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อยาตะครุบเงา 

การฝกหัดอบรมเรา ที่ใจกําลังถูกแผดเผาดวยกิเลสทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน 
ทุกขณะจิตที่คิดถาไมมีสติ มีแตใจถูกแผดเผาอยูตลอดเวลา ยังไมเข็ดไมหลาบกันแลว
เราจะเข็ดหลาบที่ไหน ความทุกขอยูที่ไหนเวลานี้ พระพุทธเจาสอนวาความทุกขอยูใน
สถานที่ใด ความสุขอยูในสถานที่ใด อาศัยดินฟาอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอ
ประมาณเทานั้น หลักใหญตองใจเปนทุกขใจเปนสุข เพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงใน
หลักใหญไดแกใจ เพื่อใหรูวิธีปฏิบัติตอตนเอง แกไขดัดแปลงจิตใจใหเปนไปเพื่อถูกทาง 
แลวความรมเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเปนลําดับลําดา ทานสอนโดยถูกตองที่สุดหาที่แยง
ไมได เอา ปฏิบัติไปซิจะคานพระพุทธเจาไดที่ตรงไหน 

ตองปฏิบัติ อยาเรียนเอาความจํามาถกมาเถียงมารบรากันดวยน้ําลาย ศาสนาพระ
พุทธเจาไมใชศาสนาน้ําลาย ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียนเพื่อปฏิบัติ นั่นฟงซิ เรียนรูเรื่อง
ของกิเลสตัณหาอาสวะ รูวิธีการแลวใหพยายามปฏิบัติตาม เรียกวาปฏิบัติ การปฏิบัติ
ไดผลมากนอยเรียกวาปฏิเวธ คอยรูแจงไปโดยลําดับ ๆ ตามหลักความจริง จนกระทั่งรู
แจงแทงตลอดในความจริงทั้งหลาย ทานเรียกวาสัจธรรม อยูที่ตรงนี้ 

เรายังไมทราบวาศาสนาใหความรมเย็นแกโลกอยูเหรอ ไมทราบวาศาสนาใหความรม
เย็นแกเราอยูเหรอ เรายังไมยอมรับความรมเย็นจากศาสนา เรายอมรับแตความรุมรอน
กับเรื่องกิเลสมาเปนเวลานานแลว เรายังไมเข็ดหลาบเหรอเราคิดซิ ปญญามีตองคิด
เร่ืองเหลานี้ ผูที่จะเอาตัวรอดไดตองใชปญญา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลาย
คม ไมงั้นไมทันกลมายาของกิเลส 

พระพุทธเจาไมใชเปนคนโง สาวกทั้งหลายไมใชเปนคนโง ฉลาดจอมปราชญก็คือพระ
พุทธเจา รองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย เรายังเห็นวาทานโงอยูเหรอ ใครที่พนจาก
ทุกขไปได ในบรรดาสัตวโลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยูในทุกข พระพุทธเจาและ



สาวกทั้งหลายทานผานพนไปได ใครจะวาใครฉลาด ใครจะวาใครโง เอามาเทียบเคียง
กันซิ แลวคําสอนหรืออุบายวิธีการตาง ๆ ใครเยี่ยม อุบายวิธีสอนนี้ที่เรียกวาเปนนิยยา
นิกธรรม นําสัตวใหพนจากทุกขก็เนื่องมาจากสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบแลวทุกสิ่ง
ทุกอยางไมผิดไมเพี้ยน ไมเปลี่ยนตามกาลตามฤดูตามสถานที่อะไร ๆ ทั้งนั้น 

เพราะกิเลสไมไดเปลี่ยนแปลง เปนกิเลสอยูตายตัว ความโลภก็ตายตัวมาตั้งแตไหนแต
ไร ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เปนของตายตัวและฝงอยูภายในจิต จะใหพระ
พุทธเจาสอนไปทางไหน จะใหเปลี่ยนแปลงอรรถธรรมไปไดอยางไร ตองแสดงธรรมให
ถูกตองตามหลักความจริงซิ 

ใครจะเห็นโทษถาไมใชผูปฏิบัติตามหลักศาสนา ซึ่งไดศาสนามาเปนเครื่องมือไตรตรอง
พินิจพิจารณาตามเรื่องความเปนโทษเปนคุณ ซึ่งมีอยูกับเราดวยกันทุกคน เฉพาะอยาง
ยิ่งมีอยูกับใจ ใจเปนผูผลิต วัฏจักรมันผลิตความคิดความปรุงในแงตาง ๆ ออกมา 
กระทบอะไรไมกระทบอะไรไมสําคัญ มันคิดมันปรุงของมันอยูนั้น 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส คําวารูปมีกี่ประเภท เต็มแผนดิน เสียงก็เหมือนกัน 
เฉพาะอยางยิ่งเสียงที่เปนภัยมากก็คือเสียงมนุษยเรา เอาแคธาตุแคมนุษยก็พอ ในพระ
ไตรปฎกทานพูดถึงเรื่องนักปฏิบัตินี้ยนเขาไปอีก รูปใดก็ตามไมไดเปนภัยตอนักบวชยิ่ง
กวารูปหญิง ทานวา อิตฺถี รูป ในพระไตรปฎก เสียงใดก็ตามไมมีเสียงที่จะเปนพิษเปน
ภัยเสียดแทงเขาในขั้วหัวใจยิ่งกวาเสียง อิตฺถี สทฺโท กลิ่น รส ความสัมผัสถูกตองอยูใน
ตัวรูปอันนี้ทั้งนั้น นี้เปนภัยอันดับหนึ่งทีเดียวทานวา ทานสอนในพระไตรปฎก 

ยนสอนภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลายใหเธอทั้งหลายไดเห็นโทษ นี้แลสิ่งที่ใหโลก
ตายกองกันเพราะอันนี้เปนเครื่องลอ ถาหมดอันนี้แลวไมกลับมา เชนอยางพระอนาคามี 
สําเร็จจากขั้นนี้แลวทานไมกลับมา เปนอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไมที่แก ควรจะสุกโดย
ลําพังตนเองแลว ตัดมาบมก็สุกไปเลยหรือไมบมก็สุกไป แมตนไมตนนั้นจะตายจากไป
เสียในขณะที่ผลไมตนนั้นมันแกแลว มันควรจะสุกโดยลําพังตัวเองไดแลวมันก็สุกของ
มันได นั่นพิจารณาซิ ซึ่งพระอนาคามีก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นทานจึงไมเกิด คือเลื่อน
ไปโดยลําดับ คอยแกกลาไปโดยลําดับเปนอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้น 



เราอยูในโลกนี้เราก็ทราบ ในขันธของเราเราก็ทราบ จิตเมื่อกาวเขาถึงขั้นอัตโนมัติแล
วจะไมถอยหลัง มีแตหมุนติ้ว ๆ เปนอัตโนมัติของตนเองโดยลําดับ นี่ละที่พระอนาคา
ทานไมกลับมา เพราะสิ่งทั้งหานี้ที่กลาวมาตะกี้นี้ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
ธรรมารมณก็กับอันนี้แหละ กับ ๕ อยางนี้มาบวกเขาเปนธรรมารมณ ก็เปนอารมณกับ
สิ่งเหลานี้ ไดผานกันไปแลว ไดขาดจากกันไปแลว ทานถึงไมมีเยื่อใย ไมตองกลับมา 
แลวนิพพานไปเลยทีเดียว 

ผูไดเพียงระดับขั้น เชนอยางสอบไดในระดับสอบได เชน ๕๐ % ไดขั้นนี้ก็หมายความ
วา ขั้นนี้จะไมกลับแลว ขั้นพระอนาคามี ผูได ๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % ก็แกกลาขึ้นโดย
ลําดับ เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตาม ชั้นอวิหาเปนชั้นต่ํา อตัปปา ชั้นสูงขึ้นไป สุทัสสา 
ชั้นที่สาม สุทัสสี ชั้นที่สี่ อกนิฏฐา ออกจากนั่นก็กาว นี่ก็กาวขึ้นจาก อวิหา แลวไป อตัป
ปา สุทัสสา สุทัสสี แลวก็อกนิฏฐา แลวนิพพานเลย ทานเหลานี้ไมกลับมาเพราะไมมี
อะไรเปนเครื่องดึงดูดจิตใจ เราจะเห็นไดจากการปฏิบัติของเรา เมื่อสิ่งเหลานี้หมดไป
จากจิตใจแลว จะไมมีสิ่งเหลานี้มาดึงดูดจิตใจใหลมใหจมใหกดถวงใหทนทุกขทรมาน
เลย สิ่งที่ฝงจมที่สุดก็คือตัวนี้แหละ ทําความวุนวายแกจิตใจก็อันนี้ 

การฝกจิตเพื่อจะใหเห็นสิ่งเหลานี้ก็ยากที่สุด มันยากอยูที่จิตนี้ ยากมากตองฝน ถารูวา
เปนสาเหตุแหงทุกขแลวตองฝน เหมือนหนามยอกในฝาเทาของเรา เราถอนหนามออก
ไมไดเพราะเราเจ็บ คนนั้นตองยอมตายใหเทาเปอยไปหมด ไมยอมถอนหนามเพราะ
เจ็บ ความเห็นแกเจ็บเทานั้น ไมไดนึกถึงเหตุผลวาเมื่อหนามฝงจมอยูนั้นจะทําอันตราย
แกรางกายไปไดมากนอยเพียงไร จะเกิดความเสียหายเพียงไร ไมไดคิดเหตุผลถึงขนาด
นั้น ผูที่คิดเหตุผลอยางนั้นแลว หนักเบาขนาดไหนตองถอนออกใหได นั่นละผูมีเหตุผล
มันตางกัน วาเจ็บแลวก็หยุดเสีย ๆ ผูนั้นละผูจะไดเจ็บตลอดไป 

นี่ก็เหมือนกัน การฝกหัดอบรมจิตใจ ใหเทียบเคียงเหตุเคียงผลซิ เราไมตองไปคํานึง
คํานวณวาเราไดเคยเกิดมาหรือไมเคยเกิดมาในชาติใดภพใด หรือพึ่งมาเกิดเปนมนุษย
ชาติเดียวนี้ เราอยาไปคิดใหเสียเวลา เอา ฟาดลงไปเรื่องขอปฏิบัติมีมากนอยเพียงไร 
พระพุทธเจาสอนแลวดวยความจริงทุกอยาง เกิดพระพุทธเจาก็สอนเรื่องความเกิด 
สาเหตุใหเกิดคืออะไรพระพุทธเจาก็สอนแลวเราสงสัยที่ตรงไหน 



อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิ�  ฺ� าณํ, วิ�  ฺ� าณปจฺจยา นามรูป 
เร่ือยไปเลย จนกระทั่งเปนรูปเปนนามขึ้นมานี้เพราะอวิชชาเปนตนเหตุ นี่ทานก็บอกอยู
แลว เราพิจารณาลงไปซิ อวิชชาอยูที่ตรงไหนมันจึงพาใหเกิดเสมอ อวิชชากับใจเปน
เพื่อนกันอยางสนิทมิตรสหาย อยางแนนแฟนทีเดียว ไมสามารถที่จะทราบไดอยางงาย 
ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองถากตองถางเขาไปหาองคกษัตริยคืออวิชชา ซึ่งเปนจอมไตรภพ
นั่นแหละ ไดแกอวิชชา พิจารณาลงไป ถากถางลงไปตั้งแตการพิจารณา 

ใหทําความสงบใจ เวลาจะภาวนาใหใจสงบเอาสงบใหได เราเปนนักบวชเราเปนนัก
ปฏิบัติ ทําไมทําใจใหสงบไมไดมีอยางเหรอ มันจะฟุงไปไหน มันฟุงขนาดไหน เครื่องมือ 
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ความอุตสาหพยายาม ความอดความทน ฟาดกันลงไป
ทุมกันลงไปเราอยาไปถอย พระพุทธเจาไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเพราะธรรมเหลานี้ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี่เรียกวา พละ ๕ กําลัง ๕ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
นี่ ฉันทะ พอใจที่จะแกที่จะถอดจะถอน วิริยะ เพียรเสมอไมถอย จิตตะ ไมใหจิตหางเหิน 
ไมใหสติหางเหินจากหนาที่การงานของตน วิมังสา ทําอะไรอยาใหขาดปญญา 
พิจารณาใครครวญเสมอ นี่เรียก อิทธิบาท สิ่งที่สมตามความมุงหมายก็คืออิทธิบาท ๔ 
ถาเราไมสามารถใครจะสามารถ เราถอนทุกขไมไดจะใหใครมาถอนใหเรา เราตองคิด
ถึงเรื่อง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ซึ่งเปนธรรมจริงรอยเปอรเซ็นตหรือความจริงสุดสวน 
สุดทายเราตอง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

การประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารยพูดแนะนําสั่งสอนได ดังพระพุทธเจาทานสอนไววา ตุ
มฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา การประกอบความพากเพียรเพื่อถอนตน
ใหพนจากทุกขนั้น เปนเรื่องของทานทั้งหลายทําเอง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนแตเพียง
ผูชี้บอกแนวทางเทานั้น ไมใชเปนผูแกกิเลสให นั่นฟงซิ เมื่อไดอุบายจากทานแลวก็นํา
อุบายนั้นเขาไปชวยตัวเอง 

หนักก็หนัก เบาก็เบา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมตองถอย ชื่อวานักรบไมใชนักหลบ นัก
หลบเปนอยางหนึ่งนักรบเปนอยางหนึ่ง ถายากมีแตหลบ ๆ ใชไดยังไง หลบหนากิเลส
จะหลบไปไหน กิเลสอยูที่หัวใจ ฟาดกันใหมันแหลกไปเปนไร หลบไปไหนก็ไมพนกิเลส 



ถาลงหลบแลวตองตายเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละ ถาสูกิเลสแลวกิเลสมีวันตาย เราจะเอา
แบบไหน นี้อุบายวิธีแกไขตนเอง พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใหทันกับเหตุการณซิ  

ยิ่งเวลามันจนตรอกจนมุมมันฉลาดเอง เพราะมันหาทางออกนี่คนเรา อยูเฉย ๆ ก็มีแต
กินแลวนอน กอนแลวนินอยูนั้นไมไดประโยชน สติปญญาไมเกิด เวลาจนตรอกจนมุม
มันเกิด หาอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแกไขเจาของ ถึงเรียกวาปญญา ตมแกงกินไม
ไดนอกจากจะมาใชในสิ่งที่ควรแกตน แกฐานะของตนเทานั้นเอง ปญญามีฐานะทาง
พิจารณาสอดสองมองดูเหตุผลดีชั่ว หรือควรจะปลดเปลื้องแกไขดวยวิธีหรือดวยอาการ
ใด นี่คือเร่ืองของปญญา สติเปนผูควบคุมงาน ใหทําความรูสึกตัวอยูเสมอในการ
ประกอบความพากเพียร 

ไมมีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตาย ออกจากภพนี้จะตอไปภพหนาอีก อวิชชาพาใหไป 
นี่ละความจริงเปนอยางนี้ เรียนเขาใหถึงเราจะไดรูวาอวิชชาเปนตัวกงจักรสําคัญ ถาไม
เห็นแลวงมเงาอยูนั่นละ ตัวเกิดมาก็เขาใจวาตายแลวสูญ ๆ มันสูญไปไหน พูดเรื่องสูญ 
ๆ ดวยความมืดดํากําตาตางหาก มืดบอดตางหาก ไมใชพูดดวยความรูดวยปญญา ได
พิจารณาเห็นตามความจริงแลวมาพูดดังพระพุทธเจานั้น หาที่คานไมได อวิชฺชายเตฺวว 
อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิ�  ฺ� าณนิโรโธ เร่ือย พออวิชชา
ดับเทานั้นสิ่งเหลานั้นดับ ๆ ไปเลย นิโรโธ โหติ ดับสนิทหมดไมมีอะไรเหลือ นั่นฟงซิ 
สุดทายทานก็สรุปความวา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, สมุทัย อริยสจฺจํ, 
นิโรโธ อริยสจฺจํ, นิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ นี่คืออริยสัจ อวิชฺชาปจฺจยา อยูที่
ไหนเวลานี้ 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิ�  ฺ� าณํ อยูที่ไหน ถาไมอยูที่ดวงใจของ
เรานี้อยูที่ไหน นี้ละอริยสัจอยูที่ตรงนี้ เรียนอริยสัจใหมันถึงซิ เมื่อถึงแลวก็รูเร่ืองภพเรื่อง
ชาติ จะไมพนไปจากดวงจิตที่กลมกลืนกับอวิชชาพาใหเกิดใหตาย ภพนอยภพใหญอยู
ไมหยุดไมถอยนี้ รูอยางเดน ๆ อยูภายในหัวใจนี่ เวลาตัดขาดจากกันพังทลายลงไปไมมี
อะไรเหลือ เหลือแตจิตบริสุทธิ์ลวน ๆ แลวไมตองไปถามพระพุทธเจาอีก ถามทําไม
ความจริงเปนอันเดียวกัน เหมือนกันถามกันทําไม 



ยกตัวอยางเชน พระอัญญตรภิกขุ กําลังจะไปทูลถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่อง
อวิชชานี่ ธรรมะขั้นสูงแลวละเอียดพอแลว พอขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจาไปเห็นฝน
ตก พอดีไปถึงใตถุนพระคันธกุฎีก็ฝนตก ก็พิจารณาอยูนั่น เร่ืองสังขารกับเรื่องน้ําที่
กระทบกันตั้งเปนฟอง ๆ ขึ้นมาแลวดับไป ๆ ไมมีอะไร แลวก็มาเทียบเรื่องความคิด
ความปรุง ปรุงดีก็ดับ ปรุงชั่วก็ดับ ปรุงเรื่องอะไร ๆ ดับ ๆ เกิดขึ้นมาจากไหน อันใดเปน
สาเหตุที่พาใหผลักดันสังขารเหลานี้ใหคิดใหปรุงอยูไมหยุดไมถอย คนลงไป ๆ ก็เจอ
อวิชชาซิ พอเจอแลวก็สะดุดพับเดียวเทานั้น อวิชชาขาดกระเด็น เลยไมทูลถามพระ
พุทธเจา กลับไปกุฏิเฉยเลยอยางสบายหายหวง นั่นละความจริงเปนอันเดียวกัน 

ถามพระพุทธเจาก็จะไดอะไรมา ไมไดประมาทพระพุทธเจานะ ความจริงพระองคสอน
ไวแลวทุกแงทุกมุม สนฺทิฏฐิโก จะพึงเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ ว�ิ  ฺูหิ ผูปฏิบัติ
ทั้งหลายจะพึงรูโดยลําพังตนเอง โดยเฉพาะผูปฏิบัตินั้นเทานั้น เเนะ ก็บอกไวแลว ไมจํา
เปนตองมาถามตถาคต เพราะความจริงประกาศสอนไวแลวทุกแงทุกมุมใหรู ดังพระ
สารีบุตรทานพูด พระตาบอดหูหนวกก็หาวาทานดูหมิ่นเหยียดหยามพระพุทธเจา วา
เราเชื่อความจริงเราไมเชื่อพระพุทธเจาใหยิ่งกวาความจริงวางี้ ความจริงใดถาเรายังไม
ถึงเสียกอน ความเชื่อนั้นก็ยังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย แมจะเชื่อพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน
อยางไรก็ตาม ความเชื่ออันนั้นก็เปนความเชื่อคาดคะเนเดาเอา ยังไมถึงความจริงแลว
ไมจัดวาเปนความเชื่อที่เต็มตัว 

พระสงฆก็ไปฟองพระพุทธเจา พระสงฆตาบอดปุถุชนจะวาไง วาพระสารีบุตรวาไม
เชื่อพระพุทธเจา พระองคก็รับสั่งมาใหเขาเฝา การรับสั่งพระพุทธเจามีความหมายนี่ ไม
ใชวาพระองคไมเชื่อพระสารีบุตร วาทําไมจึงมีทิฐิมานะกับเราอยางนี้ พระองคไมมี
อยางนั้น อาศัยเหตุนี้เทานั้น รับสั่งใหพระสารีบุตรเขามาเฝา และทรงรับสั่งถาม ไหน
พระสารีบุตรไดทราบวาเธอไมเชื่อเราจริงไหม จริงพระเจาขา ไมเชื่อเราเพราะเหตุใด 
นั่นฟงซิพระพุทธเจาถามหาตนเหตุ ไมเชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนไวแลว ขาพระองคเชื่อดวยเพียงความดนเดาเทานั้นยังไมถึงความจริง ตอเมื่อ
ขาพระองคไดประพฤติปฏิบัติเห็นตามความจริงแลว ขาพระองคเชื่อความจริงนี้อยาง



เต็มใจ การเชื่อพระพุทธเจาก็เชื่ออยางเต็มใจเต็มหัวใจคราวนี้ เอาละถูกตองแลวสารี
บุตร ธรรมเราตถาคตสอนไวเพื่ออยางนั้น 

ในธรรมขั้นละเอียดก็อยางที่ทรงแสดงแกกาลามชน คือแสดงยกกาลามสูตรขึ้นมา
แสดงแกกาลามชนวา อยาเชื่อตํารับตํารา อยาเชื่อครูบาอาจารยที่ถือวาเปนครูเปน
อาจารย อยาเชื่อคนที่ถือวาควรเชื่อได แลวก็อยาเชื่อนั้นเชื่อนี้ อยาเชื่อไปเรื่อยใหเชื่อตัว
เอง แนะ สุดทายแลวใหมาเชื่อตัวเอง ก็หมายถึงธรรมบทนี้เอง แตทีนี้ผูที่ฟงผูที่อานทั้ง
หลายไมไดคิดถึงธรรมบทนี้ เพราะไมเคยเห็นธรรมบทนี้ ไมเคยรูธรรมบทนี้ประจักษใจ 
เลยหาวาพระพุทธเจาไมใหเชื่อตํารับตําราแลวจะสอนโลกไปทําไม ก็ตํารานี้ก็วาเปน
ตําราที่ถูกตอง เรียกวาสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว จารึกลงในคัมภีรใบลานก็ดี 
สอนคนก็ดี ก็สอนเพื่อใหเขาถึงความจริง แลวทําไมไมใหเชื่อตํารา นี่คิดไปอยางนั้นเสีย 
ที่วาไมใหเชื่อตําราก็หมายถึงธรรมขั้นนี้ตางหาก ไมใหเชื่อครูเชื่ออาจารยแมแตพระพุทธ
เจาก็ไมใหเชื่อ ในธรรมขั้นนี้ใหเชื่อตัวเอง ดวยความรูความเห็นของตนเองนั้นจึงเปนที่ไว
ใจตนเองไดอยางสมบูรณ พระพุทธเจาทรงรับรองไดเพราะเรารับรองเราแลว ดวยความ
สมบูรณบริสุทธิ์เต็มที่ นั่นเอาตรงนี้ตางหาก 

เมื่อเขาถึงขั้นนี้แลวตัวเองตองเชื่อตัวเอง จึงเรียกวา ปจฺจตฺตํ เวฯ หรือ สนฺทิฏฐิโก รู
เองเห็นเอง เชื่อตนเองไดเปนอันดับหนึ่ง เชื่อครูบาอาจารยทั้งหลายซึ่งเปนแนวทางที่จะ
ใหเขามาถึงธรรมขั้นนี้นั้นเปนอันดับสอง เมื่อเขาถึงขั้นนี้แลวอันนี้เปนอันดับหนึ่ง นี่ละที่
แสดงในกาลามสูตรแกกาลามชน พระองคทรงหมายถึงอันนี้ เราจะเห็นไดเวลากาลาม
ชนฟงเทศน สําเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายกายกอง ก็เพราะเขาสมควรแกธรรมขั้น
นี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนอยางนี้ ไมใชสอนแบบสุมแบบเดา คนตาสีตาสาไมรูอะไร ๆ 
ไมมีอุปนิสัยพอที่จะรูแจงเห็นจริงกับธรรมที่พระองคสอนในขั้นนี้ แตพระองคสอนแบบ
ดนเดาอยางนั้นเปนไปไมได เราดูผลที่พระองคสอนซิ พวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได
สําเร็จมรรคผลนิพพานมากนอยเพียงไร มันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองคทรงสั่งสอน
อยางนี้ 

นี่ก็เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอยางที่สั่งสอนแลว ทําลงไปใหมันเห็นความจริงในตัวเอง เมื่อ
เห็นความจริงในตัวเองอันใดแลวมันจะปลอย ๆ หมดกังวล ๆ ไปเลย อยาลืมวากิเลส



เปนภัยตอเราอยูตลอดเวลา ทุกอิริยาบถทุกอาการแหงความเคลื่อนไหวของจิตที่คิด
ออกมาเพื่อสิ่งใด สวนมากถาไมมีสติจะมีแตเร่ืองของกิเลสทั้งนั้น ทํางานทั้งวันทั้งคืนยืน
เดินนั่งนอนและทุกขณะจิต ถามีสติปญญาห้ําหั่นกันอยูตลอดเวลาแลว นั้นละธรรม
ทํางานแลวที่นี่ ไมใชกิเลสทํางาน ธรรมทํางานเพื่อมรรคเพื่อผลแลวถอดถอนกันไดโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งถอดถอนไดโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ 

เอาใหจริงจังนักปฏิบัติ อยาทอถอยอยาออนแอไมใชเร่ืองของธรรม พระพุทธเจาเปน
พระองคแรกทีเดียวที่เปนตัวอยางของโลก ทั้งความพากเพียรทั้งความอดทน ทั้งความ
เฉลียวฉลาด ทั้งความเปนนักตอสูไมใชนักลาถอย เราเปนลูกศิษยตถาคตแมไมเห็น
องคพระศาสดาก็ตาม ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนโหติ ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็
ชื่อวาผูนั้นบูชาเราตถาคตดวยการปฏิบัติ และเปนผูเดินตามตถาคต ไมจําเปนจะตอง
ใหตถาคตพาเดิน วาเดินกอนเดินหลังไมสําคัญ เชนพระพุทธเจาปรินิพพานนานไปแลว 
ไมเห็นมีความสําคัญอะไรกับความนานไมนาน เปนกาลเวลาซึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งตาง
หาก 

การปฏิบัติตามหลักแหงมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนธรรมศูนยกลางเหมาะสมกับการแก
กิเลสทุกประเภท ใหถูกตองเหมาะสม นี้แลเปนการตามเสด็จพระพุทธเจาโดยลําดับ ๆ 
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนตามเสด็จพระพุทธเจาไดทันทวงที ใครสิ้นกิเลสเมื่อไรก็ผูนั้น
แหละไดเขาเฝาพระพุทธเจาเต็มองค เห็นตถาคตเต็มองค 

ดังธรรมทานวา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต ก็หมายถึงสัจธรรมนี้ เร่ิมเห็นในเบื้อง
ตนตั้งแตสมาธิไปก็เร่ิมเห็นพระพุทธเจาแลว สมาธิขั้นหนักลงไปก็เร่ิมเห็นชัดขึ้น ปญญา
ก็ดําเนินทางปญญา ก็เร่ิมเห็นพระพุทธเจาเขาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปญญาเต็มภูมิ ถอด
ถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิง เห็นพระพุทธเจาเต็มพระองค พระพุทธเจาไมใชรูปราง 
อันนี้เปนเรือนรางของพุทธะ ของพระพุทธเจาอันแทจริงตางหาก ซึ่งเปนเหมือนกับพวก
เรา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ องคพุทธะแท ๆ คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค นั่นละที่วา
เห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไมใชเห็นที่ตรงไหน 

เอาละพูดไปพูดมารูสึกเหนื่อย ๆ  



พูดทายเทศน 

เราภาวนาไมยุงแหละที่นี่ พอไมยุงเทานั้นก็ไมเปนอารมณ มันก็ตั้งหนาทํางาน เปนอีก 
พอเผลอ ๆ มันก็เปนอีก เผลอเริ่มไปยุงอีกแลว ขยับอีกเปนบาเขาอีก จะเอาใหเปนอยาง
นั้นอีก ๆ เลยจิตไปยุงอยูโนนเสียไมเขาทํางานตามหลักความจริง มันก็ไมไดเร่ือง 

เพราะฉะนั้นเวลาออกปฏิบัติ คราวนี้จะไมเอาอะไร มีหนังสือปาฏิโมกขเลมเล็ก ๆ ปาฏิ
โมกขพก หนังสือพกเหมือนปฏิทินพก ติดยามอันเดียวเทานั้นเอง ทีนี้จะเอากันละ จิต
ดวงนี้เอาใหไดเราเห็นมา ๓ หนแลวนี่ เรงใหญเลยทั้งวันทั้งคืน แตดีไมมีงานอะไรมายุง
เหยิง ตั้งแตเราเริ่มปฏิบัติมาเปนเวลา ๙ ปเต็ม ๆ นี่เรียกวาตะลุมบอนกันเลยเทียว ไมมี
งานอะไรมายุงเราไดเลย มีแตหนาที่ภาวนาอยางเดียว ไมไปอยูกับวัดที่ไหนที่ทานกอ
สรางเลย เพราะเราไมชอบมันขาดงานเรา ประกอบกับนิสัยเราเปนอยางนั้น ถาทําอะไร
ทําอยางนั้นจริง ๆ พอปลอยแลวปลอยจริง ๆ 

ตะลุมบอนกันเขาไมนานนะ ประมาณเดือนกวาเทานั้นแหละไดหลักจิตเลย ทีแรกก็ได
บางเสียบาง ไดบางไมไดบางเรื่อย ๆ ตอไปก็ได ๆ ๆ ไดทุกคืน ไดทุกวันทุกเวลา จนแนว
แนจิตแนนปงเปนสมาธิ แลวก็รักษาไมไดรักษาไมเปน ไมรูวิธีรักษา เผลอตัวมาทํากลด
หลังหนึ่ง พอทํากลดยังไมเสร็จจิตเขาไดบางไมไดบาง เผนเลยพอทํากลดเสร็จ ถึงขนาด
นั้นมันยังเสื่อมลงไป ๆ จนกระทั่งไมมีอะไรเหลือในตัวเลย มีแตฟนแตไฟ รอนไมมีใครที่
จะรอนยิ่งกวาผูปฏิบัติ ซึ่งเคยไดผลมาแลวแตเสื่อมไป เทียบแลวเหมือนกับคนที่มีเงิน
เปนจํานวนลาน ๆ แตไดลมจมเสียดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมเงินอยูในธนาคารที่ฝากเอาไว 
หรืออยูในบานในเรือนมีเปนแสน ๆ ก็ตาม เงินเหลานี้ไมมีความหมายเลย มันไปมีความ
หมายอยูกับเงินที่สูญหายไปแลวโนน นั้นละที่ทําใหคนนั้นเสียอกเสียใจจนแทบเปนบา
ไปได 

ถาจิตไมเคยเปนอะไรเลย ไมเคยมีสมาธิ ไมเคยเปนอะไร อยูตามประสีประสา มันก็
เหมือนกับชาวบานเขาที่ไมมีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตาม เขาก็มีความสุขยิ่งกวาคนที่มีเงิน
เปนลาน ๆ แตลมจมไปเสียดวยเหตุใดเหตุหนึ่งนั้นมากมาย เขามีความสุขกวากันอยู
มากนะ ทีนี้ผูที่ภาวนายังไมเคยเห็นจิตไดรับความสงบ ไดเปนหลักเปนฐานพอเปน



เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุนจิตใจ ใหเกิดเปนความอัศจรรยของใจ จะอยูยังไงก็อยูได 
ความเพียรก็ขี้เกียจ ไมอยากทําความพากความเพียร ขี้เกียจ เพราะยังไมเคยเห็นผล 
พอไดปรากฏผลแลว ความเพียรก็ขยับเขา ๆ แตถารักษาไมเปนมันก็เสื่อมอยางที่วาละ 

ความเสื่อมนั้นแหละทําใหเราประจักษใจจนกระทั่งทุกวันนี้ไมจืดไมจางเลย เสื่อมจน
ขนาดที่วาไมมีอะไรเหลือเลย เพียงเขาไดสงบบางไมสงบบางรีบออกไป มันเอาเสียจน
ไมมีอะไรเหลือเลย ไมสงบจะวาไง ทีนี้มีแตฟนแตไฟเผาหัวใจ เพราะเสียดายจิตดวงนั้น 
เปนปนะไมใชเลน ๆ มันเสื่อมลงไปไมนาน แตเวลามันเสื่อมลงไปตั้งปมันก็ไมฟนให บท
เวลาจะฟนก็เพราะยกอารมณปจจุบัน ภาวนาแตพุทโธเทานั้น จิตจะเสื่อมไปไหนเสื่อม
ไปเถอะ เราไดวิงวอนเราไดขอรองพอแลว ความหวงใยเสียดายก็แทบเปนแทบตายก็ไม
เห็นไดผลอะไรเลย คราวนี้ปลอยทิ้ง เอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปแตพุทโธเราจะไมละ 

เราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไมยอมปลอย อยูที่บานนาสีนวน ตะวันออกวัดดอยธรรม
เจดีย อยูกับทานอาจารยมั่น มาพักอยูวัดรางกับเขา ๓ องค เรงภาวนาพุทโธ ตอนนั้น
ทานไปเผาศพทานอาจารยเสารใหเราเฝาวัด เราก็ยิ่งสนุกเรงความเพียร เอาเสื่อมก็
เสื่อมไป คราวนี้เรียกวาทอดอาลัยตายอยากหมดแลว จะเอาแตพุทโธ เสื่อมก็ไมปลอย
พุทโธ ไมเสื่อมก็ไมปลอยพุทโธ เจริญแคไหนก็ไมปลอยพุทโธที่นี่ เราเคยปลอยไปแลว
ตองการอะไรไมได มีแตพุทโธเทานี้อยูทุกอิริยาบถไมใหเผลอ ปดกวาดลานวัดลานวา
ทําอะไรมีแตพุทโธนี้ติดแนบอยูนี้ ทีนี้มันก็คอยสงบเขา ๆ ก็ลงไดที่นี่ จิตสงบลงแนว พอ
ถอนขึ้นมาก็เอาอีก พุทโธอัดเขาไป ๆ ไมถอย เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อม จนกระทั่งจิต
ขึ้นถึงขนาดที่เคยเปนนะ เอามันจะเสื่อมหรือไมเสื่อมก็ปลอยมัน ไมเสียดายไมเสียใจไม
ดีใจกับความเสื่อมความเจริญขึ้น แตพุทโธจะไมยอมปลอย 

จึงไดพุทโธไมถอย มันเลยไมเสื่อมที่นี่ เราถึงรูวา ออ นี่เปนเพราะจิตไปคาดหมายสิ่งที่
ลวงไปแลว ไมทํางานตามหนาที่ของตนตางหากถึงไดเปนอยางนั้น ทีนี้พอตั้งหนา
ทํางานกับพุทโธนี่ จิตไมเผลอจากหลักที่จะใหเจริญ มันก็เจริญขึ้นมาได รูแลวที่นี่ หลัง
จากนั้นก็เอากันอยางหนัก โห ไมทราบเปนยังไงมันโมโหเจาของ เคียดแคนใหเจาของ 
ถาหากวาเปนแบบฆราวาสหรือเปนอะไร ถาลงไดเคียดแคนใหคนถึงขนาดนั้น ยังไงก็
ตองฆาคนแน ๆ นี่ละความเคียดแคนมันถึงขนาดนั้นนะ 



พอไดที่แลวเอากันหนักเลย เอาซิคราวนี้ เรงกันใหญเลย เปนก็เปน ตายก็ตายไมเสีย
ดายชีวิตนี้ เพราะเคยทุกขเพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเปนเวลานานแลว และเห็น
ประจักษเข็ดหลาบที่สุดแลว หากจะเสื่อมคราวนี้ขอใหตายเสียเลยดีกวา ตายไปพรอม
กันกับความเสื่อม ดีกวาที่จะมายังเปนมนุษยแบกไฟสุมอยูภายในหัวใจนี้อีก 

จึงเปนเหตุใหคิดถึงพระโคธิกะที่ทานเจริญฌานแลวเสื่อม ๆ ถึง ๕ หน หนที่ ๖ คิดวา
จะฆาตัวตาย เขาไดที่นี่ อันนี้เขากันกับเราไดเลย เพราะมันเสียใจขนาดหนัก แตสุดทาย
พระโคธิกะทานก็เปนพระอรหันต ทานพิจารณาปลงตกตอนจะฆาตัวเอง เลยปลงตก
ตอนนั้น ไดบรรลุพระอรหันตขึ้นมาเลย เราถึงไดเข็ด แตนั้นมาจึงไมเสื่อมเลยที่นี่ เสื่อม
ไมได ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เปนยอดของตัวเองพูดงาย ๆ คือมันเข็ด ความเข็ด
นั่นละพาใหไมนอนใจ 

ไปอยูที่ไหนไมสะดวกในความเพียรหนีทันที ๆ ไมเอาใครมาเปนอารมณ ไมเกรงอกเกรง
ใจใครทั้งนั้น นิมนตไปฉันที่ไหนไมไป ไมมีใครมาชวยเรา เวลาเราจมลงไปไมเห็นมีใคร
ชวย เราเคยจมมาแลวหนหนึ่งแลวเปนเวลาตั้งป เอานี้เปนหลักนะ ใครนิมนตฉันในบาน
ในเรือนที่ไหนไมยอมรับเลย เอาถึงขนาดนั้น จากนั้นมันก็เร่ือย ๆ จิตแนนเหมือนกับหิน
เทียว เร่ืองสมาธินี่เต็มที่ถึง ๕ ปเต็ม ๆ ๕ ป ๖ ปนี้ละ ๖ ปไมเต็มนัก แต ๕ ปนี่เต็ม จิต
เปนสมาธิเขาไดทุกเวลา อยูที่ไหนมันเปนสมาธิอยูแลว จําเปนอะไรเขาหรือไมเขา มัน
เปนเหมือนกับหินอยูแลว คือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิ ชัดเจาของ 

จากนั้นถึงไดถูกทานอาจารยใหญ ทานอาจารยมั่นนี้เขกเอาอยางหนักถึงเรื่องการ
พิจารณา ถึงไดออกพิจารณา พอออกพิจารณานี้ก็รวดเร็วเพราะสมาธิพรอมแลว พอ
ออกพิจารณาก็หมุนติ้ว ๆ เลย คราวนี้มันก็เหมือนกันอีก เปนไฟไปเลยเรื่องสติปญญา 
ทําความเพียรลืมหลับลืมนอน จนนอนไมได ๒ คืน ๓ คืนก็มีแทบเปนแทบตาย อันนี้มัน
เปนไปดวยความเพลินในความเพียร ลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา กลางวันก็เดินจงกรม 
เลยไมรูจักหยุดจักหยอน คนพิจารณาตลอดเวลา แดดเปรี้ยง ๆ นี้ โอโห ไมหนีไมรูสึกวา
รอนอะไร ใจไมไดสงมาหาดินฟาอากาศ นั่นเรื่องความเพียรเปนอยางนั้นนะ 



เบื้องตนมันลําบากใหเอาใหดี เอาลงไป สูนักสู ตายก็ตาย ตายเพื่อบูชาธรรมเปนไรไป 
เรามีชีวิตอยูรอยปพันปไดบูชากิเลสไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ตายดวยการบูชาธรรมนี้
เลิศ เอาตรงนี้เปนหลักใจ เอาใหเห็นซิความจริงอยูภายในจิตทุกองค วานิพพาน ๆ จะ
อยูที่ไหน ขอใหจิตบริสุทธิ์เถอะรูเองไมตองไปถามใคร นิพพานคืออะไรก็รูเอง อยาไปตื่น
เงา 

เอาลงในองคสัจธรรม ตัวไหนเปนตัวสําคัญมากในวงสัจธรรม ที่มันปดอยางมิดชิดมืด
แปดทิศแปดดาน คือตัวสมุทัย กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ 
เหลานี้เร่ืองของสมุทัยทั้งนั้น ความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เปนผูผลักดันใหคิดให
ปรุง จึงเปนเรื่องเปนราวเปนเสนเปนสายยาวเหยียดไปตั้งแตเสนสมุทัย แลวก็มาพันเจา
ของ ๆ ใหเปนฟนเปนไฟ ไมเข็ดหลาบเหรอ ความทุกขรอนเพราะกิเลสตัณหาเผาลนตัว
เอง ความทุกขเพราะประกอบความเพียรทุกขเพียงรางกาย ดานใจมีความกระหยิ่มตอ
ธรรมนี้ เปนนักสูสูมันไปเราอยาไปถอย ถึงขั้นจะถึงหนองออมันออจนได คําวาหนองออ
ก็หมายถึงวา ออภายในจิตนี้เองจะออที่ไหน อออยางนี้เหรอ ๆ ความจริงแตละขั้น ๆ 
แสดง อออยางนี้เหรอ นั่นมันรูเอง ชัดเอง ๆ  

นี่พูดถึงเรื่องที่วาจิตเสื่อม ๆ นี่ก็เหมือนกัน พอเวลามันถึงขั้นมันปบแลว เอออยางนี้ซิไม
เสื่อม รูเลยทันทีนะ ไมมีใครบอกก็ตามรูชัด ตอนที่จะรูก็เอากันขนาด..เอากันอยางนั่ง
หามรุงหามค่ํานี่แหละ ตอนจะไดหลักเกณฑอยางประจักษนะ อออยางนี้เหรอไมเสื่อม 
นั่นแนจริง ๆ มันรูชัด ทางนี้ก็ปนขึ้นไป ๆ แลวตกลงมา ปนไปตกลง ปนไปตกลงมา คือ
มันเสื่อม มันเจริญอยูตามขั้นของมัน ขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้น ขั้น
ละเอียดก็เสื่อมเจริญ ๆ ตามขั้นละเอียดนั่นแหละ ของธรรมไมใชเสื่อมแบบขั้นต่ํา หากรู 
สติปญญาทําไมจะไมรู มันไมถนัดเดี๋ยวก็เจริญขึ้นเสื่อมลง ๆ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
กันไปกันมา พอไดที่ปบติดกึ๊ก เออตองอยางนี้ แนะมันเปนอยางนั้นนะ แตอยามาคาด 
ที่พูดอยางนี้ใหเปนหลักธรรมชาติของตัวเอง อยาไปคาดไปหมาย อยาคาดหมายเปน
อันขาด ธรรมเหลานี้ไมใชธรรมคาดหมาย เปนผลของการปฏิบัติตางหาก ใหเรงทาง
ดานปฏิบัติ 



การพูดวาเออไมเสื่อมนี้เปนผล อยายึดอันนี้ไปเปนอารมณจะเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินของตน งานที่ควรจะทําใหเปนไปเพื่อขั้นนั้น ๆ จะไปไมรอด ตองไดบอกไวเสมอ 
นิสัยของผูใดเปนยังไงก็ตาม เร่ืองสมาธิความสงบของจิต สงบยังไงใหรูในตัวเอง อยาไป
ยึดเอาของใครมาเปนสมบัติของตัว อยาไปเอาอยางใครทั้งหมด ลงเราไดทําองคสมาธิ
โดยถูกตอง เชนเรากําหนดนี้ดวยสติในธรรมบทใดที่เหมาะสมกับเราแลว เราพิจารณา
อยางไรที่ตรงกับจิตของเราแลว ใหดําเนินอยางนั้นไป ผลเกิดขึ้นมาอยางไร เราไมตอง
ไปเอาเรื่องของคนอื่นเขามาเปนสมบัติของตัว จะมาเปนการทําลายนิสัยตัวเองแลวจะ
ไมไดผล 

ทานอาจารยมั่นนี่ไมมีใครสอนทาน ทานบึกบึนโดยลําพังทาน แทบลมแทบตาย ทุกข
มาก ทานทุกขมากกวาเราเปนไหน ๆ เพราะทางไมเคยเดิน ไมมีใครบอกใครสอน เรานี่
มีครูบาอาจารยทานคอยแนะนําสั่งสอน ทานอาจารยมีทานอาจารยม่ันเปนตน ทาน
อธิบายวิธี...รูเร่ืองรูราว ทานเองไมมีใครอธิบาย ทานก็อุตสาหบึกบึนทานจนผานพนไป
ได นี่เราก็มีผูแนะนําสั่งสอนอยูแลว มีแตหนาที่จะตองประพฤติปฏิบัติตามเทานั้น 

เอาใหจริงใหจัง ฝกหัดนิสัยใหจริงใหจังอยาเหลาะแหละ พระไมใชนิสัยเหลาะแหละ 
เพราะพระเปนแนวหนา ถาพูดถึงการรบก็ออกแนวหนา เหลาะแหละอยูไดเหรอ เอาให
จริงใหจัง อยากใหหมูเพื่อนไดรูไดเห็นความจริง มีแตเราสอนคนเดียวมันเหมือนกับหา
เร่ืองมาโกหกหมูเพื่อนเลนเปลา ๆ ใหเห็นความจริงนะ อยูในใจนี่แท ๆ ไมอยูที่ไหน ขอ
ใหความเพียรใหพอเถอะจะเห็นเปนระยะ ๆ ไมวาสมาธิ ไมวาขั้นปญญา จะฉลาด
แหลมคมไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเอง ถาลงขนาดนั้นแลวแหลมคมแน ๆ ไม
สงสัย อะไรผานมาพับรูทันปบ ๆ โดยอัตโนมัติ ไมตองตั้งอกตั้งใจใหรูก็รู เพราะสังขาร
ความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เทากับเตือนสติปญญา ปลุกสติปญญาใหตื่นในระยะเดียว
กัน 

ปรกติสติปญญาก็ไมหลับอยูแลว ตื่นเปน ชาคระ ผูตื่นอยู ตื่นอยูในทางมรรค ทานวา
มหาสติมหาปญญาเรียกวาชาคระ ความตื่นอยูในทางมรรค พอถึงขั้นวิสุทธิจิตแลวเปน 
ชาคระ โดยหลักธรรมชาติ ตื่นอยูตลอดเวลา ความหลับก็หลับไป เร่ืองธาตุเร่ืองขันธ
หลับไป เร่ืองจิตบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา นั้นแลทานเรียกวาตื่นตลอดเวลา ไมมีกาลใดที่



กิเลสจะเขาแทรกแซงได พอใหเห็นเปนเงาของสมมุติแมนิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์
นั้นเลย นั่นแหละธรรมชาติอันนั้นแล ทานเรียกวาชาครบุคคล นี่เปนผล ชาครจิต หมาย
ถึงจิตที่บริสุทธิ์แลว ตื่นอยูดวยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลา ไมคุนกับอะไรไมติดกับ
อะไร ไมนอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติ เราไมตองไปบังคับวาไมใหคุนสิ่งนั้น
ไมใหคุนสิ่งนี้ หากเปนเองภายในจิต 

สวนชาครบุคคลประเภทมรรค ก็คือวาดําเนินอรหัตมรรค มีสติอยูตลอดเวลาไมมีพลั้งมี
เผลอ หมุนตัวเปนเกลียวอยูนั้นโดยหลักธรรมชาติ นี้เรียกวาชาคระในทางมรรค พอชา
คระนี้เต็มภูมิแลวก็เปนชาคระฝายผล เปนความบริสุทธิ์ นั่นเปนชาคระโดยหลักธรรม
ชาติ นั้นละที่วาพระพุทธเจาผูตื่น ตื่นอยู ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรของบุคคลผู
ตื่นอยูดวยสติ ทานบอกอีกสติ ถาไมมีสติก็ไมเรียกวาตื่น ชาคริยบุคคล ผูตื่นในทาง
ความเพียรดวยสติ 

จิตเปนของฝกได ฝกไมไดพระพุทธเจาเปนศาสดาไมได สาวกเปนผูบริสุทธิ์ไมได แลว
ทานสอนมาทําไม ทานลวนแลวแตทานฝกแลวทั้งนั้น อุบายวิธีตาง ๆ เปนอุบายที่ทาน
ไดทรงฝกพระองคมาพอแลวจึงไดมาฝกพวกเรา จิตเปนของฝกได จิตเปนสมบัติสองเจา
ของ เวลานี้เราจะแยงเอามาเปนสมบัติของเจาของคนเดียว ในขณะเดียวกันที่ความ
เพียรของเรายังไมสามารถ มันเปนสมบัติของกิเลสอยูโดยตรง เวลานี้กําลังยื้อแยงแขงดี
กัน สูกันดวยความพากเพียร ดวยสติปญญา 

ใครเฉลียวฉลาดก็ไดจิตดวงนี้มาครอง เมื่อไดจิตดวงนี้มาครองก็เปนจิตที่บริสุทธิ์ กิเลส
เอาไปครองมีแตสกปรกโสมมทั้งนั้น แสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดี แสดงออก
มาทางวาจาทางกายก็ดี ลวนแลวแตออกมาจากความสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้น นั่น
กิเลสเปนเจาของของจิต จิตเปนสมบัติสองเจาของ เพราะฉะนั้นจึงแยกแยะอันนี้ ตอสู
กันเพื่อแกถอดถอนกิเลสออกหมด ใหจิตนี้มาเปนสมบัติของธรรม เปนสมบัติของเราแต
ผูเดียว นั้นแหละเรียกวาถึงแดนอันเกษม 

เอาละที่นี่หยุดแลว 

 


