๆ ผลปรากฏวาขาศึกคือกิเลสทัง้ มวลตายเรียบ พระองคไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา นัน่ แหละคือผลอันยิง่ ยวด ไมมีสิ่งใดเทาเทียมเสมอได ถาเรียก
วาสมบัตกิ ค็ อื โลกุตรสมบัตหิ รือนิพพานสมบัติ นี้เกิดขึ้นมาจากความกลาหาญของ
พระพุทธเจาลวน ๆ ไมมใี ครชวยแบงหนักแบงเบาแมแตนอ ยเลย เปน อตฺตา หิ
อตฺตโน นาโถ ของพระองคโดยแท
เราผูเปนศิษยของพระตถาคต ปรากฏวาเปนผูส าํ คัญคนหนึง่ ไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวยังไมแลว ยังไดออกแนวรบคือการปฏิบัติที่เปนหลักสําคัญ
มาก การรบของเรานัน้ ไมไดหมายถึงการรบปจจามิตรภายนอกใด ๆ แตเปนการรบ
กับเรื่องของตัวเราเองที่เปนกิเลสอยูภายใน และเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผานไปมา
และคละเคลากันอยูต ลอดเวลา ไดแกทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เครือ่ ง
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางจะผานเขามา สติปญ
 ญาซึง่ เปนศาสตราอาวุธอันสําคัญทีพ่ ระ
พุทธเจาทรงมอบใหกบั เรานัน้ เราไดถอื แนบสนิทกับตัวหรือไม โปรดไดนํามา
พิจารณาและสํานึกตัวอยูต ลอดเวลาอยาไดลดละ นีค้ อื หนาทีข่ องพระผูก า วเขาสู
สงครามภายในคือกิเลสกับธรรมซึง่ อยูใ นใจเราเอง
หากเราเปนผูมีความทอถอยดอยความเพียรและสติปญญาแลว จะเอาตัว
ไปไมรอด อยูที่ไหนก็ยอมแพอยูตลอดเวลา คนที่แพไมวาแพอะไรยอมเปนคนหมด
สงาราศี ถาคนชนะแลวอยูท ไ่ี หนก็มคี วามองอาจกลาหาญสงาผาเผย ไมอบั เฉาเศรา
โศก นีถ่ า เราอยูด ว ยอิรยิ าบถหรือความเคลือ่ นไหวไปมาทุกสิง่ ทุกอยางดวยความแพ
แลว ใชไมไดเลย ไมใชลูกศิษยพระตถาคตผูทรงความอาจหาญใหโลกไดกราบไหว
บูชาและถือเปนคติตวั อยางอันเลิศเรือ่ ยมาเลย นาอับอายแคไหน เราเปนลูกศิษย
พระพุทธเจา แตกลับมาเปนคนทอแทออนแออยางนี้ไมสมควรอยางยิ่ง โปรดไดนํา
มาคิดใหสนิทติดใจของตน เรื่องสติเรื่องปญญาเรื่องความเพียรนี้เปนเครื่องมือ
สําหรับรบ ความอาจหาญหรือความอดทนความอุตสาหพยายามนี้ เปนกําลังเครื่อง
สนับสนุนในการรบของเราผูเ ปนทหารตอสูใ นแนวรบ อยาไดลดละปลอยวาง จงให
ติดแนบกับใจอยูเสมอ และอยาทําความสนิทติดจมกับสิ่งใดในโลกสมมุตินิยม

เขาสูแ ดนนิพพาน

๒

๓

เรือ่ งความเปนอยูข องเรา เปนอยูกับศรัทธาญาติโยม ไปที่ไหนไมอดตาย
เราไมตองกลัววาจะอดตาย หากวาเราเปนผูบ าํ เพ็ญตนเพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รัฐธรรมนูญอยูแลว จะไมมีใครทอดทิ้งเรา โปรดไดมอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุก
อยาง บรรดาปจจัยสีท่ เ่ี ปนเครือ่ งอาศัยของพระไวกบั ฆราวาสญาติโยม แตหนาที่
ของพระจริง ๆ คือการทําความพากเพียร ระมัดระวังตัวกลัวขาศึกคือกิเลสจะเขา
ทําลายจิตใจนัน้ จงผลิตจงฟตใหดีขึ้นทุกวันดวยความเพียร โดยทางสติโดยทาง
ปญญา นี่ชื่อวาเปนผูทําหนาที่อันถูกตองและจะเปนผูไดรับชัยชนะเปนลําดับ ๆ ไป
การรบขาศึกภายในนีเ้ ปนสิง่ สําคัญมากกวาขาศึกใดในสากล
เราไมตองไปมองดูที่อื่น ใหดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวไปแต
ละครัง้ ๆ นี้ หาเรือ่ งอะไรบางมากอความรําคาญ หรือมากอความเดือดรอนใหแก
เรา โดยมากจิตจะตองผลิตเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ไมไดผลิตธรรมะ เรือ่ งธรรมะนัน้ เปน
เรื่องที่เราจะตองตั้งใจผลิตขึ้นมา ดวยความระมัดระวังตัง้ ใจจริง ๆ จึงจะปรากฏ
เปนธรรมะขึ้นมา เชน สติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวของ นี่แสดงวาตั้งขึ้นมา
ปญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวของเปนสิ่งที่ดีหรือชั่ว จะควรปลอยวางหรือละถอน
โดยประการใดบาง ตองนํามาพินจิ พิจารณา แลวแกไขไปตามอํานาจแหงความ
เพียรและสติปญญาที่ไมลดละของตน นัน้ แลจะเปนผูเ ห็นผลโดยลําดับไปสําหรับ
เราผูเ ปนนักบวช และเปนผูก า วเขาสูส งครามทุกระยะกาลอยูแ ลว
คําวา มรรคผลนิพพานเราไมตอ งไปคาด ขอใหดาํ เนินหลักแหงเหตุอนั
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ใหถูกตองเทานั้น เรื่องผลจะหนีไปไหนไมพน เหตุ
กับผลตองเปนของคูเคียงกันอยูเสมอไมวากาลไหนกาลใดมา เราไมตองไปคาดไป
หมาย ใหระมัดระวังตั้งตัวใหดีดวยสติ ปญญา โดยถือจิตเปนสนามรบกับกิเลสทัง้
ปวง อยามองอยาสนใจที่อื่นยิ่งกวาที่ดังกลาวนี้ ความแพความชนะกิเลสและมรรค
ผลนิพพานจะปรากฏกันที่ตรงนี้ ชีวิตจิตใจเราไมตองกลัวตาย
การนัง่ ภาวนา จงนัง่ ใหเปนภาวนาจริง ๆ อยานัง่ เพียงสักแตวา นัง่ อยาเดิน
จงกรมเพียงสักแตวาเดิน ไปไหนมาไหนใหมีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอ เราจะเห็น
เรื่องของเราทุก ๆ ระยะที่แสดงออกจากใจ และสิ่งที่เขามาเกี่ยวของสัมผัสกับใจ ก็
จะรับทราบวาเปนเรือ่ งอะไร ควรจะแกไขกันโดยวิธีใดบาง ถาผูมีสติเปนอยูเชนนี้จะ
เปนผูร เู รือ่ งผูเ ขาใจ และมีชัยชนะไปตามอิริยาบถทั้งสี่ไมขาดวรรคขาดตอน และจะ
กําชัยชนะอยางเอกไวไดในเงื้อมมือโดยไมตองสงสัย
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แตถา เราจะอยูด ว ยวิธแี พ คืออยูดวยความเผอเรอ อยูดวยความนอนใจ
อยูดวยความออนแอ อยูดวยความทอถอยกําลัง อยูดวยความขี้เกียจมักงาย อยู
ดวยความเห็นแกปากแกทอง เหลานีจ้ ะเปนทางทีแ่ พเรือ่ ยไป มีแตแพไปเปนลําดับ
และนับวันอับเฉาเศราใจเขาทุกวัน สุดทายก็จม ไมเปนประโยชนอะไรเลย โปรดพา
กันสนใจคิดเรื่องแพเรื่องขาดทุนสูญดอกใหถึงใจ และจงมีความเขมแข็งเพือ่ ธรรม
มงคลแกตน เพราะนักบวชคือพระเราแตละองค เมือ่ บําเพ็ญตนจนถึงความเจริญรุง
เรืองภายในใจโดยลําดับ หรือเจริญเต็มภูมแิ ลว นอกจากจะเปนหลักมั่นคงตายใจ
ของตัวเอง และเปนความรมเย็นไมเอนเอียงโยกคลอนแลว ยังจะเปนหลักยึดอันมั่น
คงของโลก และทําประโยชนแกโลก ใหไดรบั ความสงบสุขรมเย็นอยางมหาศาลไมมี
ประมาณอีกดวย ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานเปนตัวอยาง มาสมัยปจจุบนั ก็เห็น
ประจักษตาอยูแลว เชน ทานพระอาจารยมน่ั พระอาจารยเสาร ตลอดครูอาจารยทง้ั
หลายทีเ่ ปนลูกศิษยทา น และทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองคอื่น ๆ ซึง่ ประชาชนชาว
พุทธ ยึดถือพึ่งเปนพึ่งตายถวายชีวิตตอทานเปนลําดับมา มีเปนจํานวนมากเทาไร ดู
เอาก็รเู อง
เพราะฉะนัน้ ศาสนธรรมก็ดี ผูปฏิบัติธรรมก็ดี โลกจึงกราบไหวบชู าเคารพ
นับถือเสมอมา ไมมีวันเสื่อมคลาย จตุปจจัยไทยทานมีมากมีนอยใหมาเทาไรเขาไม
มีความเสียดาย ใหมาดวยความเสียสละ ใหมาดวยการบูชาธรรม ใหมาดวยความ
เชือ่ ความเลือ่ มใส ใหมาดวยความเคารพ ไมมีความหวงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของ
แมมรี าคามากเพียงไรทีเ่ ขาใหทานมานัน้
พระไปอยูที่ไหน ถาเปนนักปฏิบตั ธิ รรมะจริง ๆ แลวจะไมอดอยาก แมจะ
เกิดความอดอยากบางเปนบางครัง้ บางคราว ก็ใหถือเสียวาเรื่องคติธรรมดา เรือ่ ง
อนิจจังเปนของไมสม่ําเสมอตลอดมาตั้งแตกาลไหนกาลใด แมประชาชนเองก็มี
ความขาดแคลนเชนเรา หรือยิง่ กวาเราในบางครัง้ บางราย อยาไดคดิ วาจะอดตาย
เฉพาะเราคนเดียว การจะมีความสม่าํ เสมอในอาหารปจจัยทีอ่ ยูอ าศัยตาง ๆ ตลอด
ไปนั้นยอมเปนไปไมได ตองมีขึ้น ๆ ลง ๆ เปนธรรมดา ทีส่ าํ คัญตามความมุง หมาย
แทก็คือ เรือ่ งความเพียรของเรานัน้ อยาใหขาดวรรคขาดตอน อยาใหดอยลงได ให
มีความขะมักเขมนเขมแข็งบึกบึนอยูเสมอไมวาอดหรืออิ่ม เพราะนั้นมันเรื่องของ
ปากทองธาตุขันธตางหากซึ่งเพียงอาศัยกันไปเทานั้น มิไดถือเปนจริงเปนจังเหมือน
ปฏิปทาทีจ่ ะพาเราใหหลุดพนอะไรนัก ผูไมบกพรองในปฏิปทาที่กลาวนี้ ชื่อวาผูไม
เสียที ผูไมแพ อยูที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายหายกังวล
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การพิจารณาธรรมะอยาควาโนนควานี้ เราจะตั้งหลักอันใดลงไป จะกําหนด
ลมหายใจเขาออก ก็ใหทาํ ความเขาใจกับลมของตนจริง ๆ ลมจะเขาออกยาวหรือ
สัน้ ขอใหทําการรับทราบอยูเสมอในขณะที่ลมออกหรือเขา นีช่ อ่ื วาเปนผูม สี ติ ลม
ละเอียดเขาไปเทาไร ๆ ก็ใหทราบตามความละเอียดของลม อยาถอยความรูออกมา
และสงไปสูที่อื่น ๆ จะไมทราบระยะความเขาออกของลมและความสั้นยาวของลม
และจะไมทราบคําวาความขาดวรรคขาดตอนแหงความเพียรของตนในเวลานัน้ เรา
เผลอไปขณะใดชื่อวาความเพียรของเราไดขาดไปในขณะนั้น นีแ่ ลความเพียรหมาย
ความอยางนีต้ า งหาก มิไดหมายไปตามกิรยิ าแหงการนัง่ การเดินทีไ่ มมสี ติวา เปน
ความเพียร แตหมายถึงความเพียรดวยความมีสติกาํ กับงานภาวนาของตน
เดินจงกรม เดินทัง้ วันก็ตาม ถาไมมีสติก็ไมผิดแปลกอะไรกับที่เขาเดินกัน
ทั่วโลก นัง่ ก็เชนเดียวกัน ทุก ๆ อิริยาบถถาไมมีสติไมมีปญญากํากับ ไมมีความจง
ใจอยูก บั ความรูส กึ ตัววาทํางานอะไรอยูเ วลานี้ ไมจัดวาเปนความเพียร โปรดทํา
ความเขาใจไวอยางนี้ จะไมปลอยใจใหสนุกเที่ยวเพนพาน ทั้งที่กําลังเพลินลืมตัว
สําคัญตนวานัง่ ทําความเพียร เดินทําความเพียร ยืนทําความเพียรในทาตาง ๆ
การกําหนดลมตามที่อธิบายมานี้ อธิบายเพียงยอ ๆ กําหนดจนกระทัง่ ลม
ละเอียดสุด ปรากฏในความรูสึกวาลมไมมีเลยก็ไมตองกลัวตาย ขณะที่ลมหายไป
นั้นแลจิตยิ่งมีความละเอียดมาก บางครัง้ ลมไดหายไปจริง ๆ ในความรูสึกของนัก
ภาวนา บางครัง้ ทีเ่ รากําหนดลมละเอียดเขาไป ๆ ถึงกับปรากฏวา ลมไมมเี ลย
เหลือแตความรูล ว น ๆ ถาเปนเชนนัน้ จิตก็หยุดปรุง มีความสงบแนวแน ความสงบ
นัน้ แลเปนสิง่ ทีจ่ ะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาด และอัศจรรยใหเราเห็นในเวลาที่
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
ในหลักความเพียรสําหรับนิสยั ของแตละราย ๆ เราไมตอ งไปควาโนนควานี้ ไดยนิ
ทานวาทานภาวนาอยางนัน้ ไดผล ผูน น้ั ภาวนาอยางนัน้ ไดผล เราก็ควาโนนปลอยนี้
อยางนัน้ เรียกวาเปนคนหลักลอย เปนคนจับจด โดยไมทราบนิสยั ของตนวาจะควร
ปฏิบัติตอตนอยางไร อยางนี้ทําความเพียรไปเทาไรก็ไมคอยเห็นผล
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หลักสําคัญคือใหเปนคนจริง
จะทําความเพียรดวยธรรมบทใดหรือ
พิจารณาบริกรรมดวยธรรมบทใด หรือจะพิจารณาในแงใดอาการใด จงทําใหจริง
จนเห็นผลขึน้ มา พรอมกับทราบชัดวา จริตของเราชอบกับสิ่งนี้ หรือธรรมบทนี้ มี
ลมหายใจเปนตน นีแ้ ลชือ่ วาคิดคนหาความเหมาะสมใหเห็นชัดเจนในนิสยั ของตน
แลวดําเนินตอไปและทําดวยความจริงจัง ในเบื้องตนตองมีหลักยึดเชนนี้
ผูก าํ หนด พุทโธ โดยลําพังก็ เอา เดินไปไหนอยาใหเผลอคําวา พุทโธ พุท
โธ ในเมือ่ ไดนาํ มากํากับใจไมใหขาดวรรคขาดตอนกับความรูส กึ ระหวางจิตกับพุท
โธใหติดตอกันเปนสายไปอยูแลว คําวาพุทโธกับความรูนั้นจะคอยกลมกลืนเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันเขาเปนลําดับๆ จนกลายเปนวา คําวาพุทโธกับความรูน น้ั เปนอัน
เดียวกัน ทีน่ เ่ี ราจะบริกรรมหรือไมบริกรรมก็ไมเปนปญหาในขณะนัน้ เหลือแต
ความรูล ว นๆ ถึงเราจะนึกวาพุทโธ ก็คือความรูนั้นแลเปนพุทโธ นี่ถาจะเทียบอุปมา
ก็ คําวาพุทโธนี้เปรียบเหมือนเราตามรอยเทาของโคเพื่อจะจับตัวโคใหได โคตัวนัน้
ไปที่ไหนอยาปลอยรอย ใหตามรอยโคตัวนัน้ ไปเปนลําดับๆ ไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆ
จนถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปญหาเพราะไปถึงตัวโคแลว
ถาจะดูรอยโคก็ดูที่เทาโคก็ทราบ เพราะรอยทีเ่ หยียบย่าํ ไวในทีต่ า งๆ ก็ออกจากเทา
ของโคตัวที่เราจับไดนี้แล
นี่คําวาพุทโธก็เปนรองรอยที่จะตามรูคําวาพุทธะ ซึ่งเปนเหมือนกับโคตัว
นัน้ หากเราไมปลอย ตามพุทโธเขาไปทุกระยะๆ คําวาพุทโธกับจิตก็จะกลมกลืน
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน แลวก็จะหมดปญหาในคําวาพุทโธในเวลาเชนนัน้ นี่จิตเมื่อ
ตัง้ ตัวไดยอ มมีความสงบรมเย็นเปนสุขในเวลานัน้ ไมสงสัย ไมถามใครใหเสียเวลา
และขายโง นีผ่ ลทีเ่ กิดจากการบริกรรมพุทโธ เพือ่ เห็นจุดผูร ทู เ่ี รียกวาดวงใจอันแท
จริง
ผูก าํ หนดลมหายใจก็เชนเดียวกัน ลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกัน
เราจะพิจารณาอันใดก็ตามเปนเรื่องของรองรอยที่จะเขาไปหาตัวจริงทั้งนั้น
จะ
พิจารณา ผม,ขน,เล็บ,ฟน,หนัง,เนื้อ,เอ็น,กระดูกทุกๆ ชิน้ เปนเรื่องที่จิตมาคาด
มาหมายมาเหยียบมาย่าํ มาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไวทั้งนั้น เมือ่ เวลาเราแยกแยะ
ขยายออกใหเห็นตามสวนแหงอาการนัน้ ๆ ใหเห็นตามสวนแหงธาตุแหงขันธนน้ั ๆ
แลว จิตเราก็หายสงสัย และยอนเขาไปๆ จนถึงธรรมชาติของตัวที่แทจริง คือหยั่ง
เขาสูจ ติ และความสงบทีเ่ ปนอยูก บั จิตดวงสงบ
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เราพิจารณาดูอาการใด เมื่อเห็นชัดแลวจะไปสงสัยอันใดเลา มันตองเขาไป
หาทีจ่ ติ จิตเปนผูม ากอความรําคาญ จิตเปนผูมากอความรักความชัง จิตเปนผูมา
กอความหลงความหึงหวงกับสิง่ เหลานีต้ า งหาก ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนความรักความ
ชังในตัวเอง ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนความหึงหวงในตัวเอง ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนผูม คี วาม
หมายในตัวเอง แตเปนเรือ่ งของจิตไปใหความหมายวาสิง่ นัน้ เปนนัน้ ๆ สิง่ นัน้ นารัก
สิง่ นีน้ า ชัง แลวก็ยึดมั่นตามเรื่องแหงความหมายที่ตนไปทํากรุยทําหมายเอาไว ซึ่ง
เปนการผูกมัดตนใหติดจมอยูในสิ่งเหลานั้น
แตการพิจารณาเพื่อจะแกจุดที่ตนผูกมัดตนนั้นแล
ทานเรียกวาปญญา
เมือ่ พิจารณาเห็นชัดในสิง่ ใดแลว จิตยอมปลอยไปเปนระยะๆ หากวารูร อบคอบ
หมดในสวนแหงรางกายนี้ จิตก็ปลอยไดโดยเด็ดขาด เรียกวาหมดอุปาทานในกาย
แลวก็เขาไปถึงตัวจิตนั้นอีกวา กายเหลานีไ้ มมคี วามหมายในตัวเอง แตเปนเรือ่ ง
ของจิตเปนผูไ ปใหความหมายในกายนีว้ า เปนอยางนัน้ ๆ บัดนีไ้ ดรแู ลววากายเปน
สวนหนึง่ ตางหาก หรือวาธาตุ สวนธาตุดนิ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ตางหาก จิตก็เปนอันหนึ่ง
ตางหากจากสิง่ เหลานี้ หมดความสงสัยกังวลกันไปเปนพักๆ การพิจารณาเปนอยาง
นี้ ขอใหพจิ ารณาจริงๆ ก็แลวกัน อยาทําเลนๆ ทําอะไรใหทาํ จริงๆ จังๆ
การพิจารณากายนี้ จะพิจารณากายนอกกายในไมสําคัญ เพราะสมุทยั มีได
ทั้งภายนอกมีไดทั้งภายใน เมือ่ เปนเชนนัน้ มรรคคือ ทางดําเนินเพื่อแกเพื่อปลด
เปลื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวสําคัญมั่นหมายไว ก็ยอมมีไดทั้งภายนอกทั้งภายใน เชนเรา
รักรูป ความรักรูปนัน้ เปนสมุทยั หมายรูปนอกนัน้ เปนสําคัญ หมายรูปนัน้ นารัก รูป
นัน้ นากําหนัดยินดี แลวนํารูปนัน้ มาพิจารณาคลีค่ ลายดู ใหเห็นชัดตามหลักความ
จริงของรูปนั้นวา มีที่สําคัญตรงไหนบางพอที่จะใหเกิดความรักความกําหนัดยินดี
เมื่อแยกออกทุกอาการแลวก็เห็นเปนเพียงสักแตวาธาตุ
หรือเห็นแตเพียงของ
ปฏิกลู นาเกลียดไปเสียสิน้ หาสิง่ ทีน่ า รักนากําหนัดไมมเี ลย จิตก็ถอนความกังวล
ความรักในสิง่ เหลานัน้ เขามาสูต วั เอง เห็นโทษของตัวเองวาเปนเพราะตัวเองไปทํา
ความสําคัญมัน่ หมายในสิง่ นัน้ ตางหาก จึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีนั้นขึ้นมา
นีเ่ ราก็ไดเห็นโทษของเราดวย เราก็ไดเห็นโทษในสิง่ ทีเ่ ราไปสําคัญมัน่ หมาย วานา
รักนากําหนัดยินดีนน้ั ดวย จึงสามารถถอดถอนมาไดเปนระยะๆ อยางนี้
เพราะฉะนัน้ เรื่องของปญญาจึงเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ปญญาในขั้นของ
ธาตุขันธยังมี ปญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เปนประเภทหนึ่ง ปญญาในขั้นของ
นามธรรมเปนอีกขั้นหนึ่ง หากวาจิตของเราตัง้ ตัวไดดว ยความสงบเพราะอํานาจ
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ของความเพียรพยายาม โดยวิธภี าวนาดังทีไ่ ดกลาวมาในเบือ้ งตนนัน้ มีหลักฐานพอ
ทีจ่ ะพิจารณาไดแลว โปรดพิจารณาทางปญญา จะเปนเรื่องนอกก็ตาม จะเปนเรือ่ ง
ในก็ตาม ใหแยกสวนแบงสวนดูดงั ทีก่ ลาวนี้ จิตใจใหทาํ งานอยูก บั สิง่ เหลานัน้ ทัง้ วัน
ยิ่งเปนการดี เมือ่ มีความเหนือ่ ยภายในจิตใจ กําหนดจิตใหเขาพักในความสงบเปน
สมาธิเยือกเย็นขึ้นมา พอถอนจากความสงบแลวออกทําหนาทีก่ ารงานของตน เคย
พิจารณาอะไรที่ยังไมชัด เอา..คลี่คลายดูใหชัด ถืออันนั้นแลเปนงานของตน
พิจารณาจนรูช ดั ตามความเปนจริงแลว จิตนั้นจะปลอยงานประเภทนั้นโดยไมตอง
ไปบังคับ เพราะรูร อบคอบแลวจะถือมัน่ ไวทาํ ไม นี่เปนเรื่องของจิตจะปลอยสิ่งที่
เคยเกี่ยวของกับตัว นี่ขั้นของธาตุแตอธิบายอยางสรุป ๆ
ขั้นของขันธนี้เปนอีกประเภทหนึ่ง ขันธในขันธสี่คือ เวทนา,สัญญา,สังขาร,
วิญญาณ อันนีเ้ ปนสวนละเอียดมาก ละเอียดยิ่งกวารูปขันธ แตถึงจะละเอียดแค
ไหนก็ตามจะพนวิสัยของปญญาไปไมได ธาตุทั้งธาตุหรือวารูปทั้งกองนี้ในสวนราง
กายของเรา ปญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทงทะลุ ถอดถอนอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่นในกายออกมาได เหตุใดจะไมสามารถรูเ ทาทันใน เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณได ตองไดไมสงสัย เมื่อสติปญญามีอยูและนํามาใชอยูแลว
คําวาเวทนา เวทนาทางกายประเภทหนึง่ เวทนาทางใจประเภทหนึง่ เวทนา
ทางใจนีเ้ ปนสวนละเอียดมาก โดยมากถาจิตไดรบั ความสงบเยือกเย็นมาเปนลําดับ
แลว จะมีแตสขุ เวทนาปรากฏอยูภ ายในใจ สุขเวทนานีก้ ต็ อ งไดพจิ ารณาถึงกาลเวลา
ทีค่ วรจะพิจารณา จะปลอยทิ้งไวหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไมได เชน ผูติดสมาธิ
โดยมากติดสุขเวทนา เมือ่ เขาสมาธิแลวก็แนวแนเปนอารมณเดียว ไมอยากออกมา
คิดมาอานไตรตรองอะไรใหหนักอกหนักใจ ใหเกิดความลําบากรําคาญ อยูอยางนี้
สบายดี ทั้งวันทั้งคืนก็สบาย เมื่อถอยออกมากระทบกระเทือนรูป เสียง กลิ่น รส
เปนตน ก็รูสึกไมคอยสบาย รําคาญในจิตในใจ แลวยอนเขาไปอยูใ นสมาธินน้ั เสีย
สบายดี นี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธิ
เมือ่ เปนเชนนัน้ เราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณา เพราะการถอดถอนกิเลส
นี้ไมใชถอดถอนดวยสมาธินะ สมาธิเปนแตเพียงตนทุนใหใจไดรบั ความสงบเปนชัน้
หนึง่ ตางหาก แตการจะถอดถอนกิเลสทุกประเภทนั้นจะตองถอดถอนดวยปญญา
ไมวา สวนหยาบ ไมวา สวนกลาง สวนละเอียด จะตองถอดถอนดวยปญญาทั้งนั้น ถา
เพียงแตสมาธิหากไมไดใชปญญาพิจารณาเลย ก็จะอยูแตความสงบ หาปรากฏวาได
ถอดถอนกิเลสตัวใดออกไดดวยอํานาจของสมาธิไม เห็นแตความสงบ ถาเราปลอย
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ไวบา งหรือมีความประมาทบาง ไมคอยเขาสมาธิบอย ไมคอยทําความเพียรโดย
สม่ําเสมอเพื่อรักษาระดับสมาธิไว จิตที่เคยเปนสมาธิก็เสื่อม กลายเปนจิตทีม่ คี วาม
ฟุง ซานรําคาญไปอีก เลยเขาสมาธิไมได นีเ่ รียกวาสมาธิเสือ่ ม
ฉะนั้น เพือ่ เปนความเหมาะสมในเวลาจิตทีเ่ ปนสมาธิ ก็ใหพกั เสียไดตาม
กาลเวลาที่ตองการ เมื่อถอนออกมาแลวใหพิจารณาดวยปญญาตามธาตุขันธ จะ
เปนขันธใดก็ตาม เวทนาขันธกพ็ จิ ารณาใหเห็นวามันเปนสวนหนึง่ ตางหาก ไมใชตัว
จิตอันดั้งเดิม พูดงาย ๆ ก็คือเปนสวนที่แฝงขึ้นมา จะเปนสุขก็แฝงขึ้นมา จะเปน
ทุกขก็แฝงขึ้นมา เพราะฉะนั้นสุขทุกขจึงเปนของที่เกิดและดับได ไมเปนของจีรัง
ถาวรและไมเปนสิง่ คงที่ สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานีม้ ลี กั ษณะทีป่ รากฏ
กระเพื่อมขึ้นมาแลวก็ดับไปเชนเดียวกัน
ทั้งเกิดและดับนี้เปนตามธรรมชาติของขันธ หากจิตจะหลงก็หลงไดอยางไม
มีปญ
 หาเพราะเคยหลงมาแลว ถาพิจารณาก็รูฐานที่เกิดที่ดับของเขาไดอยางชัดเจน
ไมยึดมั่นถือมั่นในกองแหงรูป ในกองแหงเวทนา ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งเฉย ๆ ทั้งสัญญา
ความจําหมาย ทั้งสังขารความปรุงวาดีวาชั่ววาสุขวาทุกข ทัง้ วิญญาณทีร่ บั ทราบ อัน
เปนเพียงปรากฏขึน้ แลวดับไป ๆ นีค่ อื ปญญาขัน้ ละเอียดทีส่ ามารถใหเห็นตนเหตุ
หรือเห็นรากฐานของอาการทัง้ สีท่ ง้ั หานีว้ า มันปรากฏตัวขึ้นมาไดอยางไร
รูปทีป่ รากฏตัวขึน้ มาเปนกายนี้ ก็เนื่องจากหลักใหญที่เรายังไมสามารถคน
พบ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ก็ออกมาจากหลักใหญ ทีเ่ รายังไมสามารถรู
ดวยปญญา แตเมื่อใชปญญาพิจารณาเขาไปโดยไมหยุดยั้งแลว รูปก็เห็นชัดวาเปน
อันหนึ่งตางหากจากจิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ ไมวา เวทนา
ประเภทใด ไมวาสัญญาจะหมายเรื่องอะไร ไมวาสังขารจะปรุงเรื่องอะไร จะเห็น
ความเกิดของสิ่งเหลานี้มาจากจิตและดับลงที่จิต และเปนธรรมชาติอันหนึ่งตางหาก
จากจิต และยังจะไดเห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุมหอไวอยางมิดชิด ธรรมชาติ
นัน้ เปนผูท าํ หนาทีบ่ งการ โดยมากในอิริยาบถทั้งสี่จะเปนเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้น
เปนตัวเชิด เปนตัวพาใหคดิ ใหอา นใหปรุงแตงตาง ๆ นีท่ า นเรียกวา อวิชชา
อันนีเ้ ปนสิง่ ทีส่ นิทติดใจกับใจราวกับเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน จนผูป ฏิบตั ิ
เมื่อถึงขั้นละเอียดนี้แลวไมสามารถจะทําลายอวิชชานี้ ไมสามารถจะพิจารณาธรรม
ชาตินี้ได เนือ่ งจากเขาใจวาธรรมชาตินแ้ี ลเปนตน ตนคือธรรมชาติอนั นี้ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลายพรากไดหมดแลว แตธรรมชาตินี้พรากกันไมออก
เนือ่ งจากเราเห็นธรรมชาตินว้ี า เปนเรา ในขณะเดียวกันเราก็คอื ธรรมชาติอนั นี้ เมื่อ
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เปนเชนนี้ธรรมชาตินี้จะตองแสดงตัวอยูตลอดเวลา และแสดงอยางอาจหาญดวย
คือจิตที่เปนขั้นละเอียดนี้ จะมีแตเรื่องความดีแทบทั้งนั้นแสดงตัว ความทีว่ า ดีอนั นี้
แลทีเ่ รียกวาอวิชชาอันแทจริง
หลอกทางชั่ว หลอกทางสวนหยาบก็ตามกันทันมาเปนลําดับ เมือ่ แสดง
ความละเอียดถาปญญาไมสามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลา เชน ความผองใสก็คือ
ธรรมชาตินแ้ี ลแสดงตัว ความองอาจกลาหาญก็คือธรรมชาตินี้ ความสุขความสบาย
ก็คือธรรมชาตินี้ เพราะธรรมชาตินย้ี งั เปนตัวสมมุตอิ ยู สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึง
เปนเรื่องของสมมุติทั้งนั้น
ถาเราไดทราบ หรือไดยินไดฟงจากครูอาจารยที่ชี้ชองบอกทางไวแลวอยาง
นี้ เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่วานี้ไดโดยไมมีความสะทกสะทานลังเลใจ โดยไมมี
ความหึงหวงในธรรมชาตินเ้ี ลย แตถาไมเคยไดยินไดฟงมากอนนั้น นากลัวจะติดอยู
เปนเวลานานหรืออาจติดกันไปเลย เพราะไมสนใจจะถอน เนื่องจากมีความรักมี
ความสงวน มีความรักชอบ มีความพอใจอยางยิ่ง แลวก็ยกธรรมชาติอนั นีข้ น้ึ วาเปน
ตน กดขี่สิ่งทั้งหลายวาทุกสิ่งทุกอยางเรารูหมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือในโลกนี้ เราเปน
ผูบ ริสทุ ธแลวทัง้ ทีก่ าํ ลังหลง และยึดถือจิตอวิชชาอยูอยางภูมิใจไมรูสึกตัวบางเลย นี่
แลเพลงกลอมของอวิชชาแท ทําใหสติปญญาหลับใหลไปไดโดยไมคาดฝน
เมื่อปญญามีกําลังพอที่จะพิจารณานี้ไดแลว ก็ยอนเขาไปดูจุดนี้ คือจุดแหง
ความผองใส จุดแหงความองอาจ จุดแหงความสุขอันละเอียดของอวิชชาที่อาศัยอยู
นี้ จะตองทลายตัวลงไปดวยอํานาจของปญญาที่ละเอียด เมือ่ ธรรมชาตินไ้ี ดสลายตัว
ลงไปดวยอํานาจของปญญาแลวนั้น คําวาเราก็ดี สิ่งที่เราเคยสงวนก็ดี สิง่ ทีเ่ ราเคย
รักเคยชอบมาก็ดี สิ่งที่องอาจกลาหาญอันเปนจุดเดียวกันนั้นก็ดี จะหมดปญหาไป
ทันทีไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในนั้น ถาหากจะเทียบอุปมาแลว จุดอันนีเ้ ปนเชนเดียว
กับบุคคลทีเ่ ขาไปในหองวาง เมื่อเขาไปสูหองวางแลว ผูนั้นจะลืมตัวของตัวไปเสีย
แตจะไปชมวาหองนี้วางโลงโถงเต็มที่ ไมมีสิ่งใดอยูในหองนี้เลย หองนี้วางอยางเต็ม
ที่ โดยไมทราบวาตัวคนเดียวนัน้ แลไปทําการกีดขวางหองอยูใ นขณะนัน้ หองจึงยัง
ไมวา งเพราะยังเหลือคน ๆ หนึ่งไปทําการกีดขวางหองนั้นอยู
พอรูสึกตัววา ออ หองนีว้ า งจริง แตที่หองนี้ยังไมวางเต็มที่ก็เนื่องจากเรา
มาอยูใ นหองนีค้ นหนึง่ ถาเราถอนตัวออกไปเสียจากหองนี้แลว หองนี้จะวางอยาง
เต็มที่ ขอนี้อุปมาฉันใด ทุกสิ่งทุกอยางวางปลอยวางกันไดหมด แตยงั เหลือคําวาเรา
ซึ่งเปนตัวอวิชชาอันแทจริงอยูกับใจ นัน่ แหละอวิชชาลวน ๆ คือเราตัวนัน้ แหละกีด
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ขวางตัวเองอยูใ นเวลานัน้ ไมทราบวาอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นสิง่ ทัง้ หลายวาง
หรือวาเราวางสิง่ ทัง้ หลายไดหมดไมมสี ง่ิ ใดเหลือ แตธรรมชาติอันนั้นทําการกีดขวาง
ตัวของเราอยู เราเลยไมวา ง
พอปญญาไดหยั่งเขาไปสูจุดนี้แลว ธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไป นัน้ แลภาย
นอกก็วาง ภายในใจตัวเองก็วา ง เชนเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากหอง แลว
หองนั้นก็วางอยางเต็มที่ จิตรูทุกสิ่งทุกอยางรอบดานหมดแลวดวย มารูร อบตัวเอง
ปลอยวางภายในตัวเองนีด้ ว ย ชื่อวาจิตนี้วางอยางเต็มที่ ไมมีสมมุติอันใดแฝงอยู
ภายในนัน้ เลย นีช่ อ่ื วาจิตวางจริง จิตปลอยวางจริง
ถาหากจิตยังไมรูตัวเอง ยังไมถอดถอนตัวเองตราบใด ถึงจิตจะวาสิ่งใดวาง
หรือปลอยวางสิ่งใดไดแลวก็ตาม จิตก็ยังไมวางในตัวเอง จิตยังไมปลอยวางตัวเอง
อยูน น้ั แล เมือ่ เปนเชนนัน้ คําวาอวิชชาก็คอื จิตผูนั้นยังจะมีทางสืบตอไปไดอีก เมื่อ
ไดทําลายพืชอันสําคัญหรือตัวอวิชชาอันแทจริงนี้ไดดวยปญญาแลว นั้นแลชื่อวา
เปนผูว า งเปนผูว างอยางเต็มภูมิ ไมมีสมมุติอันใดเจือปน ความสงวนก็ไมมี ความ
รักก็ไมมี ความองอาจกลาหาญก็ไมมี ความที่จะขยาดหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไมมี
เพราะสิ่งทั้งนี้เปนสมมุติทั้งนั้น เนื่องจากอวิชชาซึ่งเปนรากแกวใหญอันพาใหเกิด
อาการเหลานีข้ น้ึ มาไดสลายลงไปแลว เหลือแตธรรมชาติลว น ๆ
นีจ่ ดุ สุดทายแหงการปฏิบตั ธิ รรมะ หากเราไดปฏิบตั อิ ยางเอาจริงเอาจัง
ตามทีอ่ ธิบายมาแลวนัน้ จุดนี้หรือผลสุดทายที่อธิบายมานี้จะไมเปนสมบัติของใคร
แตจะเปนสมบัติของทานผูปฏิบัติตามที่กลาวมานี้ทั้งนั้น เพราะความรูอ นั นีม้ อี ยู
ตลอดเวลาหลับหรือตืน่ ไมนยิ ม แมแตหลับสนิทก็ยงั ทราบวาหลับสนิท ตนไดถึง
ความบริสุทธิ์จะไมทราบตนไดอยางไร ตองทราบ ฉะนัน้ ทุกทานโปรดไดทาํ ความ
พยายามผลิตพระของเรา สรางพระของเราใหสมบูรณเพือ่ ความเปนวิสทุ ธิบคุ คล
เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพรองไปบาง เปลีย่ นแปลงไปบาง สมบูรณบา ง
ไดบางไมไดบาง อิม่ บางหิวบาง อยาไปทําความสําคัญใหมากไป จะเสียหลักใหญ
คือพระของเราบกพรอง คําวาพระนี้หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ ประเสริฐเต็มทีน่ น่ั เอง
เราพยายามปรับปรุงกาย วาจา ใจ ของเราดวยขอปฏิบัติอันเปนธรรมะคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาใหกลมกลอมกับจิตใจของตน ใหมคี วามเจริญดวยศีล ใหมคี วาม
เจริญดวยสมาธิ ใหมคี วามเจริญดวยการสอดสองมองรูเ หตุการณตา ง ๆ ทัง้ ภาย
นอกทั้งภายในที่เรียกวา ปญญา อยูตลอดเวลา นีช่ อ่ื วาเปนผูส รางพระขึน้ ภายในตน
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พระผูนั้นจะไมบกพรอง ทุกสิ่งทุกอยางจะบกพรองไมสําคัญ ขออยาใหพระของเรา
บกพรองก็เปนที่พอใจและชอบธรรม
การสรางพระนีส้ รางยากมาก สรางวัตถุอะไร ๆ ไมยาก จะสรางหางสราง
หออะไร สรางวัดสรางวา สรางโบสถสรางวิหาร ไมมีอะไรสําคัญ ไมมีอะไรหนักเทา
ไมมอี ะไรจะยากเทาการสรางพระ
คือการสรางตัวของเราใหดแี ละดีเดนเห็น
ประจักษใจ อันนีส้ รางยากมาก แตสรางไดแลวมีคณ
ุ คาหาประมาณมิได ทุกสิ่งทุก
อยางสรางขึ้นมา หมดเทาไรเขาก็ประมาณไดถูกตองหรือบอกไดถูกตอง วาสิง่ นัน้
สรางหมดเทานัน้ บาท เทานัน้ แสน เทานัน้ หมืน่ เทานัน้ ลาน บอกกันได แตการสราง
จิตนีห้ มดไปเทาไรไมคาํ นึงนับอาน เพราะเปนงานทีเ่ ลยการนับการประมาณ เมื่อ
สรางไดแลวจะมีราคาคางวดเทาไร ก็ไมมกี ารจับจายขายกันในตลาด จึงวาเปนงานที่
ยาก ผลงานที่คาดไมได
ฉะนั้น ทุก ๆ ทานโปรดพากันสนใจสรางพระของตนใหเต็มที่ อยาไปสนใจ
ไยดีลืมตัวกับสิ่งภายนอก เจริญแคไหนก็เสือ่ มลงเทากันไมมเี ศษมีเหลือเลย ในโลก
นี้มันโลกวัตถุมันโลกนิยม อะไร ๆ มีไมอดไมอยาก อยูที่ไหนก็สรางก็อยูกันไป
เพราะคนมีชวี ติ จิตใจ จะไมมีบานมีเรือนมีกุฏิศาลาอยูอาศัยถาไมสรางจะอยูที่ไหน
แมแตกระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรัง พระเราก็มี แตใหมเี ทาทีเ่ ห็นวาจําเปนกับ
เหตุผลอรรถธรรมและธาตุขนั ธ อยาไปทําความกังวลขนทุกขใสตัวเพราะสิ่งเหลา
นั้นใหมากไป จนลืมมองดูพระของตัว จงสรางพระนีใ้ หได เมือ่ สรางพระสมบูรณ
แลวอยูท ไ่ี หนก็สบาย อยูรมไมชายเขา อยูใ นปาในรก และอดบางอิม่ บางก็มคี วาม
สบายทัง้ นัน้ เพราะพระนีส้ มบูรณแบบแลว จงทําความสนใจอยางนี้
ถาเปนผูชอบยุงกับสิ่งภายนอกแลว อยางไรพระตองดอยไปเปนลําดับ จน
หาพระภายในตัวไมมเี ลย ทัง้ วันทัง้ คืนจะเปนแตสญ
ั ญาอารมณกบั เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีย้ งุ
ไปหมด ไปที่ไหนวุนไปที่นั่น สรางนัน้ สรางนี้ เดีย๋ วเกีย่ วกับศรัทธาญาติโยม บอก
บุญคนนัน้ บอกบุญคนนี้ ติดตอคนนั้นติดตอคนนี้ กลายเปนเรื่องนอกเรื่องแหก
คอกแหวกแนวไปหมด หาเรื่องในของพระที่จะใหเปนพระองคเจริญ ๆ คงเสนคง
วาไมมี นี้ผิดกับหลักของพระผูตั้งหนาตั้งตาสละกิเลส ผิดกับหลักของผูปฏิบัติเพื่อ
ความเปนพระอันสมบูรณ ก็พระโสดา สกิทาคา อนาคา พระอรหันต อยางไรละ
ฉะนัน้ งานเชนนัน้ กับงานของพระตามหลักนิสสัย ๔ จึงตางกันมาก งานนัน้
มอบใหญาติใหโยมใหศรัทธาพิจารณากันไป แตเรือ่ งงานผลิตมรรคผลนิพพานนีใ้ ห
เปนเรือ่ งชาง คือเราเปนชางเอง ไดรบั โอวาทจากครูบาอาจารยมาเปนเครือ่ งมือแลว
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เอา ทําหนาทีล่ งไป งานนี้จะใหคนอื่นทําแทนไมได การสรางพระตองตางองคตาง
สราง ตางคนตางสรางตัวเอง เปนแตไดรบั อุบายจากครูจากอาจารยหรือหมูเ พือ่ น
มาเทานัน้ การที่จะทําลงไปนั้นเปนเรื่องของเราโดยเฉพาะ ใครทําแทนไมได เปน
สวนของใครของเรา
เดินจงกรมก็ใหมีสติ นัง่ ทีไ่ หนใหมสี ติ ไปไหนมาไหนอยาลืมคําวาพระตอง
ดีและสมบูรณดว ยการบํารุงรักษา พระจะบกพรองไปที่ไหนบาง ใหพยายามแกไข
ดัดแปลงจนเปนพระทีส่ มบูรณ นั่งสมาธิก็เย็น เดินไปไหนมาไหนก็เย็น พิจารณา
เรื่องปญญาก็ปลอดโปรงโลงโถง เห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความดีความชัว่ ชัดเจนอยู
ที่ใจของพระเรา มีทางออกทางเขา มีทางปลดเปลื้องตนเอง มีทางหลบหลีกภัยได
อยางสบาย ดวยอํานาจปญญาของพระ อยูที่ไหนก็สบาย เย็นไปหมด ขาศึกที่เคย
กอความวุน วายใหเราวันยังค่าํ คืนยังรุง โดยไมมีวันหยุดยั้ง ก็ยุติกันลงดวยอํานาจ
แหงพระของเรามีเครื่องมือกําจัดและปองกันตัว มีความกลาหาญชาญชัยรบกับ
ขาศึกไมถอยทัพกลับแพ รุดหนาเรือ่ ยไป ควาหลักชัยที่รออยูชั่วเอื้อมมือดวยขอ
ปฏิบตั ิ
เรื่องภายนอกก็ไมมาเกี่ยวของใหเปนกังวลภายในใจ
เรือ่ งใจก็ไมเสาะ
แสวงหา ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อกอไฟเผาตัว ตางอันตางอยูตางอัน
ตางจริง พระก็จริงสําหรับพระของเรา ไปทีไ่ หนก็สบายหายหวง เมื่อใจถึงความเปน
พระอันสมบูรณแลวอยูที่ไหนก็พอตัว ไมตองการอะไรทั้งนั้น อดก็พอตัว อิ่มก็พอ
ตัว อยูที่ไหนก็พอตัว สบายอยูหมดทุกแหงทุกหน ไมเลือกสถานที่กาลบุคคล มี
ความพอตัวอยูดวยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งเคลือบแฝง เรียกวาพระสมบูรณแบบ
แลวดวยขอปฏิบตั ิ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เนือ่ งจากความเพียรเปนเครือ่ งสนับสนุน
นีแ้ ลทีไ่ ดอธิบายวาการรบขาศึกภายในหมายถึงกิเลส ซึง่ ตัวของเราเสียเอง
เปนกิเลส และผูร บก็คอื ตัวเราเองเปนผูร บ เปนผูแกความผิดของตนที่มีอยูแงไหน
มุมใด รวมแลวเรียกวารบกับกิเลส เมื่อรบใหถึงจุดหมายปลายของสิ่งที่เปนขาศึก
ขาศึกไดสลายยอมแพอยางราบคาบแลว ก็เปนผูมีความองอาจกลาหาญ เห็นรูปก็
เห็นไดอยางเต็มตา ฟงไดอยางเต็มหู เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางที่
มาสัมผัส รับทราบไดอยางเต็มใจ ไมติดไมพันไมเปนกังวล ไมมีทามีทางวาจะตอง
ระมัดระวังซึ่งกันและกัน
หรือไมมีทามีทางวาใจจะฟุงเฟอเหอเหิมไปตามสิ่งทั้ง
หลายนัน้ เพราะ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ เปนสิง่ ทีเ่ ห็นแจงชัดตามความเปนจริงแลว

เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๓

๑๔

ภายในใจ เรียกวา สุคโต อยูก็ สุคโต คืออยูก็ดี ไปก็ไปดี คิดก็คิดดี อะไรมาสัมผัส
กลายเปนธรรมะไปตาม ๆ กัน ไมเปนโทษไมเปนกิเลสดังที่เคยเปนมา
ถาจิตดีจิตหมดโทษเพียงดวงเดียว ไมมีอะไรจะเปนขาศึกในโลกนี้ ทีเ่ ปน
ขาศึกที่เปนความทุกขความเดือดรอน ก็เนือ่ งจากใจดวงเดียวนีแ้ ล เสาะหาเรือ่ งกอ
เรื่องใสตัวเองอยูไมหยุด เกิดเรื่องกับตัวเอง หาที่ปลดที่เปลื้อง หาทนายมาแกชว ย
ไมได หาผูตัดสินหาผูพิพากษาไมได นอกจากเราจะเปนผูพิพากษา นอกจากเราจะ
เปนผูพ นิ จิ พิจารณาคูค วามระหวางดีกบั ชัว่ และปลดเปลื้องกันลงไปเอง ดวยสนฺทฏิ 
ฐิโก เห็นเอง ไมตองใหผูอื่นผูใดมาเห็นได มาทํานายทายทักให เพราะคําวาสนฺทฏิ 
ฐิโก นี้พระพุทธเจามอบไวกับพุทธบริษัททุกรูปทุกนาม ผูใ ดมีขอ ปฏิบตั สิ มควรจะรู
ตาม สันทิฏฐิกธรรม ก็ยอมมีสิทธิรูได ไมเลือกวาเปนหญิงเปนชาย เปนนักบวช
หรือฆราวาส สามารถรูไ ดดว ยกัน
ฉะนัน้ ในอวสานแหงธรรมทีแ่ สดงมานี้ ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายจงนํา
ไปพินิจพิจารณา แลวพยายามผลิตพระของตนใหมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภาย
ในตนเอง แมจะไมศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตาม ก็ขอใหศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายใน
ตัว ระหวางสิง่ ทีม่ าเกีย่ วของกับใจอยาใหอาภัพกันเทานัน้ นีช่ อ่ื วาเปนความศักดิ์
สิทธิ์วิเศษไดอยางภาคภูมิ
จึงขอยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้
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