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อวิชชา 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

การปฏิบติัก็เหมือนๆกบัท่ีเคา้ทาํสวนทาํของภายนอก คือ

ธรรมดาเคา้ปลกูพืชผลตา่งๆ สมมติุวา่ปลกูนํา้เตา้ก็ดีฟักแฟงก็ดี 

สมมติุวา่ฟักทอง เคา้เอาเมด็เอามาปลกูลงขีดิ้น มนัก็ขึน้ทีแรก

มนัก็แตกออกไปนิดเดียว แตกแยกออกไปแลว้มนัก็เป็นใบ เป็น

ตน้เป็นลาํตอ่ไป ตอ่ไปก็เป็นเครอืๆ ยืดยาวไปทั่วหมด คลมุหมด

เลย นานนกัเขา้มนัก็เป็นลกูเป็นผล ไอเ้มลด็มนัก็เกิดขึน้มาในผล

อนันัน้ มนัแกม่าแลว้เคา้ก็เอาเม็ดนัน้เก็บไว ้เคา้ไปปลกูอีก เอา

เมลด็น่ีไปปลกูอีก มนัก็แยกออกมาแตกออกมา มีใบแลว้ก็มี

เครอื เป็นตน้เป็นเครอืไป จนกระทั่งเป็นลกูเป็นผล แก่มาก็ เม็ด

มนัแก่มาแลว้ ถือวา่คนไม่กินมนัก็เป่ือยเนา่ไปเอง อนัใดเนือ้หนงั

ของลกูของผลก็เลยเน่าผพุงัไปเอง แตเ่ม็ดมนัยงัเหลืออยู ่อนันี ้

อปุมาเปรยีบ  

เราผูป้ฏิบติักรรมฐานก็ทาํนองเดียวกนัอนันัน้ อย่างนีเ้ราแก่

แลว้ แตม่นัไมท่นัเป็นเม็ดเป็นผล เม็ดมนัยงัไม่ทนัมี ผลยงัไม่ทนั
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เกิดก่อน คือวา่เกิดขึน้มาแลว้มนัเกิดจากเม็ด จากเม็ด

เลก็ๆนอ้ยๆเกิดมาก็เป็นแตกแยกออกเบือ้งตน้ ความโกรธ ความ

โลภ ความหลง ความรกั ความชงั ทิฐิมานะมนัก็ไมมี่ ก็

เหมือนกบัฟักทองนั่นน่ะ เกิดมาทีแรกไม่เห็นหรอก ลกูก็ไม่มี ผล

ก็ไม่มี เม็ดมนัก็ไม่เกิด จนกระทั่งมนัเติบโตขึน้มา มนัแกม่าเน่ีย 

เม็ดไม่ทราบมาจากไหน ผลมนัเกิดมาจากไหนก็ไมท่ราบ มนั

เป็นผลขึน้มาก็เป็นเมลด็ เอาเมลด็นัน้ก็จะเอาไปเพาะอีกตอ่ไป 

เหมือนกบักิเลสของคน 

แตก่่อนมาก็ไม่ทราบวา่มนัเกิดมาจากไหน กิเลสนัน้ มนัฝัง

อยู่ไหนก็ไม่รูต้วั จนกระทั่งเติบโตขึน้มา ความรกั ความชงั ความ

เกลียด ความโกรธ และความอาลยัอาวรณม์ากขึน้ทกุทีๆ 

จนกระทั่งคลมุหมดไปทัง้ไร ่เครอืมนัยืดยาวครอบหมดเลย คนผู้

ท่ีหลงมวัเมา ไม่เขา้ใจถึงหลกัของธรรมะ เป็นคน้ควา้หาธรรมะ

เลยหลงตามเครอืท่ีมนัคลมุปกหมดทัง้วดัและทัง้กฏิุ ในทัง้ไร่

นั่นเอง หาไปท่ีใดก็ไม่ถึงท่ีสดุ ยืดยาวไปตลอดเวลา  
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ผูมี้ปัญญาสาวหาตน้มนั ตน้มนัอยู่ตรงไหน สาวเขา้ไปๆ เลย

ไปพบตน้มนันิดเดียว อนันิดเดียวเทา่นัน้ ไม่กวา้งขวางอะไร

หรอก เม่ือจะถอนก็ถอนราก ถอนเหงา้มนัขึน้มา เม่ือถอนออกไป

นัน้ เอากินผลมนัซะก่อน กินลกูมนัซะก่อน จนกระทั่งอ่ิมหนาํ

สาํราญเพียงพอแก่ความตอ้งการ เวลาจะถอนทิง้ ถอนรากหละ

หมดเลย  ไม่ตอ้งไปตดัใหม้นังอกขึน้มาอีก เลยไม่ตาย ตายไม่

เป็น 

กิเลสของคนเราก็เหมือนกนั เหตนุัน้จงึอธิบายใหฟั้งวา่ตน้

ตอของมนั ของกิเลสคือใจอย่างท่ีอธิบายใหฟั้ง ใจคือความ

กลางๆ วางเฉยๆ ตัง้เป็นกลางวางเฉยๆวา่อย่างนัน้ ใหเ้หน็

ตวักลางเสียกอ่น ตวักลางนั่นแหละเป็นบอ่เกิดของส่ิงทัง้ปวง

หมด ถา้เราวางเป็นกลางลงไปแลว้ มนัคิด มนันกึ มนัสง่ มนัสา่ย 

อนันัน้ไม่ใช่ใจ มนัเป็นกิเลส พดูง่ายๆวา่กิเลส ถา้พดูตามนัน้

เรยีกวา่ จิต มนัคิด มนันกึ มนัสง่ มนัสา่ยอะไรตา่งๆ มนัปรุง มนั

แตง่สญัญาอารมณ ์มนัเกิดขึน้มาเป็นเรื่องของกิเลส ถา้หากจบั

ตน้ตอมนัได ้คือความเป็นกลางเสรจ็แลว้ ส่ิงทัง้หลายนัน้เกิดมา
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เกิดจากตวักลางนั่นนะ่ ท่ีมนัยืดยาวกวา้งขวางออกไปก็เกิดจาก

ตวักลางตวัเดียวนั่น ท่ีมนัเกิดมา ไม่เกิดมาจากไหนหรอก ถา้

หากเขา้ถงึกลางแลว้หมดเรือ่ง  

ท่ีมนัไมถ่ึงตวักลางซกัทีอะ้สิ หาเด็ดแตย่อดกนัอยู่ มนังอก

ขึน้มาเรื่อย ไมเ่ขา้ถึงตวักลางซกัที มนัเขา้ถึงตวักลางแลว้น่ะ 

กิเลสทัง้หลายเห็นหมด มนัออกมาจากนีท้ัง้นัน้นะ่ ไม่ออกมา

จากท่ีอ่ืนหรอก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดงักลา่ว

สารพดัทกุอยา่ง ทฐิิมานะ อาสวะทัง้หลาย ความรกั ความชงัก็

เหมือนกนั มนัเกิดจากตวักลางเท่านัน้ มนัไม่มีบิดามารดา ไม่มี

ญาติพ่ีนอ้งหรอก กิเลสอนันัน้ไม่มี อยา่งมนัโกรธใหเ้ขา ตีศีรษะ

เขาน่ี ไมมี่ใครมาช่วยมนัหรอก มนัโกรธขึน้มาก็โกรธไปฆา่ไป

แกงเขาเท่านัน้เอง ความโกรธนัน้เราไปรกัไปชงัเคา้ก็ดี รกัก็

ความโกรธนั่นแหละ ชงัก็ความโกรธนั่นแหละ รกัก็ความพอใจ 

ความยนิดีนั่นแหละ ชงัก็ความไม่พอใจ ความไม่ยนิดี แตว่า่ใคร

เป็นญาติเป็นพ่ีนอ้ง เคา้ไมมี่  
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ถา้จะวา่มีก็มีหรอก ความโกรธเกิดจากความดาํรผิิด นั่น

เรยีกวา่ตน้ตอของมนั จะเรยีกบิดามารดาก็ได ้ความโกรธเกิด

จากความไม่พอใจ ฉะนัน้จะเรยีกบิดามารดาก็ถกู ความโกรธ

เกิดขึน้มา ความไม่พอใจเกิดขึน้มา ประหตัถป์ระหารฆา่ฟันคน

อ่ืนก็ได ้ความโกรธ ไม่มีพ่ีมีนอ้งอยา่งท่ีอธิบายใหฟั้ง ใครเป็นพ่ี

ใครเป็นนอ้งก็ไม่ทราบ มนัเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบ ท่ีท่าน

เรยีกวา่อวชิชาหนะ อะไรเป็นตน้เหต ุอวิชชา ไม่มีตน้มีปลาย คือ

ความไม่รูจ้กัตน้จกัปลายของอวิชชานั่นเอง มนัโกรธขึน้มาแลว้ 

เวลามนัหายมนัไปไหน มนัก็ไม่มีท่ีอยู่อีกอะ้ ถา้หากไม่มีท่ีอยู่ 

ความโกรธมนัหายไปแลว้ มนัไปอยู่ตรงไหน เป็นบา้นเป็นเรอืน

อยู่ มีพ่ีมีนอ้งอยู่ โอย้ ไม่มีท่ีอยู่หรอก เต็มหมด  

ความรกัก็เหมือนกนั เวลามนัเกิด มนัเกิดมาจากไหน เกิด

มาจากความพอใจ ความยนิดี ความพอใจ ก็เกิดความรกัขึน้มา 

แตเ่วลามนัหายไปไหน ไมท่ราบ ไปอยู่ไหน ถา้หากมีท่ีอยูแ่ลว้ มี

บา้นมีเรอืนอยู ่คนเราอยู่ไม่ไดห้รอก ความรกักบัความชงัน่ีเต็ม
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หมดในโลกอนันี ้แตค่วามรกัและความชงั ความเกลียด ความ

โกรธ หายไป เงียบไป เวลามนัเกิด มนัเกิดขึน้มาเอง 

ท่านจงึใหรู้เ้ทา่ รูเ้รื่องส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้ผูท่ี้มีปัญญา

พิจารณาถึงตน้ตอก็คือความเป็นกลาง มนัออกมาจากกลางอนั

นัน้ นั่นนะ่ตน้ตอ มลูเหตขุองความเกิด ออกมาจากกลางนัน้ 

ความเป็นกลางแตก่่อนเวลาโกรธปุ๊ บขึน้มา มนัเอนเอียงไปแลว้ 

เวลามนัรกั มนัเอนเอียงไปแลว้ ความรกักบัความโกรธมนัอยู่คู่

กนั ดว้ยใจเป็นกลาง ถา้หากมนัโกรธ มนัเกิดความชงัขึน้มา มนั

รกั มนัเกิดความรกั เกิดมาจากความชอบใจ เกิดมาจากตรง

นัน้น่ะ ความเป็นกลางน่ะ 

น่ีท่ีเกิดของมนัอยู่ตรงนัน้ แตไ่ม่มีบิดามารดา ไม่มีญาติมีพ่ี

นอ้งของมนัหรอก มนัเกิดมาจากไหนก็ไมท่ราบ จงึวา่ไม่มีตน้มี

ตอ ไม่มีตน้มีปลาย ผูท่ี้มีปัญญาทัง้หลาย รูเ้ทา่เรื่องของความ

โกรธ ของความไม่พอใจ ความรกักบัความพอใจ ความท่ีไปยดึ

เลยเป็นเรือ่งใหญ่โตรโหฐาน ขยายกวา้งขวางออกไป ถา้ไม่ไป

ยดึไปถือมนั อนันัน้ก็หายไป นัน้เรยีกวา่ท่ีสดุของความยดึความ
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ถือ ถา้ไม่ยดึไม่ถือก็หมดเพียงแคน่ัน้ เลยเป็นลมไปแลว้ไป เลย

ไม่อยู่ในตวัของเรา หายไปไหนก็ไม่ทราบ  

มาคิดดวูา่ เราโกรธจดัๆ เคยมีมัย้ ตอ้งมีทกุคน เวลานีไ้ปอยู่

ไหนนะ่ ความรกั ความชอบใจตา่งๆ แตก่อ่นเกา่น่ะมีมัย้แตก่่อน 

บอกวา่มี แตเ่วลานีไ้ปอยู่ไหน มนัเกิดขึน้มาก็หายไปเอง มนัเกิด

ขึน้มาก็ดบัไปเอง ฉะนัน้ท่านจงึเรยีกวา่ เกิดขึน้ดบัไป เกิดขึน้ดบั

ไป ใหรู้เ้ทา่เรื่องทัง้หลายเหลา่นี ้วา่ส่ิงทัง้หลายเกิดขึน้มาตอ้งดบั

ไป จงึไม่เป็นเหตใุหย้ดึใหถื้อ  

นั่นแหละผูมี้ปัญญาทัง้หลาย พิจารณาถงึเหตถุึงผล ถงึ

ความยดึความถือ เหตท่ีุมนัเกิดขึน้ เหตท่ีุมนัจะดบัไป ให้

พิจารณาอยา่งนี ้เรยีกวา่พิจารณาธรรมะเป็น ท่ีเป็นบณัฑติ

ทัง้หลาย ท่านสอนอย่างนัน้ ผูท่ี้เป็นบณัฑติทัง้หลายตอ้งรูเ้หตรูุ ้

ผลอย่างนัน้ มีทางท่ีจะดบัเป็น ใครไม่รูเ้หตรูุผ้ล ดบัไม่เป็น อะไร

เกิดขึน้มาก็ยดึถือ อนันัน้เรยีกวา่ไม่รูจ้กัพิจารณาทัง้เหตทุัง้ผล 

เวลามนัดบั ดบัไปจากไหนหละ ก็ดบัไปจากใจนั่นแหละ 

ตวักลางๆ มนัดบัก็ดบัจากใจ ดบัท่ีใจ ท่ีกลางนัน้น่ะ มนัเกิดก็
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เกิดท่ีใจตรงกลางๆ มนัปรากฏขึน้มาก็ดบัไป ปรากฏขึน้มาก็ดบั

ไป ไม่มีอะไรเป็นสาระ   

ท่านจงึใหมี้สติทกุเม่ือ คือเห็นความเกิดขึน้แลว้ก็ดบัไป ถา้มี

สติควบคมุมนัก็ดบัอีก ถา้ไมมี่สติรูเ้ท่ารูเ้รื่อง มนัก็ปรุงแตง่ไป สติ

ความรู ้สติรูส้กึตวัอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีรูส้กึ ก็สมัปะชญัญะ

รูต้วั สติความระลกึได ้สมัปะชญัญะรูต้วั รูต้วัคือมีปัญญา สติ

ระลกึได ้สมัปะชญัญะรูต้วั รูต้วัปัญญานั่นน่ะ อยากจะหาแต่

ปัญญา มีปัญญาแลว้ก็มารูต้วั ระลกึไดใ้นท่ีใด รูต้วัในขณะนัน้ 

ในขณะท่ีระลกึไดน้ัน้ วา่เวลานีเ้ราโกรธ เวลานีเ้ราโกรธก็รูต้วัวา่

โกรธ มนัหายไปแลว้โกรธนะ่ เรยีกวา่มีปัญญา มนัจงึหายไป ถา้

มนัไม่มีปัญญา เพียงแตโ่กรธก็ยดึแตค่วามโกรธ เลยไมรู่ต้วั เลย

ไม่มีปัญญา ยิ่งโกรธใหญ่ ถา้รูต้วัแลว้หายทนัที จงึใหมี้สติน่ะ

เป็นเครื่องอยู ่ใครจะปฏิบติัฝึกหดัท่ีไหนก็เอาเถอะ นอกจากสติ

สมัปะชญัญะแลว้ไม่มีอะไรหรอก นอกเหนือจากนีไ้ม่มีอะไรเลย้ 

การปฏิบติัธรรมตอ้งเป็นอย่างนี ้
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ท่านใหมี้สติทกุเม่ือ ใหมี้สติอยู่เสมอ ขาดสติเท่านัน้เผลอ

เวลาใด ความหลงมวัเมาเกิดขึน้มา หลงคือไปรูต้วันั่นเอง คือมี

ปัญญานั่นเอง สมัปะชญัญะรูต้วัน่ะ หายหมด ของอะไร ไม่มี

หรอก ใหพ้ิจารณาอย่างท่ีอธิบายใหฟั้ง ทกุๆคนน่ะพากนัเคย

เป็นชาวสวนชาวนามาแลว้ เคยปลกูฟักปลกูแฟงมาแลว้หละ่ 

เปรยีบเหมือนกบัปลกูตน้ฟักทองนั่นน่ะ ทีแรกมนัออกนิดเดียว 

ตอนมนัแพรห่ลายไป เราจะไปยดึถือใหม้นัแพรห่ลายไปนัน้ เรา

ตอ้งเขา้ถึงตวัใจกลางนัน้ ตวัตน้น่ะ ไอท่ี้มนัเกิดเม็ดนอ้ยๆ มนั

แพรห่ลายไปแลว้ มนัก็รวมไปอีกเขา้ไปสูเ่ม็ดทัง้หมด ครัน้เอา

เม็ดไปปลกูมนัก็แพรอ่อกไปอีก สาขากวา้งขวางออกไป เม่ือ

เติบโตขึน้มาแก่ขึน้มา มนัก็รวมไปอยู่ในเมด็นัน้อีก เม็ดนัน้น่ะ

เป็นท่ีรวมของพืชพนัธุ ์มนษุยเ์ราชาวโลกทัง้ปวงหมด มนัเกิด

จากเม็ดอนัเดียวเหมือนกนันั่นน่ะ คือเกิดจากใจ ท่ีมนัจะ

แพรห่ลายออกไปก็เกิดจากใจ ท่ีมนัจะดบัก็ดบัตรงใจ ใหอ้ปุมา

เปรยีบเทียบอย่างนัน้ เอาละอธิบายแลว้ 

ท่ีมา: https://youtu.be/__w1SJc-BWY  

https://youtu.be/__w1SJc-BWY

