
 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๐๑ 

๑๐๑ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตเปนสิ่งที่ฝกได 
 

 พระกรรมฐานทานผูปฏิบัติมุงอรรถมุงธรรม มุงมรรคผลนิพพานจริงๆ เราดู
ทานนาดูอยางซ้ึง นาดูอยางบอกไมถูกก็ม ี นาดูที่พอพูดไดก็ม ี ในกิริยาที่ออกมาจากใจ
ซึ่งมีความเขมแข็ง มีสติสตัง มีความระมัดระวังของทาน อยูไหนทานอยูแบบอนาถาดู
ไมคอยกังวลอะไร เหมือนไมมีความกังวลอะไร ทานนะสบาย ผูไปดูความเปนอยูของ
ทานแลวสลดสังเวชเพราะสงสารทาน ทานอยูอยางจนๆ เขียมๆ ในปจจัยส่ี ในปาในถ้ํา 
ในภูเขาอันเปนสถานท่ีบําเพ็ญของทาน ทั้งนี้ก็เปนมาดั้งเดิมแตพระพุทธเจาพระสาวกที่
พาดําเนินมา 
 หลักใหญที่ออกมาจากความมุงมั่นแหงธรรมนั้นแสดงออกมาเปน อปฺปจฺฉตา 
คือความมักนอย เหมือนนกมีแตปกกับหางคืออวัยวะเทานั้น บินไปหากินผลไมที่สุก
ตามที่ตางๆ พออ่ิมทองแลวก็บินไป ไมไดมีความหวงใยตนไมนี้วาเราเคยกิน ผลไมนี้
เปนของเรา เปอกตมนี้เปนของเรา เราติดสถานที่นี ่ เราชอบสถานท่ีน่ี นกไมมีอารมณ
ยุงกับส่ิงเหลาน้ัน 
 ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน ไปที่ไหนแลวเปนอันวาผานไปๆ ไมเปนสัญญาอารมณกับ
สิ่งตางๆ ซ่ึงเคยไดอยูอาศัย เคยสนิทสนมมาแลว ความไมเปนอารมณเหลานี้ก็เพราะ
ความมุงมั่นตอธรรมเปนสิ่งสําคัญ เหมือนกับแมเหล็กอันหน่ึง ดึงดูดความรูสึกตางๆ 
ใหเขาไปสูจุดเดียวนั้น กิริยาอาการที่แสดงออกจึงสอใหเห็นวาแมเหล็กนั้นดึงดูด คือ
ความมุงมั่นนั้นดึงดูดใหกิริยาอาการทุกอยางหนักไปในธรรม จึงเปนกิริยาท่ีนาดูนา
เคารพเล่ือมใสแกผูไดเห็นไดยิน 
 การภาวนาของทานไมไดถือแตเวลานั่ง เวลาเดินจงกรม เวลาน่ังภาวนา ทานถือ
สติเปนสําคัญ ความระมัดระวังสติต้ังคอยรักษาจิต เพราะจิตนั้นเทียบแลวก็เหมือนนัก
โทษ ตอนน้ันยังไมมีคุณคาอะไรพอจะเรียกวา “นักคุณ” เอาอยางน้ีดีกวา ควรเรียกวา
นักโทษดีกวา เหมือนผูตองหา คําวานักโทษก็ไดแกความรุมรอนที่มันกลุมรุมอยูภายใน
จิต ผูตองหาก็ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย หาเร่ืองน้ันใสหาเร่ืองน้ีใส หาเรื่องนั้นมาทุบหา
เรื่องนั้นมาต ีอยูทํานองนั้น ไมมีใครชวยเหลือไดเลย 
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 เราจะเรียกวา จิตเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยูตลอดเวลาก็ไมผิด 
เพราะจิตไมมีความปรุโปรงโลงทะลุภายในตัวเองพออยูเปนปกติสุขไดเลย มีแตถูกรุม
ลอมดวยกิเลสอยูตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน อิริยาบถทั้งสี่ไมเคยมีอิสระ 
 ความไมมีอิสระ ความอยูใตอํานาจแหงความกดขี่บังคับมันเปนความสุขที่ไหน 
มีแตความทุกขทั้งนั้น เพราะความเปนนอยเขา นอกจากความเปนนอยแลว เจานาย
บังคับเราก็คือตัวกิเลส มันจะไวหนาใคร บีบบังคับอยูตลอดเวลา จะหาความสุขที่ไหน 
จึงเรียกวาผูตองหา เรียกวานักโทษกวนตัวเอง หาความสุขก็ไมเจอ มองไปไหนก็มืด
แปดทิศแปดดาน ทางที่จะเล็ดลอดออกไปก็ไมมี จิตก็ตองเรียกรองหาผูชวยเหลือ แลว
ใครจะเปนผูชวยเหลือจิตที่ไดรับความทุกขความกดขี่บังคับนอกจากเรา คําวาเรามีขึ้น
มาอีกอันหน่ึง แทรกกันข้ึนมาจากจิตน่ันแล ก็หมายถึงสติปญญา หมายถึงความรูสึก
ชนิดหนึ่งที่แทรกผุดขึ้นมาจากใจมาเปนความรับผิดชอบใจ มีสติปญญาคอยควบคุม
รักษา ผูน้ีแลท่ีจะใหความชวยเหลือได 
 เมื่อผูนี้สามารถใหความชวยเหลือได ผูตองการที่จะรื้อถอนจิตออกจากความ
กดขี่บังคับก็ตองพยายามทางสต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหมาก เพื่อจิตจะได
เบาบางจากสิ่งกดถวงทั้งหลายลงโดยลําดับ เรานี้แลเปนผูใหความหวังความพนทุกข มี
กําลัง มีศรัทธา มีความเพียรกลา มีความอดความทน เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบก็ที่
ตรงนี้เอง 
 เพราะในโลกนี้ไมมีอันใดมีคุณคาหรือใหญที่สุดยิ่งกวาจิต จิตเปนสิ่งที่ครอบ
โลกธาตุ เพราะจะคิดเรื่องอะไรก็มีจิตเทานั้น ออกจากใจผูเดียวไปใหความหมายในสิ่ง
ตางๆ ถาดีก็ดีเลิศ ถาเลวก็เลวท่ีสุด ไดแกจิตดวงเดียวน้ี เม่ือจิตน้ีทําไดท้ังสองอยาง 
ใครจะตองการความเลวที่สุดเลา ยิ่งผูมุงตอความดีอยางยิ่ง ผูที่มีความเชื่อความเสื่อม
ใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจา และผูปฏิบัติเปนนักบวชดวยแลว ก็ยิ่งจะหนักแนน
ในทางความพากเพียรใหมากข้ึนโดยลําดับ 
 จิตเม่ือมีผูชวยเหลือ ก็ยอมไดรับความสวางไสวความเบาภายในตัวเอง ถาโรคก็
เรียกวาพอหลับพอนอนได ไมครวญครางอยูท้ังวันท้ังคืนนัก พอมีเวลาหลับได แมจะมี
ทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็พอทนได ไมถึงกับตองรองครางเพื่อความลมตายถายเดียวเพราะมี
ยา ยาเขาไปกําราบปราบปราม หรือยาเขาไประงับโรครายใหบรรเทาเบาบางลงไป คน
ไขก็พอนอนหลับได พักได พอทนไดกับทุกขเวทนาไมสาหัสจนเกินไป 
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 จิตเมื่อไดอาศัยธรรมเปนธรรมโอสถ กิเลสประเภทตางๆ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ
โรคก็คอยถอยตัวลงไป จิตใจก็พอมีความสงบสุข เรียกวาพอนอนหลับไดดวยความ
สงบเย็นใจ เพราะใจนี้เหมือนกับคนไขนั่นเอง และพยายามโดยทางหยูกยา คือความ
พากเพียรเขาเร่ือยๆ จนกระทั่งจิตคอยสบายหายวันหายคืนไป ความสวางกระจางแจง
ก็ปรากฏข้ึนมาเร่ือยๆ ส่ิงท่ีไมเคยรูก็รู ส่ิงไมเคยเห็นก็เห็น รูเห็นขึ้นที่ใจ เพราะใจเปน
สิ่งที่ละเอียดที่สุดในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน แมจะถูกกิเลสกดขี่บังคับหนักเบา
ขนาดไหน ความคลองแคลววองไวของจิตไมเคยลดละตัวเองเลย ย่ิงไดปลดเปล้ืองส่ิง
โสมมท้ังหลาย ส่ิงกดถวงท้ังหลายออกไดโดยลําดับดวยแลว    ก็ยิ่งแสดงความคลอง
แคลววองไว ความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง
โดยที่ไมเคยคาดฝนมากอน 
 เพียงแตสมาธิสงบอยางเต็มที่ใหเราเห็นเทานั้น ก็เห็นเปนความอัศจรรยของเรา
โดยไมตองไปถามใคร เวลาสงบจริงๆ มันขาดหมดนี ่ ไมมีอะไรสืบตอกันเลย เพียงขั้น
สมาธิที่สงบแนบแนนอยางเต็มที่ก็เห็นไดชัดกับตัวเอง หายการไขวควาท่ีเคยเปนมา มี
แตตั้งหนาบําเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อผลอันยิ่งใหญตอไปไมลดละทอถอย 
 ความที่จิตขาดจากอารมณอะไรทั้งหมด ไมมีอะไรมาประสับประสานยุงกวน 
เวลานั้นแลเปนเวลาที่จิตสงบและเปนตัวของตัวเต็มที่ในขั้นสมาธ ิ ผลที่เกิดขึ้นจาก
ความสงบก็คือความสุข ความอัศจรรยเห็นไดอยางชัดเจน แมสมาธินั้นจะคอยผานไป 
ขณะนั้นจะผานไป กลายมาเปนจิตธรรมดาก็ตาม ความเชื่อในผลที่เคยรูเคยเห็นจาก
การปฏิบัติของตนน้ันจะไมถอดถอนเลย จิตใจก็มีความสงบเย็นเปนพื้นฐานของใจ ไม
วอกแวกคลอนแคลนเหมือนแตกอนที่จิตยังไมไดหลักยึดเปนที่พอใจ 
 คําวา อจลศรัทธา ก็เกิดข้ึนมาเอง คือเช่ือไมหว่ันไหว ทีน้ีเช่ือแนแลววาผลแหง
การประพฤติปฏิบัติในแงจิตตภาวนาเปนเชนน้ี น่ีเปนอจลศรัทธา อจลา สุปติฏฐิตา 
ความเชื่อไมหวั่นไหวโยกคลอนตั้งดีแลว ดังทานสวดอนุโมทนาตอนเชา เปนหลักของ
ใจหลักของความเชื่อมั่น จะเห็นหรือไมเห็น รูหรือไมรูก็ตาม ตองการทุกเวลาก็ตาม 
ความพยายามจะพยายามอยูเรื่อย ผลปรากฏข้ึนมาเร่ือยๆ และปรากฏผลสืบตอกันไป
ไมขาดสาย จนกระทั่งใหสงบไดทุกเวลา จับไดทุกเวลา ตามความชํานาญของจิตเปน
อยางนั้น 
 จิตเปนสิ่งที่ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาก็ไมสอนใหฝก พระพุทธเจาก็ไม
บริสุทธิ์เพราะฝกไมได มันเปนอฐานะ คือเปนสิ่งที่ไมควรเปนได แลวจะเปนไดยังไง 
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แตนี้เปนฐานะ สิ่งที่ควรเปนไปได ศาสนธรรมที่สั่งสอนโลกก็เปนฐานะ เหมาะกับโลก
ท้ังหลาย ในธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี ้ เปนธรรมที่อยูในฐานะของโลกที่จะ
ปฏิบัติไดตามสติกําลังของตนดวยกัน 
 ส่ิงใดท่ีเปนอฐานะ พระพุทธเจาจะไมนํามาแสดงใหสัตวโลกเสียเวลํ่าเวลาเลย 
และพระองคเองก็ไมทรงสอนใหเสียเวลาเหมือนกัน ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้
อยูในวิสัยของสัตวโลก ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดแมไมทุกรายก็ตาม แตมีจํานวน
มากตอมากที่จะสามารถรูได เปนไปไดตามธรรมแงน้ันๆ รวมแลว ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ เพื่อจริตนิสัยของสัตวที่มีจํานวนมาก จะไดเลือกเอาตามจริตนิสัยหรือความ
ถนัดของตนไปปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นมา 
 เรานักปฏิบัติจิตตภาวนา ถายังไมจนตรอกมักไมเชื่อตัวเองได เม่ือจนตรอกสัก
ทีสองทีเขาไป จนตรอกดวยการตอสู ไมใชจนตรอกดวยความส้ินทาถอยหลัง เม่ือจน
ตรอกจริงๆ แลวก็สูกัน สูดวยสต ิสูดวยปญญา ไมไดสูดวยความอดทนเฉยๆ โดยไมมี
สติปญญาเปนเครื่องมือสําหรับใชในการตอสู สูอยางนี้ผลจะแสดงขึ้นมาใหเราเชื่อตัว
เองได 
 สวนมากคนเราถาไมจนตรอก สติปญญาก็ไมเกิด อยูปกติก็เหมือนโงดวยกันทุก
คน แตธรรมดาทั่วๆ ไปแลว คนเราไมใชจะโงอยูตลอดเวลา ถึงเวลาฉลาดมันมีได เชน
เวลาจนตรอกคนเราตองหาชองหาทางความคิดความอานตางๆ ในแงสติปญญาเอาให
เต็มสติปญญาจนขนาดวาเอาตัวรอดไดนั่นเอง คิดจนเต็มภูมิเพ่ือเอาตัวรอด หมดสติ
ปญญาแลวจึงจะยอมตาย ถายังพอมีทาคิดทาสูอยูแลวจะไมยอมตายงายๆ คนเรา นั่น
แหละสติปญญาเกิดตรงน้ันแหละ นักปฏิบัติน่ันแลจะรูความโงความฉลาดของตนจาก
การตอสูในเวลาคับขันจนตรอกจนมุม เชนทุกขเวทนากลาในเวลาน่ังภาวนานานๆ และ
เวลาเจ็บไขไดปวยหนักๆ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ จะแสดงฤทธ์ิเดชแหงธรรมท้ังหลาย
มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตนขึ้นมาเพื่อชวยตัวเองในเวลานั้น ใครๆ ไมยอมตายอยู
เฉยๆ แหละ ตองสู ตองพิจารณา 
 เชนทุกขเวทนาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไขไดปวย ก็ถือทุกขเวทนานั้นเปนเปาหมาย
แหงการพิจารณาไมลดละทอถอย ไมปรุงไมหมายใหทุกขเวทนาดับไป ความอยากให
ทุกขดับไปนั้นเปนภวตัณหา กามตัณหา ความอยากใหทุกขหายนั่นละคือกิเลส ถามัน
หายดวยความอยากจริงๆ ก็ไมตองหาหยูกหายามารักษากัน ใครก็อยากหายดวยกันทุก
คน โรคตองหาย ความเจ็บปวดนั้นๆ ตองหายดวยความอยากใหหาย แตน้ีไมไดหาย
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ดวยความอยาก เพราะความอยากเปนการเพิ่มความทุกขใหมากขึ้นโดยความสําคัญ
ของตน จึงไมตองไปอยากใหทุกขเวทนาหาย พิจารณาใหรูตามความเปนจริงของมัน
ดวยสติปญญา มันจะหายมันก็หาย มันไมหายก็ใหรูวามันไมหายดวยการพิจารณา ไม
ตั้งความอยากใหหายสูมัน จะเปนการเสริมสมุทัยและเพิ่มทุกขยิ่งขึ้น 
 พิจารณาลงตามความจริงใหเห็นทุกข ทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริง 
เปนของจริงอยางไรบาง พอคนเขาไปเจอแลวยอมรับเอง โอ คําวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกข
เปนของจริง จริงอยางนี้เอง น่ัน พอวาจริงอยางนี้เองแลวมันถึงใจแลวนั่น ทีนี้ทุกขไม
สามารถเขามากระทบกระเทือนจิตใจไดเลย เพราะแยกกันออกแลว ถาลงไดทราบทุกข
วาเปนของจริงประจักษใจแลว ทุกขภายในใจก็ไมมีในขณะนั้น ทุกขในรางกายก็เปนสัด
เปนสวนไมกระทบกระเทือนถึงใจเลย เพราะแยกจากกัน ทุกขเปนอันหน่ึง ใจเปนอัน
หน่ึง ไมใชทุกขเปนเรา เราเปนทุกข มันแยกกันไดในขณะที่ปญญาพิจารณารอบกาย 
เวทนา จิต 
 จงคิดถึงเวลาจะเปนจะตาย มาเทียบเคียงกับความทุกขธรรมดาของเราที่เปนอยู
เพราะการเจ็บปวย เพราะการน่ังภาวนานานๆ กับทุกขเวทนาในเวลาจะตาย มันมีขอ
หนักแนนตางกันอยางไรบาง เพียงเทานี้เราสูไมไดเราทอถอย บทเวลาจะเปนจะตายนั้น
เปนเร่ืองท่ีหนักมาก มันจะตายแนๆ จิตทอถอยก็ไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากจะทํา
ใหเสียทาเสียที เพราะไมมีสติปญญาพอจะแกไขตัวใหรอดไปไดในเวลาจําเปนนั้น 
ฉะนั้น จําตองเตรียมพรอมกับการตอสูกิเลส ตัวกลัวทุกขกลัวตายใหรอบตัวไวแตบัดนี้ 
แมเวลาจะตายซึ่งเปนเรื่องธาตุขันธ จิตก็ไมหวั่นไหวโยกคลอน ตายไปอยางสุคโตของผู
องอาจกลาหาญตอคติธรรมดาซึ่งเปนหลักความจริง 
 นี่จึงเชื่ออยางฝงลึกในการพิจารณาทุกขเวทนาดวยสติปญญา เพราะเคย
พิจารณาและเห็นผลมาแลว เห็นผลอยางประจักษโดยไมตองไปถามใครอีกแลว เวลา
ทุกขมากๆ นั้นไมมีทางไปจริงๆ เราก็ต้ังใจตอสูอยูแลวน่ี ตั้งทาตอสูอยูแลวมันจะถอย
ไปไหน เอา ถอยไมได ทุกขมีเทาไร เอาจงแสดงใหหมด เราจะฟงอริยสัจมีทุกขสัจ
เปนตนจนกระทั่งตาย ถาไมตายถึงเวลาแลวจึงจะออกจากสมาธิลงเวทีกันครั้งหนึ่ง แต
เวลาน้ีจะสูกันบนเวที ชนะกันบนเวที หรือตายบนเวทีดวยทาสมาธิน้ีเทาน้ัน 
 ทุกขมีมากเทาไรสติปญญาจะนอนอยูไมได ถาอยูเฉยๆ ทุกขก็ยิ่งบีบบังคับเขา
ไปๆ อยากใหหายเทาไรย่ิงทุกขมาก จะทําไง มันก็ตองไดจับทุกขขึ้นเปนที่พิจารณาซ ิ
เอา มันทุกขที่ตรงไหน ทุกขท่ีตรงไหนมาก จิตจอเขาไปตรงน้ัน สติจอท่ีตรงน้ัน ปญญา
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คลี่คลายดูตรงที่วาเปนทุกขนั้น กําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ มันก็ประจักษใจวาอวัยวะ
สวนตางๆ มันมีของมันอยูตั้งแตวันเกิดโนน ทุกขพ่ึงมาปรากฏในเวลาน้ี แลวทําไมวา
อวัยวะสวนนั้นสวนนี้เปนทุกข มันหลอกเราน่ี อาการตางๆ มันมีอยูตามความจริงของ
มัน 
 ทุกขมันก็เปนความจริงของมันอันหน่ึงเทาน้ัน เชนเดียวกับไฟไดเชื้อ มันลุกลาม
สงแสงพุงขึ้นจรดเมฆก็ตาม ไฟนั้นก็ไมทราบความหมายของตนวารอนหรือสงแสงไป
ถึงไหน คนตางหากเปนผูไปใหความหมายในเปลวไฟน้ัน อันนี้ความทุกขที่จะแสดงขึ้น
มากนอยเขาก็ไมทราบความหมายของเขา ไมทราบตัวเองวาเขาเปนอยางไร เปนแตจิต
นี้ไปใหความสําคัญมั่นหมายตางๆ กับเขา เมื่อไปใหในทางผิดก็เผาตัวเองเขาอีก ถาให
ในทางถูก เขาใจตามความจริงของเขาดวยปญญาชอบ ทุกขก็สักแตวาทุกข กายสวน
ตางๆ ก็สักแตวากาย ความรูคือจิตน้ีก็สักแตวาจิต แนะมันขาดกันท่ีตรงพิจารณารอบน้ี
แล 
 ทุกข เม่ือเราพิจารณาเห็นความจริงอยางประจักษใจน้ีแลว ทุกขก็ดับไปประการ
หน่ึง อีกประการหนึ่ง แมทุกขจะไมดับแตก็ไมสามารถจะประสับประสาน หรือทําจิตใจ
ของเราใหกระทบกระเทือนไดเลย ตางอันตางจริง เมื่อตางอันตางจริงแลวก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยเราก็ดูไดอยางไมลําเอียง ดูไดดวยสติ
ปญญาของเราอยางเต็มภูมิ ไมมีความสะทกสะทานหวั่นไหว 
 เชนเดียวกับเราดูเปลวไฟที่แสดงเต็มที่อยูดวยความหางไกล ไมใหความรอน
น้ันมาสัมผัสตัวเรา เราก็สนุกดู น่ีเราดูทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในรางกาย จะมากจะ
นอยเราดูดวยความมีสติรูรอบคอบแลว ทุกขก็ไมสามารถแผดเผาเราได ท่ีทานวา
อริยสัจเปนของจริง จริงอยางน้ี ไมใชจริงดวยความจําไดเฉยๆ แตจริงดวยความรูความ
เขาใจดวยปญญาจริงๆ แลวเราจะคานพระพุทธเจาไดท่ีตรงไหน หาที่คานไมได ก็ตอง
กราบทานอยางราบคาบเทาน้ันซิ 
 ตอนที่จิตพิจารณารอบหมดแลวนั้น จิตตองแสดงความสงาผาเผย ความองอาจ
กลาหาญท่ีสุด เดนดวง ความสวางกระจางแจงก็เดน ความองอาจกลาหาญก็เดน เดน
ทุกอยางข้ึนช่ือวาส่ิงท่ีพึงใจปรารถนา เดนขึ้นหมดในเวลานั้น เมื่อเปนเชนนี้เราจะไป
ตําหนิทุกขก็ตําหนิไมลง ก็ไมทราบจะไปตําหนิเขาทําไมกัน เพราะเขาเปนความจริงของ
เขาอยางน้ัน รางกายสวนตางๆ ที่วาเขาเปนทุกขก็จะไปตําหนิไดลงคอยังไง เพราะเขา
ไมไดเปนทุกข เขาเปนสวนน้ันๆ ของเขาตางหาก ตางอันตางจริง นอกจากจิตเราเปน
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บาหาเรื่องใสเขา แลวก็กอบโกยทุกขเขามาเผาตัวเทานั้น จึงไมมีอะไรท่ีนาชมในขณะ
น้ัน 
 เมื่อพิจารณารอบแลวจิตก็เดนดวง นอกจากนั้นยังเกิดความอาจหาญไปถึง
อนาคตคือวาระสุดทายของธาตุของขันธ เออ เวลาจะตายน่ันนะ ทุกขเวทนาจะหนักเบา
มากนอยเพียงไรจนถึงขนาดตาย มันก็เปนทุกขเวทนาตัวที่เรากําลังพิจารณาอยูเวลานี้ 
และตัวท่ีเรารูอยูเวลาน้ี จะเปนทุกขเวทนาหนาไหนมาหลอกเราพอใหลุมหลงมันนา มัน
อาจหาญขนาดน้ัน ทีนี้ความกลัวตายก็ไมมีปญหา จิตไมกลัว 
 ความตายก็ไมมีปญหา เพราะเปนสวนผสมของธาต ุ หมดกําลังของมันแลวก็
สลายตัวลงไปตามความจริงเทาน้ัน ถาความปลอมแลวก็วาเราเกิด แลวก็วาเราตาย 
แลวก็วาเราจะฉิบหายปนปไมมีอะไรเหลือ ส้ินสุดกันเพียงเทาน้ี เราจะไมมีอะไรสืบภพ
สืบชาติ ไดรูไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอไปอีกเหมือนขณะที่เปนอยูนี้ น่ีความจอมปลอมของ
จิตมันหลอกอยางนี ้หากความจริงแลวไมหลอกไมเขยา 
 ตายก็ทราบอยู สวนผสมคือธาตุขันธนี้สลายตัวลงไป ธาตุไหนก็ลงไปสูธาตุเดิม
ของตน ดินก็ลงไปสูสภาพดิน ลม ไฟ นํ้า ก็ลงไปสูสภาพเดิมของเขาตามความจริง แม
จะอยูในรางกายมันก็เปนธาตุ เปนสวนของใครของมันอยูนั้น เปนแตมาผสมกันเขา
เปนรูปเปนราง ที่โลกใหชื่อวาเปนหญิงเปนชาย เปนเราเปนเขา เปนสัตวเปนบุคคล 
เพราะอํานาจของจิตอวิชชาเขาไปยึดครองตางหาก ความจริงจิตก็เปนจิตมาด้ังเดิมจะ
เปนอะไรไป 
 ความเสกสรรความสําคัญตางๆ ของกิเลสน่ันแลหลอกเรา เพราะฉะนั้น จึงตอง
แกสิ่งหลอกลวงทั้งหลายออกดวยสติปญญา จนเขาใจตามความปลอมของมันประจักษ
ใจแลวก็หายกังวล การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยางน้ี และเวลารูก็รูอยางน้ี 
 คําวาสนฺทิฏฐิโก ดังพระพุทธเจาประทานไวนั้นไมมีปญหา จะรูเอง ก็เราปฏิบัติ
เองทําไมจะไมรูเอง ความรูความเห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้พระพุทธเจาไมทรงผูก
ขาด มอบไวกับผูปฏิบัติทุกคนจะพึงรูพึงเห็น ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันทานผูรู
ท้ังหลายพึงรูจําเพาะตน นอกจากทานผูรูแลวก็ไมมีใครจะรู คนมืดคนหลงจะไปรูไดยัง
ไง รูธรรมนะ 
 เราเคยอยูกับทุกขมานาน เราทําไมถึงกลัวทุกขอยูตลอดเวลา กลัวอยางหว่ัน
อยางไหว อยางไมมีทาตอสูใหเห็นความจริงของมันบางเลย ความกลัวนี้ก็ไมเกิด
ประโยชนอะไรกับเราแมนอย นอกจากสั่งสมกิเลสเพิ่มแกเราเขาอีก และเพิ่มทุกขเขา
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ไปอีกเทาน้ัน เพราะความกลัวเปนตัวภัยทําใหเราเกิดความหว่ันความไหวไขวควาหา
หลักยึดลมๆ แลงๆ จึงควรพิจารณาเร่ืองความกลัวเหลาน้ี จนเห็นตามความจริงแลวก็
ไมกลัว ถารูความจริงแลวไมกลัว กลัวอะไร อะไรตาย จิตไมตาย ส่ิงเหลาน้ีก็สลายลง
ตามสภาพของมัน นอกจากน้ันจิตท่ีไดชําระสะสางตนดวยดีแลว ไมตองถามถึงภูมิอันดี
ของจิต 
 จิตดวงที่ดีอยูแลวไปที่ไหนก็ด ี ไมละความดีของตน เขาสูภพกําเนิดไหนก็ดี จะ
เอากําเนิดเลวท่ีไหนมาสวมจิตไดท้ังๆ ที่จิตดีอยู ภพกําเนิดใดที่เหมาะสมกับจิตที่จะ
กาวเขาสูภพภูมินั้นๆ จิตจะกาวเขาเองเพราะจิตดีอยูแลว ของชั่วจะเขาถึงของดีไดยังไง 
ปจจุบันเปนอยางไร อนาคตเปนเครื่องสอถึงกัน เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหชําระจิต
เสียต้ังแตบัดน้ี ใหเห็นความจริงของจิตของธรรมแตยังไมตายเปนเหมาะที่สุด เอาจน
เห็นตัวภพตัวชาติประจักษใจ เพราะตัวภพตัวชาติอยูกับใจเราเอง ส่ิงท่ีกิเลสตัวหนา
ดานสันดานเลวปฏิเสธเหยงๆ อยางไมมียางอายตอความจริงบางเลย เชนบาปไมม ีบุญ
ไมมี ตายแลวไมไดเกิด คือตายแลวสูญเหลาน้ี ก็มีอยูในจิตดวงนี้ จิตตองรูตองเห็น ปด
ไมอยู เพราะมีอยูกับใจ รูขนาดกิเลสอาย หนาหงายหายหนาไปเลยไมกลามาแหยมได
อีกนั่นแล 
 เราแบกภพแบกชาติแบกกําเนิดเกิดตายมากี่กัปกี่ลานกัลป เรายังมาเปนปญหา
สงสัยภพชาติในตัวเราอยูอะไรอีก ถายังไมเห็นก็จงมองดูตัวเราขณะน้ีซิ เห็นไหมนี่มัน
ตัวภพหรือตัวอะไรกัน จะวาเราฉลาด ฉลาดที่ตรงไหน เพียงเรื่องของตัวที่คลุกเคลากัน
อยูกับภพชาติไมทราบกี่ภพกี่ชาต ิ เรายังไมสามารถทราบได ยังแบกความสงสัยอยูเต็ม
หัวใจของผูเปนนักกอสรางชางรับเหมาการเกิดตาย แลวจะวาเปนคนฉลาดไดอยางไร 
จะวาเราฉลาดไดอยางไร ภพชาติอยูกับเรา ถาอยูนอกโลกนอกสงสารนั้นก็สุดวิสัย เรา
ไมรูไดเพราะอยูหางไกลกัน แตนี่อยูตัวเราเองทุกรายไมมียกเวน เรื่องภพเรื่องชาติเรื่อง
เกิดเร่ืองตายน้ีอยูกับเรา เราไมทราบไดวาเหตุที่จะเกิดเปนเพราะอะไร การเกิดมาเปน
ภพนอยภพใหญดีชั่วตางๆ เปนเพราะเหตุไร ท้ังๆ ที่การเกิดการตายมีสาเหตุดวยกัน
ทั้งนั้น แตเราไมสามารถทราบได จะเรียกวาเราฉลาดไดยังไง ถาไมเรียกวาโงเต็มตัว 
เพราะปญญาไมรอบตัวรอบใจจะเรียกวาไง ถาจะใหฉลาดเต็มตัวก็เรียนวิชาจิตน้ีใหดีให
จบซิ 
 จิตนี้แลเปนตัวการสําคัญ กิเลสอาสวะประเภทตางๆ ดีช่ัวท้ังมวล บาปบุญคุณ
โทษรวมอยูท่ีจิต ออกจากจิตน้ีเปนกิริยาแหงการทํา ผลก็ยอนเขามาหาสูจิต เม่ือปฏิบัติ
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ชําระเขาไปดวยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาโดยลําดับ จะสามารถทราบไดโดยไมตองสงสัย 
และไมตองถามใครซึ่งเปนการลบลวดลายของ สวากขาตธรรม ท่ีตรัสไวชอบแลว ให
เสียศักด์ิศรี เพราะภาคจิตตภาวนาเปนภาคจะใหรูความจริงทุกสวนที่ไมตองถามใคร 
สนฺทิฏฐิโก บอกเอง มีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ที่ฝงจมอยูในจิตเปนสําคัญในวงวัฏจิต 
 พระพุทธเจาไมทราบสิ่งดังกลาวนี้ พระองคจะเอาอะไรไปสอนโลกละ เรื่องภพ
เรื่องชาติ เร่ืองบุญเร่ืองบาปอันเปนส่ิงท่ีมีอยูกับใจ เปนสิ่งที่ใจจะรูจะเห็นดวยการ
ปฏิบัต ิ เมื่อรูเห็นแลวก็นําออกมาพูดไดเต็มปากไมสะทกสะทาน ดังพระพุทธเจาสอน
โลกทานสอนตามสิ่งที่มีอยูเปนอยู ซ่ึงเปนความจริงลวนๆ ทั้งนั้น เปนแตโลกไมรูไม
เห็นตามส่ิงท่ีเปนท่ีมีน้ันเทาน้ัน จึงยุงนุงนังไมจบสิ้นกันเรื่อยมา นอกจากไมรูไมเห็น
แลวยังมีการปฏิเสธ แตการปฏิเสธดวยความไมยอมรับตามหลักธรรมคือความจริง น่ัน
ไมทราบวาไดความรูความฉลาดมาจากไหน ถาไมไดมาจากอวิชฺชาปจฺจยา พาสัตวให
มืดบอดจอดจมจะไดวิชชาวิเศษมาจากไหน น่ันยอมรับทันที 

ไมคิดอานไตรตรองพอใหกิเลสเสียเวลารอฟงบาง เชนไมเชื่อบุญวาม ี ไมเชื่อ
บาปวามี ไมเชื่อนรกสวรรความ ี ความรูนี้ไปเอามาจากไหน ถาไมเอามาจากคลังกิเลส
ดังกลาวแลวนะ ถาวาไปรูไปเห็นความไมมีมาแลวจึงมาบอกเพ่ือนมนุษยก็เปนอีกอยาง
หน่ึง นี่ทั้งๆ ท่ีไมรูก็ดนเดาเช่ืองาย ฝายที่หวานปาก หวานคอ หวานลิ้น ก็คือกิเลสวัฏฏ
น่ันแล จะเปนเราเปนทานที่ไหน ฉะนั้นจึงอยามัวเพลินฟงเพลงกลอมของมันไปชานาน
จะเสียการณ จะวาไมบอก 
 เรื่องของกิเลสโลกยอมเชื่องาย ถาเปนเร่ืองของธรรมสัตวโลกไมคอยเช่ือและ
เชื่อไดยาก เพราะถูกปดบังถูกกีดกันจากกิเลสมารภายในใจ ทําใหจิตใจปลอมไปทั้ง
ดวง ความจริงเขาซึมซาบไมได กิเลสไมยอมตอนรับ ถาของปลอมแลวรับกันวันยังค่ํา
คืนยังรุงไมมีคําวาปดประตูพอแลว กิเลสกับใจกลมกลืนเปนอันเดียวกัน นอนอยูดวย
กันกินอยูดวยกัน จมอยูดวยกันไมมีวันมีคืนเลย ไมมีขึ้น มีแตจมดิ่ง กิเลสชอบ เพราะ
ใจกับกิเลสเปนอันเดียวกัน ของจริงถึงแทรกเขาไมได 
 เรายังมีความเช่ือความเล่ือมใสตอพระพุทธเจาอยูแลว เราประพฤติปฏิบัติคน
หาความจริงซึ่งมีอยูกับตัวของเราทําไมจะไมพบ ทําไมจะไมรู ทําไมจะไมเห็น ปราบลง
ไปซิพญามารภายในใจดังกลาวมา ปราบพญามารตัวพาใหมืดมิดปดใจออกแลว ความ
สวางแหงธรรมจะแสดงออกมาเอง และยอมรับตามสิ่งที่มีที่เปนนั้นๆ โดยลําดับจน
ตลอดทั่วถึง 
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 อะไรเปนสาเหตุใหเกิดภพนอยภพใหญ สาเหตุใหดีใหช่ัวใหโงใหฉลาด มันเปน
มาจากไหน จงพิจารณาดวยปญญาจะทราบกับตัวเอง วิธีการปฏิบัติของจิตตภาวนาจะ
ไมหนีจากจุดน้ีเลย เมื่อพิจารณาเขาไป ปญญาจะเขาไปถึงจุดน้ีแหละ ปดกั้นไมอยู จะ
เปดเผยออกโดยลําดับ อะไรจะใหเกิด ใหดีใหช่ัวตางๆ เปนเพราะอะไร ทราบชัดๆ เขา
ไปตามลําดับ เอา สาเหตุที่จะใหเกิดไมวาภพนอยภพใหญ ภพดีขนาดไหน เชน พรหม
โลกหรืออรูปภพ ซ่ึงถือวาเปนภพละเอียด ก็สามารถทราบไดภายในใจวามีอะไรเปน
สาเหตุใหเกิดในภพน้ี คนเขาไปจะรูหมด รูเขาไปจนกระทั่งไมมีภพ ไมมีอะไรเหลือภาย
ในจิตเลย หมดเรื่องเกิดๆ ตายๆ หมดเช้ือท่ีจะใหเกิดในภพนอยภพใหญภายในจิต ก็
ทราบไดชัดวาหมด ทีนี้หมดแลว หมดปญหาโดยส้ินเชิง 
 เร่ืองความเกิดความตายน้ีเปนปญหาใหญโตมาก จากจิตดวงเดียวน้ีเทาน้ันท่ี
หลงตัวเอง เม่ือมาทราบเร่ืองของตนพรอมท้ังตนเหตุท่ีตนเปนผูส่ังสมมาดวยเหตุใด
อยางชัดเจนแลวก็หมดปญหา น่ีเรียกวิชาจิต คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนอยางนี้ รูเร่ืองตัว
เองรูอยางนี้ ใครจะวาโงวาฉลาดก็ตาม ถาเรียนเรื่องของตัวจบแลวเปนจอมปราชญ ดัง
พระพุทธเจาแลสาวกทานเปนจอมปราชญทั้งนั้น ไมจําเปนตองหาใบประกาศนียบัตร
มาแขวนคอเหมือนขิกเหมือนขอก็ได น้ีเรียนเพ่ือรูจริงๆ ตองรูอยางนี ้
 ธรรมของพระพุทธเจาจริงอยางนี้แล ทาทายดวยการพิสูจน เอา พิสูจนซิถาตั้ง
ใจจะพิสูจนจริงๆ จะเห็นความจริงจากการพิสูจนดวยหลักธรรมะของพระพุทธเจาโดย
ภาคปฏิบัติไมสงสัย เร่ืองความเกิดความตาย นรก สวรรค อยาไปหาพิสูจนดวยการดน
เดาคาดคะเน แลวเอาเรื่องบาๆ บอๆ มืดๆ ดําๆ มาพูดกันหลอกกันไปวันยังค่ําหา
ความจริงไมได เหมือนกระตายต่ืนตูม ขาหักไปเปลาๆ น่ันแหละ ถาพิสูจนเขาหาความ
จริงดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมภาคจิตตภาวนา ความจริงมีอยูทําไมจะไมรูไมเห็น 
พระพุทธเจารูจากความจริงอันน้ี สาวกทั้งหลายรูจากความจริงอันนี้แทๆ ธรรมทานก็
สอนไวแลวเพ่ือความจริง ธรรมก็เปนความจริงอยูแลว ทั้งสอนเพื่อความจริงดวย 
ความจริงก็มีอยูดวย ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงดวย ทําไมเราจะไมรูไมเห็น ตองรูตองเห็น 
ทานผูเรียนจบแลวทานแสนสบาย คือเรียนเร่ืองของจิตจบแลวแสนสบาย 
 ไมมีอะไรจะสบายในโลกท้ังสามน้ีเทาการเรียนจิตจบ ทานจึงวาเหนือโลก
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก ก็คือจิตเหนือโลกสมมุติทั้งปวงนั่นเอง แตกอนอยูใต
อํานาจของกิเลส ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคืนไมมีการลดหยอนผอนคลาย จิต
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เรียกรองหาผูชวยเหลือแสนทุกขทรมานอีกทางหนึ่ง เวลาไดรับการชวยเหลือเต็มที่ก็
หลุดพนไปไดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ เปนอิสระเต็มตัวตลอดอนันตกาล 

เอาละการแสดงธรรมเทาน้ี เหน่ือย 


