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ปลุกใจสูกิเลส 
 

 ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ไมมีอะไรจะสุขหรือทุกขยิ่งกวาใจ ความสกปรกก็ดี 
ความสะอาดก็ดี ไมมีอะไรจะสกปรกและสะอาดยิ่งกวาจิตใจ ความโงก็ดี ความฉลาดก็ดี 
ก็คือใจ ทานสอนไววา “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ส่ิงท้ังหลาย
สําคัญอยูท่ีใจ สําเร็จแลวดวยใจ 
 ศาสนาก็สอนลงท่ีใจ ศาสนาออกก็ออกจากใจ รูก็รูที่ใจ พระพุทธเจารูก็รูที่ใจ นํา
ออกจากใจน้ีไปสอนโลก ก็สอนลงท่ีใจของสัตวโลก ไมไดสอนที่อื่นใดเลย 
 ในโลกธาตุน้ีจะกวางแคบขนาดไหนไมสําคัญ ธรรมมีจุดหมายลงที่ใจแหงเดียว 
ใจท่ีควรกับธรรมอยูแลวก็เขาถึงกันไดโดยลําดับ ที่ทานวา “มีอุปนิสัย” น้ันหมายถึง ผู
ควรอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจน ผูมีนิสัยสูงต่ําตางกันอยางไรพระองคทรงทราบ เชน ผู
มีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุถึงที่สุดแหงธรรม ควรจะเสด็จไปโปรดกอนใครๆ เพราะ
เก่ียวกับชีวิตอันตรายท่ีจะมาถึงผูน้ันในกาลขางหนา เร็วกวาธรรมดาที่ควรจะเปน ก็รีบ
เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน ที่ทานวา “ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก” ผูท่ีมาเก่ียวของกับ “ตา
ขาย” คือพระญาณของพระองค 
 คําวา “เล็งญาณดูสัตวโลก” นั้น ทานเล็งญาณดูจิตใจนั่นเอง ทานไมไดเล็ง
ญาณดูตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ ซ่ึงเปนวัตถุหยาบๆ และใหญโตย่ิงกวาคนและสัตว แต
เม่ือเก่ียวกับธรรมแลว ใจเปนส่ิงท่ีใหญโตมากกวาส่ิงใดในโลก และเหมาะสมกับธรรม
อยางยิ่ง การเล็งญาณก็ตองเล็งดูที่ใจ การส่ังสอนก็ตองส่ังสอนลงท่ีใจ ใหใจรูและเขาใจ
สิ่งตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจเอง 
 สําหรับเจาของไมสามารถที่จะรูไดวาอะไรผิดอะไรถูก การแกไขจะแกดวยวิธีใด
ก็ไมทราบทางแกไข วิธีแกไขพระองคก็สอน ไมใชส่ิงท่ีนํามาสอนน้ันไมมีอยูกับจิตใจ
ของสัตวโลก เปนส่ิงท่ีมีอยูดวยกัน เปนแตเพียงผูนั้นยังไมทราบ ถูกปดบังหุมหออยู
ดวยส่ิงสกปรกท้ังหลาย ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา ไมมีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกวาใจ และ
สกปรกไมมีวันสะอาดเลยถาไมชําระซักฟอกดวยการบําเพ็ญธรรม รางกายเราสกปรก
ยังมีวันชะวันลางใหสะอาดได เสื้อผากางเกงสถานที่สกปรก ยังมีการชําระซักฟอกเช็ดถู
ลางใหสะอาดสะอานไดตามกาลเวลา 
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 แตจิตใจที่สกปรกโดยที่เจาของไมไดสนใจนั้นนะ มันสกปรกมาตั้งแตเมื่อไหร 
และสกปรกไปตลอดกาลต้ังแตวันเกิดจนกระท่ังวันตาย ภพน้ีถึงภพน้ัน ภพไหนก็ภพ
ไหน มีแตเรื่องสกปรกพาใหเปนไป พาใหเกิดพาใหตายเร่ือยๆ ไปอยางน้ัน หาเวลา
สะอาดไมได ทานเรียกวา “ใจสกปรก” สิ่งที่สกปรกมันจะพาไปดีไดอยางไร? อยูก็อยู
กับความสกปรก ไมใชของดี ผลแหงความสกปรกก็คือความทุกขความลําบาก คติที่ไป
ก็ลําบาก สถานท่ีอยูก็ลําบาก กําเนิดท่ีเกิดก็ลําบาก มีแตของลําบาก ลําบากหมดเพราะ
ความสกปรกของใจ จึงไมใชเปนของดี ควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรก ไมมีสิ่งใดที่นา
สะอิดสะเอียนย่ิงกวาใจท่ีสกปรก อยางอ่ืนท่ีสกปรกไมคอยไดมีครูมีอาจารยสอนกัน
เหมือนใจสกปรก 
 สวนจิตใจที่สกปรกนี้ ตองหาผูสําคัญมาสอนจึงจะสอนได ใครจะมาสอนเร่ือง
การซักฟอกจิตใจท่ีสกปรกน้ีใหสะอาดสะอานไมได นอกจากธรรมของพระพุทธเจา
แตละพระองคที่ทรงรูทรงเห็น และทรงสละเปนสละตายในการบําเพ็ญ เพื่อรูทั้งพระ
ทัยของพระองคเองตลอดถึงวิธีแกไข แลวก็นํามาส่ังสอนโลกไดถูกตอง ตามวิธีที่พระ
องคทรงบําเพ็ญและไดทรงเห็นผลนั้นมาแลว ใจจึงตองมีครูอาจารยสอนอยางนี ้
 ความทุกขมันก็เปนผลมาจากส่ิงท่ีสกปรกน้ันเอง ออกมาจากความโง โงตอตัว
เองแลวก็โงตอส่ิงตางๆ ไปเรื่อยๆ ตัวเองโงอยูแลว ส่ิงท่ีมาเก่ียวของก็ไมทราบวาอะไร
ถูกอะไรผิด แมไมชอบใจก็ตองไดยึดตองไดควา คนเราจึงตองมีทุกขทั้งๆ ท่ีไมตองการ
กันเลย แตทําไมจึงตองเจอกันอยูทุกแหงทุกหนทุกเวลํ่าเวลา ทุกสัตวทุกบุคคล ก็เพราะ
ไมสามารถท่ีจะหลบหลีกปลีกตัวออกได ดวยอุบายตางๆ แหงความฉลาดของตน น้ัน
แลจึงตองอาศัยคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ไดรับการซักฟอกดวยความดีท้ังหลายเปน
ลําดับๆ มา 
 ทานก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทหน่ึง ศีลก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภท
หน่ึง ภาวนาก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทตางๆ รวมตัวเขามาอยูในองคภาวนาน่ี! 
ลวนแตเปน “นํ้าสะอาด” ท่ีซักฟอกส่ิงสกปรกซ่ึงรกรุงรังอยูภายในจิตใจของสัตวโลกน้ี
แล 
 อุบายวิธีตางๆ พระพุทธเจาจึงไดสอนกันมาเปนลําดับลําดา องคน้ีผานไปแลว
องคน้ันก็มาตรัสรู ตรัสรูก็ตรัสรูในธรรมอันเดียวกัน ความจริงอันเดียวกัน เพ่ือจะแก
กิเลสตัณหาอาสวะของสัตวโลกอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจาทั้ง
หลายจึงเหมือนๆ กัน 
 น่ีเรานับวาเปนผูมีวาสนา ไดเปนผูใครตอศีลตอธรรม ซึ่งเปน “นํ้าท่ีสะอาดท่ี
สุด” สําหรับชะลางส่ิงท่ีสกปรกท่ีมีอยูภายในใจของตน คนท่ีไมมีความสนใจกับธรรม
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ไมเชื่อธรรมและไมเชื่อศาสนา เหลาน้ีมีจํานวนมากมาย เราไมไดเขากับคนประเภทนั้น
ก็นับวา “เปนวาสนาอยางย่ิง” 
 แมคนดีมีธรรมในใจจะมีจํานวนนอย ก็มีเราคนหน่ึงท่ีมีสวนอยูดวย สําหรับผูท่ี
ใครตออรรถตอธรรม มีความเชื่อความเลื่อมใสพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนไว นับวาเปนผูท่ีมีวาสนา น่ีแหละวาสนาของเรา! คืออันนี้เองเปนพื้นฐานที่จะให
เราไดบําเพ็ญความดีสืบเนื่องกันเปนลําดับมา เปนความเจริญรุงเรือง จิตใจก็จะไดมี
ความสะอาดสะอานข้ึน เมื่อจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับ ความสุขก็ปรากฏขึ้นเปน
เงาตามตัว ความเพลินอันใดจะเหมือนความเพลินของใจ ที่รื่นเริงไปดวยอรรถดวย
ธรรม มีความรักใครใฝใจในธรรม การประพฤติปฏิบัติก็เปนไปดวยความอุตสาห
พยายาม ผลก็ปรากฏขึ้นมาใหเปนความสงบรมเย็น เปนความเพลินอยูภายในจิตใจ 
ทานจึงวา “รสอะไรก็สูรสแหงธรรมไมได” “รสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสท้ังปวง” คือรส
อันนี้ไมมีวันจืดจาง ไมมีเบื่อ ไมมีชินชา เปนรสหรือเปนความสุข เปนความรื่นเริงดูด
ดื่มไปโดยลําดับลําดา แมที่สุดจนมาถึงขั้น วิมุตติพระนิพพานแลว ความสุขนั้นยิ่งมี
ความสมํ่าเสมอตัว คือคงที ่คงเสนคงวา ตายตัว 
 การพยายามจะยากหรืองายข้ึนอยูกับความพอใจ เราพอใจแลวงานอะไรมันก็ทํา
ไดทั้งนั้น สําคัญอยูท่ีความพอใจ เล็งดูเหตุดูผลเขากันไดแลว ความพอใจหากมาเอง ถึง
ไมมีก็บังคับได เราบังคับเรา บังคับคนอ่ืนยังยากย่ิงกวา เราบังคับเรา เราอยูกับตัวเรา
เอง จะบังคับใหทําอะไรก็ได 
 “เอา! น่ังภาวนาวันน้ีก็น่ัง” “เอา เดินจงกรมก็ได” เอา ทําบุญใหทาน เอา 
รักษาศีลนะ ไดทั้งนั้น เราเปนเจาของเราเปนหัวหนา เปนผูบังคับบัญชาจิตใจ เราเปน
เจาของ เจาของทุกสวนภายในรางกายเรา อาการเคล่ือนไหวท้ังภายนอกภายในเราเปน
ผูรับผิดชอบ เราเปนผูระมัดระวัง เราเปนผูรักษาเอง ควรหรือไมควรอยางไร เปนหนา
ที่ของเราจักตองบังคับบัญชาหรือสงเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไมควร เราทราบอยู
ดวยดี  
 หากเราไมสามารถปกครองตนเองไดในขณะนี้แลว เราจะเอาความสามารถมา
จากไหนในวันหนาเดือนหนาปหนา ชาติหนาภพหนา? เราตองทําความเขาใจไวกับ
ปจจุบันดวยดีตั้งแตบัดนี ้ ปจจุบันน้ีแลเปนรากฐานสําคัญท่ีจะสงไปถึงอนาคตใหมี
ความเจริญรุงเรืองขนาดไหน ตองไปจากปจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยูทุกวัน เจริญอยูทุกวัน 
สงเสริมอยูทุกวัน บํารุงอยูทุกวัน เจริญข้ึนทุกวัน น่ีแหละหลักปจจุบันอยูท่ีเราเวลาน้ี 
 วันเดือนป ภพชาตินะ มันเปนผลพลอยไดที่จะสืบเนื่องกันโดยลําดับ เชนเดียว
กับเม่ือวานน้ีสืบเน่ืองมาถึงวันน้ี แลวก็สืบเน่ืองไปถึงพรุงน้ี สวนผลที่จะไดรับดีชั่วมันขึ้น
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อยูกับเรา เราเปนผูรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาใหเห็นประจักษเสียแตบัดน้ีท่ียังควรแก
กาลอยู 

ธรรมของพระพุทธเจาเปน “สนฺทิฏฐิโก” ประกาศอยูตลอดเวลาตั้งแตวันพระ
องคทรงประกาศธรรมสอนโลก ก็ประกาศเรื่อง “สนฺทิฏฐิโก” นี้ดวยกันตลอดมาจน
ปจจบัุน เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นภายในใจของตัวเอง กําลังเรามีเทาไรเราก็ทราบ 
ผลที่ไดรับมากนอยเพียงไรก็ทราบภายในจิตใจ เพราะใจเปนผูคอยรับทราบอยูตลอด
เวลาอยูแลวทําไมจะไมทราบ บกพรองที่ตรงไหนเรงเขาไป การเรงอยูโดยสม่ําเสมอ 
ความบกพรองน้ันก็คอยสมบูรณข้ึนเปนลําดับ จนกระทั่งสมบูรณเต็มที่ได ไมใชสมบูรณ
ดวยความทอถอย ความทอถอยเปนเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยูแลวใหลดลงไป และเปน
สิ่งที่กีดกันสิ่งที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น บรรดาสิ่งที่เราพึงใจทั้งหลายจะไมมีทางเกิดขึ้นได 
เพราะไมมีการสงเสริมอันเปนเหตุใหผลเกิดขึ้นได! 

โงเราก็โงมาพอ จะเอาไปแขงกันไดยังไง เพราะตางคนตางโงเต็มตัวอยูภายใน
ใจดวยกัน จะเอาไปแขงกันไดอยางไร ไมใชเรื่องจะแขงขันกัน เพราะตางก็มีดวยกันทุก
คน สกปรกก็สกปรก ทุกขก็ทุกขดวยกัน รูดวยกันทุกคน ตางคนตางทุกข ตางคนตางรู 
ตางคนตางรับภาระเหลาน้ีดวยกัน ไมใชเรื่องที่จะมาแขงขันกันได เราไมมีความสงสัยใน
เรื่องเหลานี ้
 เอาใหฉลาด ไมฉลาดกวาใครก็ตาม ขอใหฉลาดเหนือเร่ืองท่ีเคยมีอยูในจติใจ
ของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน เราคลอยตามส่ิงเหลาน้ีมานานแลว ใหพยายามทํา
ความฉลาดใหทันกันกับเร่ืองของตัวเองน่ีแหละสําคัญ! เมื่อทันกับเรื่องของตัวเองแลว 
จะเรียกวา “ชนะตัวเอง” ดังที่ทานพูดไวในหลักธรรมก็ไมผิดนี่ ชนะอะไรก็ตาม ที่ทาน
พูดไวในธรรมบทหนึ่งวา “โย   สหสฺสํ   สหสฺเสน  สงฺคาเม  มานุเส ชิเน, เอกฺจ  
เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะสงครามท่ีคูณดวยลาน ถึงขนาดน้ัน 
ลวนแตเปนการกอเวรท้ังน้ัน ไมใชเปนของดีเลย การชนะตนนี่เพียงผูเดียวเทานั้นเปน
ของประเสริฐสุด” 
 ชนะตนหมายถึงอะไร? ก็หมายถึงชนะสิ่งที่ตัวเราเคยแพมาอยูภายในใจของเรา
น้ีแล เราแพอะไรบาง เราทราบเราเองเรื่องอยางนี ้ กิเลสท้ังหมดไมวาแงใด ลูกมันเราก็
แพ หลานมันเราก็แพ เหลนมันเราก็แพ พอแมของมันเราก็แพ ปูยาตายายของมัน เรา
ก็แพ เราแพเสียทั้งหมด แพอยางหลุดลุยยังงี้ อะไรๆ ของมันแพหมด ถาสมมุติวามันมี
มูตรคูถเหมือนอยางคนเราธรรมดานี้ มูตรคูถของมันเราก็แพอีก แตนี่มันไมมี ก็มีแต 
“ขี้โลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง” วาไปยังงั้นเสีย เราแพมันแลวทั้งนั้นนี่ 
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  ความแพนี่มันเปนของดีหรือ? อยูกับผูใดไมมีดีเลย คําวา “แพ” น่ังอยูก็แพ 
นอนอยูก็แพ ยืนอยูก็แพ เดินอยูก็แพ หาเวลาชนะไมมีเลย มีศักดิ์ศรีที่ไหน! มีแต
ความแพเต็มตัวคนเรามีสาระท่ีไหน ถาเปนธรรมดาแบบโลกๆ เขาแลว อยากจะไปผูก
คอตายน่ันแหละ แตนี่มันเปนเรื่องธรรมดา มันสุดวิสัย เราจะวายังไงละ พูดกันใหเห็น
อยางน้ีแหละ ไมยกขึ้นมาอยางนี้ไมเห็นโทษจะวายังไง? 
 นําธรรมมาตีพวกเรานี้แหละ พวกนักแพน่ีแหละ แพอยูทุกเวลํ่าเวลา เราไมเห็น
โทษของความแพของเราบางหรือ? น่ีเปนวิธีปลุกจิต เราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจเรา เรา
ยังจะแพอยูอยางนี้ตลอดไปหรือ? แพอยางหลุดลุยนะ จะแพราบอยางนี้เรื่อยๆ ไม
ตองการชัยชนะบางหรือ? 
 พระพุทธเจาเปนผูมีชัยชนะ สาวกอรหัตอรหันตทานเปนผูชนะ พระอริยเจาทาน
เปนผูชนะไปโดยลําดับ สรณะของเราทั้งสาม “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ลวน
แลวต้ังแตชัยชนะท้ังน้ันท่ีเรานึกนอมถึงทาน ตัวเราแพอยางราบตลอดเวลา สมควรแลว
หรือจะเปนลูกศิษยตถาคตนะ ? น่ันวาอยางน้ันซี น่ีแหละวิธีปลุกจติเจาของปลุกอยางน้ี 
ใหลุกข้ึนตอสูเพ่ือชัยชนะ ไมจมอยูกับความแพอยางราบคาบเร่ือยไป 
 จิตมันเปนสิ่งที่สงเสริมได กดขี่บังคับได เหยียบยํ่าทําลายได สําคัญที่เราเองเปน
ผูหาอุบายคิดในแงตางๆ ท่ีจะปลุกจิตปลุกใจของเราใหเกิดความอาจหาญราเริง ตอสู
ในสิ่งที่เปนประโยชน ท่ีจะเอาชัยชนะข้ึนมาสูตนดวยอุบายตางๆ ดังท่ีกลาวมาน้ี 
 นี่แหละเปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินของผูจะกาวเขาสูชัยชนะ ชนะ
ไปวันละเล็กละนอยเรื่อย ๆ ไป ผลสุดทายก็ชนะจนไมมีอะไรเหลือเลย ปญหาน้ีแหละ
สําคัญมาก 
 สติกับปญญาเปนธรรมอันสําคัญอยางย่ิง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นตน 
นะ พิจารณาเอาใหไดชัยชนะส่ิงท่ีแวดลอมเราอยูตลอดเวลา คอยตบคอยตีเราอยูตลอด
เวลา คืออะไร ? มันมีที่ไหน ?  
 มันมีแตรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีเทาน้ัน ตัวสําคัญจริงมันอยูที่ตรง
น้ี ตา หู จมูก ล้ิน กาย มันเปนทางเดินเขามาแหงอารมณตางๆ แลวเขามาหาสัญญา
อารมณซึ่งเปนกองขันธนี่เอง สุดทายก็กองขันธน่ีแหละรบกับเรา หรือมันไมไดรบก็
ไมทราบ เราหมอบราบอยูแลวก็ไมทราบวาจะมารบกับอะไร นอนทับถายรดไปเลยไมมี
ปญหาอะไร เพราะยอมมันอยางราบคาบแลวนี!่ 
 ทีนี้เราจะไมใหเปนอยางนั้น เราแกตัวเรา เราใหเปนเทาที่เปนมาแลวเทานั้น 
เวลานี้เราไดศาตราวุธ คืออรรถธรรม สติปญญาแลว เราจะตอสู พิจารณาเอาใหไดชัย
ชนะภายในตัวเรา ไมเอาชัยชนะกับผูใดเลย เอากับผูใดจะเปนเรื่องกอเวรกับผูนั้น เอา
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กับสัตวตัวใดก็เปนเร่ืองกอเวรกับสัตวตัวน้ัน ข้ึนช่ือวา “อ่ืน นอกไปจากตัวเอง”แลวมี
แตเร่ืองกอกรรมกอเวร ไมเปนของดีเลย สิ่งที่เลิศประเสริฐสุดก็คือ “เอกฺจ เชยฺยมตฺ
ตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะเรื่องของเรานี่เทานั้นเปนเรื่องประเสริฐสุดในโลก 
พระพทุธเจาก็ชนะแบบน้ี สาวกอรหัตอรหันตทานชนะแบบน้ี ทานเปนผูไมกอเวรกอ
กรรม นอกจากน้ันสัตวโลกยังไดอาศัยทานมาเปนลําดับจนกระท่ังบัดน้ี ทานเอาชนะ
ตรงนี้ 
 “เอา พิจารณา มันเคยหลงอะไรอยูเวลานี้ ?” พิจารณาใหเห็นชัด ส่ิงเหลาน้ีไม
ปดบังลี้ลับ มีอยูภายในตัวเรา รางกายก็เตือนเราอยูตลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี ้ ความ
สลาย ความแปรสภาพ แปรที่ไหนกระเทือนที่ตรงนั้น แปรไปนานเทาไหร ก็กระเทือน
มากข้ึน ๆ เวทนากับความแปรสภาพมันเปนคูเคียงกัน อะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่ง 
เวทนาจะเตือนบอกข้ึนมาเร่ือยๆ เตือนบอกสติปญญาของผูปฏิบัติ ของผูตั้งใจจะสง
เสริมสติปญญาใหมีกําลังเพื่อรูเทาทันกับสิ่งเหลานี ้ จึงเหมือนกับแสดงธรรมเทศนาอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมจําเปนจะตองใหพระทานขึ้นธรรมาสน “นโม ตสฺสะ ภควโต” 
 สิ่งเหลานี้เปน “ธรรมเทศนา” สอนเราตลอดเวลาอยูแลว เอา! ทุกขเกิดขึ้นที่
ตรงไหน ตั้งธรรมาสนที่ตรงนั้น วินิจฉัยกัน ปุจฉา วิสัชนา กันลงไป น่ีแหละเทศนาสอง
ธรรมาสน ระหวางขันธกับจติ ขันธใดก็ตาม รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ น่ีแหละปุจฉา วิสัชนา ใหเขาใจชัดเจนตามสิ่งเหลานี้ที่มีอยู รูปแปร แปร
มาโดยลําดับ น่ีเราอยูดวยกันน่ีก่ีวัน ก่ีวันน้ันคือลวงไปแลวเสียไปแลว ยกตัวอยางเชน 
ทานอาจารยหมออุดมทานไปกรุงเทพฯ ไปวันที ่๑๗ ทานกลับมาวันน้ีวันท่ี ๒ กลับมา
วันน้ี ทานไมไดวันสมบูรณมาเหมือนแตกอน ตั้งแตวันที ่๑๗ ไปจนถึงวันที ่๒ เปนก่ีวัน 
แนะ ลวงไปเทานั้นวัน ทานขาดวันน้ีไปแลว เราอยูน่ีก็ขาดไปเชนเดียวกันกับทาน น่ี
แหละเราอยูดวยความบกพรองไปทุกวันๆ นะ ไมไดอยูดวยความสมบูรณ วันนี้ขาดไป 
วันน้ันขาดไป วันหนาขาดไป วันหลังขาดไป ขาดไปเรื่อยๆ 
 เราบกพรองไปเรื่อยๆ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเราเรียนอยางน้ีแหละ เรียนธรรม เรา
ไมไดอยูดวยความสมบูรณ อยูดวยความ “หมดไป” ทุกวัน ๆ น่ีนะ แลวเราจะนอนใจ
ไดอยางไร เมื่อเปนนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคนแลว ตองใหเปนยอด
แหงความรูที่จะแกสถานการณซึ่งมีอยูในตัวของเรานี ้ ใหรูตามเปนจรงิโดยลําดับ เรา
พบกันวันน้ี วันหลังมาพบกัน บกพรองมาแลว ขาดไปเทานั้นวัน ขาดไปเทานี้ชั่วโมง ผู
อยูก็ขาด ผูไปก็ขาด กลับมาก็ขาด อยูประจําที่ก็ขาด ตางคนตางขาด มีแตตางคนตาง
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บกพรองไปทุกๆ วัน ขาดไปทุกวัน แลวขาดไป ๆ ขาดไปจะไปถึงไหน? มันก็ไปถึงท่ี
สุดปลายทางแหงความขาดสะบ้ันเทาน้ันเอง! 
 น่ี! มันตางกันแต “มืด” กับ “แจง” ท่ีลวงไปวันน้ันวันน้ีเทาน้ันแหละ ชาเร็ว
ตางกัน มีนิดเดียวเทานั้น จะตองไปถึงความขาดสะบั้นเชนเดียวกันหมด เวลาน้ียังไม
ขาดเปนแตวาเตือนๆ เรา นาทีเตือน วินาทีเตือน ชั่วโมงเตือน หมดไปเทานั้นวินาที 
เทานั้นนาท ี เทานั้นชั่วโมง เทาน้ันวัน เตือนอยูเสมอ เทาน้ันเดือน เทานั้นป เรื่อย สุด
ทายก็หมด มีเทาไรก็หมด เพราะมันหมดไปทุกวันนี่เอาอะไรมาเหลือ!!! 
 นี่เปนสติปญญาอันหนึ่งที่จะตองพิจารณา ส่ิงท่ีมันเหลืออยูน้ีนะ ท่ีพอจะได
ประโยชนจากส่ิงท่ีเหลืออยู ธาตุขันธของเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็หมดไป เราก็
หมดหวังในอันน้ัน เวลาน้ีอะไรยังอยูบาง? อะไรที่มันยังอยูพอที่จะทําประโยชนได เอา
สิ่งที่กําลังมีพอที่จะทําประโยชนอยูนี่นะ มาทําประโยชนเสียแตบัดนี ้ “อชฺเชว  กิจฺจ
มาตปฺป โก ชฺญา มรณํ สุเว” ความเพียรที่จะทําใหเปนประโยชนแกตน ควรทําเสีย
ในวันน้ี ใครจะไปรูเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไร! ทานวาไปอยางน้ัน บอกไมใหเรา
ประมาท 
 เอา พิจารณารูป มัน “เหลือ”อยูเทาไรเวลานี ้ มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยูบาง มัน
สลายหรือมันแปรสภาพไป สวนท่ียังอยูก็ยังมีอยูบาง พยายามพิจารณาใหทันกับเหตุ
การณท่ีมันยังเหลืออยู รูเทาทันดวยปญญา เวทนา ตั้งสติปญญาพิจารณาใหชัดเจน 
เร่ืองเวทนาก็มีเทากับเวทนาท่ีมีอยูน่ันแหละ ไมเลยจากน้ัน ผูรู รูไปหมด มันจะเทาภูเขา 
ก็สามารถรูเวทนาเทาภูเขา ไมมีอันใดที่จะเหนือผูรูไปได มันจะใหญโตขนาดไหน เรื่อง
ทุกขเวทนามันจะเหนือความรูนี้ไปไมได ความรูน้ีจะครอบเวทนาท้ังหมด น่ีถามีสติรูนะ 
ถาไมไดสต ิก็เล่ือนลอยเหมือนกับวาวไมมีเชือก เชือกขาด แลวแตมันจะไปทางไหน  
 น่ีเราไมใชวาวเชือกขาดน่ี เรามีสติปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความเปนจริง 
เอา เกิดก็เกิด เกิดขึ้นมา เรื่องทุกขเวทนาเปนธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยูแลว เรา
เปนนักธรรมะ เอา ฟงดวยด ีดวยสติปญญาตามความจริงของมันแลวแยกตัวออก เมื่อ
เขาใจแลวจะไมยึดไมถือกัน ไมเปนกังวลกับเรื่องทุกขเวทนา เรื่องสัญญา เรื่องสังขาร 
เรื่องวิญญาณ จะปลอยวางไปดวยกันโดยสิ้นเชิง 
 ส่ิงท่ีเหลือคืออะไร ? คือความบริสุทธิ ์ความรอบตัว น้ีแลเปนสาระเปนแกน
สาร ถาจะพูดก็วา “เรา” น่ีแหละ “เรา” แทโดยหลักธรรมชาติ ไมใชเราโดยความ
เสกสรร ถาเปนความสุขก็เปนความสุขในหลักธรรมชาติ ไมใชความสุขที่คอยแตจะมี
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ความทุกขมาแบงเอาไปกิน ๆ เหมือนอยางวันคืนปเดือน แบงเอาจากรางกายและจิตใจ
ของเรา สังขารของเราไปกิน 
 นี่ถาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง อะไรจะแตกก็แตก ก็เรื่องมันแตก มัน
เคยแตกมาต้ังก่ีกัปก่ีกัลป ทางเดินของคติธรรมดาเปนอยางนี ้ จะไปแยกแยะหรือไปกีด
ขวางไมใหมันเปนไดที่ไหน จะไปกั้นกางไมใหมันเดินไดอยางไร “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา” มันไปในสายเดียวกัน พอวา อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ก็มาพรอมกัน มันไปดวยกัน 
ใหรูความจริงของมันพรอมๆ กันไป แลวปลอยวางพรอมกันหมด ไมใชวาจะปลอยแลว
ในสวน อนิจฺจ ํ ยังทุกฺขํ ยังอนตฺตา ไมใช พิจารณารอบแลวมันปลอยไปพรอมๆ กัน 
บริสุทธิ์พรอมในขณะที่ปลอยวางโดยสิ้นเชิง 
 ความบริสุทธ์ิไมตองถามหาวามาจากไหน ! น้ันแลคือความฉลาดเต็มภูมิ ความ
สะอาดเต็มภูม ิความสุขเต็มภูม ิความสกปรกหายไป ความโงหายไป ความทุกขหายไป 
หายที่ตรงนี้แหละ ตรงที่แบกทุกข แบกความโง แบกความสกปรกน่ีแหละ ส่ิงเหลาน้ี
หายไปหมดเพราะอํานาจของปญญา อํานาจของสติ อํานาจของความเพียร เปนธรรม
ชาติที่ชะลางไมมีสิ่งใดเหลือเลย ผูน้ีแลเปนผูไมหมดไมส้ิน 
 อะไรจะหมด หมดไปตามสมมุตินิยมโทษ รางกายจะหมดก็หมดไป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จะแปรสภาพไปไหนก็แปรไปเถะ เมื่อรูตามเปนจริงแลว ส่ิงน้ัน
จะเปนไปตามธรรมดาของเขา ซึ่งเขาไมมีความหมาย ไมมีความรูสึกเลยวาเขาไดแปรไป 
มีแตจิตของเราไปรับทราบวาเขาไดแปรไป ถาไมยึดถือแลวเพียงรับทราบเทานั้น เราก็
ไมแบกทุกขกับความยึดถือในอะไรท้ังหมดเราก็สุขสบาย    น่ีแลทานวา   “เอกฺจ   
เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” ไมกอเวรกอกรรมกับอะไรทั้งหมด แมแตกับ
กิเลสก็ไมกอ กิเลสแพเรา กิเลสไมมากอกับเราได เหมือนคนแพคน เราชนะคน ชนะ
อะไรก็ตามกอกรรมกอเวรไดวันยังค่ํา ชนะไปมากเทาไหรกอกรรมมากเทานั้น คิดดูคูณ
ดวยลาน น่ันแหละ! คือความกอกรรมกอเวรคูณดวยลาน 
 อันน้ีไมมีเลย! ความสบายคือความชนะตนเองเทาน้ัน น่ีเปนจุดสําคัญของผู
ปฏิบัต ิ จะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราใหเห็นถึงขนาดน้ีรูขนาดน้ี และจะใหผูใดเปนผู
ปฏิบัต ิ ใหรูใหเห็นอยางท่ีวาน้ี นอกจากเราเทานั้นจะเปนผูปฏิบัติสําหรับตัวเราเอง 
เพราะโงก็เราเปนคนโงเอง จะหาความฉลาดใสตนดวยการแกความโงเขลาออก ก็จะ
เปนใครถาไมใชเรา ทุกขก็เราเปนคนทุกขเอง จะเปล่ียนแปลงตัวเองดวยความฉลาดให
เปนความสุขขึ้นภายในใจนี ้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไมได น่ัน! เปลี่ยนแปลงไดทั้งนั้น 
ไมอยางน้ันพระพุทธเจาหรือสาวกท้ังหลาย ทานจะถึงความบริสุทธิ์ไมได ถาธรรมะชะ
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ลางสิ่งสกปรกไมไดดวยความสามารถของเรา เราก็เปนผูหนึ่งในพุทธบริษัท ซึ่งเปนลูก
เตาเหลากอของพระพุทธเจา ถึงจะไมมีมากคนก็ขอใหเราเปน “คนหน่ึง ในจํานวนนอย
คน” น้ันนะ ชื่อวาเราเปนผูมีสวนแหงพุทธบริษัทอันแทจริง ลูกของพระพุทธเจาก็คือ
อยางน้ีเอง พระพุทธเจาเดินอยางไร เราเดินแบบศิษยมีคร ู รูอยางไร เรารูอยางศิษยมี
คร ูรูแบบครูรูไปโดยลําดับๆ จนถึง “วิมุตติหลุดพน” สมกับเปนลูกศิษยมีครู! 

การแสดงธรรมวันน้ีก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้ 


