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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
กําจัดกิเลสพนทุกข 

 
 ท่ีทานพูดวา “โลก” ก็คือหมูสัตว “สตฺต” แปลวาผูของ ผูยังติดยังของ อะไร
ทําใหของ? เพียงเทานั้นก็ทราบแลว ทานพรรณนาไวหลายส่ิงหลายอยางหลายภพ
หลายภูมิ ลวนแตภูมิสถานที่ที่ใหจิตติดจิตของและจะตองไปทั้งนั้น ทานจึงวาจิตน้ีเปน
นักทองเที่ยว เพราะเที่ยวไปไมหยุดไมถอย กลัวหรือกลาก็ตองไป เพราะกําลังตกอยูใน
ความเปนนักตอสู ข้ึนช่ือวา “นัก” แลวมันตองตอสูอยางไมลดละทอถอย ถาไมเปน
อยางน้ันก็ไมเรียกวา “นัก” คือสูไมถอย 
 ภพภูมิตางๆ ไปเกิดไดทั้งนั้น แมแตนรกอเวจีซ่ึงเปนสถานท่ีมีทุกขเดือดรอน
มากผิดทุกขท้ังหลาย จิตยังตองไปเกิด! อะไรทําใหจิตเปนนักตอสู? 
 เช้ือแหงภพชาติคือกิเลสท้ังมวลน่ันเอง ที่ทําใหสัตวทํากรรม กรรมเกิดวิบาก 
เปนผลดีผลชั่ว วนไปเวียนมาในภพตางๆ ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ วาจะหลุดพน
จากความเกิดในภพน้ันๆ ไดเมื่อใด เกิดเปนภพอะไรตัวประธานก็อยูท่ี “ใจ” เปนผูจะ
ไปเกิด เพราะอํานาจกิเลส กรรม วิบาก พาใหเปนไป 
 ในโลกเรานี้มีสัตวเกิดมากนอยเพียงไรใครจะไปนับได! เพียงในบริเวณวัดนี้
สัตวตางๆ ท่ีสุดวิสัย “ตาเน้ือ” จะมองเห็นไดมีจํานวนมากเทาใด สัตวที่เกิดที่อยูในที่
มองเห็นไดดวยตาเนื้อนี้ก็ม ี ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อ เพราะละเอียดก็มี แม
แตสัตวเล็กๆ ซึ่งเปนดานวัตถ ุ แตไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อก็มี สัตวที่เกิดเปน 
“ภพ” เปนทั้งลี้ลับทั้งเปดเผยในโลกทั้งสามจึงมีมากมาย ถาเปนสิ่งที่มองเห็นดวยตา
เน้ือไดแลว จะหาที่เหยียบย่ําลงไปไมไดเลย เต็มไปดวยจิตวิญญาณของสัตว เต็มไป
ดวยภพดวยชาติของสัตวประเภทตางๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เต็มไปทั้งสามภพสามภูม ิ
แมแตชองลมหายใจเรายังไมวาง 

ในตัวของเรานี้ก็มีสัตวชนิดตางๆ อยูมากจนนาตกใจ ถามองเห็นดวยตาเน้ือ 
เชน เชื้อโรค เปนตน ไมเพียงแตวิญญาณ คือจติเราดวงเดียวท่ีอาศัยอยูในรางน้ีเทาน้ัน 
ยังมีอีกก่ีพันก่ีหม่ืนวิญญาณอาศัยอยูในรางน้ีดวย ฉะน้ันในรางกายเราแตละคน จึงเต็ม
ไปดวยวิญญาณปรมาณูของสัตวหลายชนิดจนไมอาจคณนา มีอยูทุกแหงได เพราะมี
มากตอมาก และละเอียดมากจนไมสามารถเห็นไดดวยตา ฟงไดดวยหู 
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 ในอากาศกลางหาว ในนํ้า บนบก ทั่วทิศตางๆ มีสัตวเต็มไปหมด แลวยังมัว
สงสัยอยูหรือวา “ตายแลวสูญไมไดเกิดอีก” ก็อะไรๆ มันเกิดอยูเวลาน้ีเกล่ือนแผนดิน 
ภพหยาบก็มีมนุษย ซ่ึงกําลังหาโลกจะอยูไมได ยังจะมาสงสัยอะไรอีก 
 ความเกิดก็แสดงใหเห็นอยูทุกแหงหน ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทัง้ในนํ้าบนบกมีไป
หมด ตลอดบนอากาศ ยังจะสงสัยอยูหรือวาตายแลวไมเกิด แลวอะไรมันมาเกิด ดูเอาซี 
เครื่องยืนยัน “ไมสูญ” มีอยูกับทุกคน ถาสัตวตายแลวสูญดังที่เขาใจกัน สัตวเอาอะไร
มาเกิดเลา? ลงตายแลวสูญไปจริงๆ จะเอาอะไรมาเกิดได สิ่งที่ไมสูญนั้นเองพาใหมา
เกิดอยูเวลาน้ี ไปลบลางสิ่งที่มีอยูใหสูญไปไดอยางไร ความจริงมันมีอยูอยางนั้น ท่ีลบ
ไมสูญก็คือความจริงนั่นแล 
 จะมีใครเปนผูฉลาดแหลมคม รูไดละเอียดลออทุกสิ่งทุกอยางตามสิ่งที่มีอยู
เหมือนพระพุทธเจาเลา? 
 พวกเราตาบอดมองไมเห็นตัวเอง ไดแตลูบคลําไปลูบคลํามา คลําไมเจอก็วาไม
ม ี แตไปโดนอยูไมหยุดหยอนในสิ่งที่เขาใจวาไมมีนั้น ตางคนตางโดน “ความเกิด” 
อยางไรละ โดนกันทุกคนไมมีเวน เหมือนเราไมเห็น เดินไปเหยียบขวากเหยียบหนาม
น่ันนะ เราเขาใจวาหนามไมมีขณะที่เหยียบ แตก็เหยียบหนามที่ตนเขาใจวาไมมีนั่น
แหละ มันปกคนผูไมเห็นแตไปเหยียบเขา เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวา ควรเชื่อแลวหรือ
ความรูความเห็นอันมืดบอดของตัวเองนะ เพียงหนามอันเปนของหยาบๆ ยังไมเห็น
และไปเหยียบจนได ถารูวาท่ีน่ันมีหนามจะกลาไปเหยียบไดอยางไร เชน หัวตอไปโดน
มันทําไม ไมไปโดนมันทําไม ถาแนใจวามีใครจะกลาไปโดน ใครจะกลาไปเหยียบหนาม 
ซึ่งไมใชเรื่องเล็กนอย มันเปนเรื่องเจ็บปวดขนาดไหน แลวทําไมถึงโดนกันเร่ือยๆ เลา? 
ก็เพราะความเขาใจวาหนามไมมีนั่นเอง 
 ฉะน้ันส่ิงตางๆ จึงไมอยูในความสําคัญวามีหรือไมมี มันอยูที่ความจริงอยาง
ตายตัว ไมมีใครอาจแกไขใหเปนอ่ืนไปได 
 น่ีก็เหมือนกันเร่ืองภพเร่ืองชาติของคนและสัตว มีเกิดใหเห็นมีตายใหเห็นอยู
เกล่ือนแผนดิน เฉพาะในโลกเราน้ีก็เห็นเกล่ือนแผนดินอยูแลว เมื่อเปนเชนนี้จะปฏิเสธ 
จะไปลบลางไดอยางไรวามันไมเกิด วามันตายแลวสูญส้ินไป 
 เราไมเชื่อพระพุทธเจา แตเราเชื่อเราเปนอยางไรบาง? ผลของมันท่ีแสดงตอบ! 
ความรูความเห็นของเรามีสูงต่ําหรือแหลมคมขนาดไหนถึงจะเช่ือตนเอง จนสามารถลบ
ลางความจริงทั้งหลายที่มีอยูใหสูญไปตามความรูความเห็นของตน ทั้งๆ ที่ตนไม
สามารถรูความจริงนั้นๆ ทําไมจงึสามารถอาจเอ้ือมไปลบลางส่ิงท่ีเคยมีอยูใหสูญไปเม่ือ
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เราไมรู ลบเพือ่เหตุผลอันใด? ความรูน่ีมันโงสองช้ันสามช้ัน แลวยังจะวาตนฉลาดอยู
หรือ? 
 ถามุงตองการความจริงดวยใจเปนนักกีฬา ก็ควรยอมรับตามความจริงที่ปรากฏ
อยู ลองคิดดู มีนักปราชญท่ีไหนบางสอนอยางถูกตองแมนยําตามหลักความจริงเหมือน
พระพุทธเจา จะแหกันไปหาท่ีไหน ลองไปหาดูซี หมดแผนดินทั้งโลกนี้จะไมมีใคร
เหมือนเลย ใครจะมาสอนใหตรงตามหลักความมีความเปนและความจริงดังพระพุทธ
เจา แนใจวาไมมี! 
 ประการสําคัญก็คือการคิดวา “ตายแลวสูญ” น้ันเปนภัยอันตรายแกผูคิดและผู
เกี่ยวของไมมีประมาณ เพราะคนเราเม่ือคิดวาตายแลวสูญยอมเปนคนส้ินหวัง อยากทํา
อะไรก็ทําตามใจชอบในเวลามีชีวิตอยู สวนมากก็มักทําแตสิ่งที่เปนโทษเปนภัยแกตัว
เองและผูอื่น เพราะชาติหนาไมมี ทําอะไรลงไปผลจะสนองตอบไมมี ฉะน้ันความคิด
ประเภทนี้จึงทําคนสิ้นใหหวัง หลังจากน้ันก็ทําอะไรแบบไมคํานึงดีช่ัว บุญบาป นรก
สวรรค พอตายแลวก็ไปเกิดในกําเนิดสัตวผูส้ินทา เชน สัตวนรก เปนตน อยางชวย
อะไรไมได ทั้งนี้พวกเรายังไมเห็นเปนของสําคัญอีกหรือ? ถายังไมเห็นศาสนธรรมซึ่ง
เปนของแทของจริงวาเปนของสําคัญ ตัวเราเองก็หาสาระอะไรไมไดนั่นเอง ในขณะ
เดียวกันการปฏิเสธความจริงก็เทากับมาลบลางสารคุณของเราเอง กลายเปนคนไม
สําคัญ คนไมมีสารคุณ คนหมดความหมาย คนทําลายตัวเอง ชนิดบอกบุญไมรับ 
เพราะความคิดท่ีลบลางความจริงท่ีมีอยูน้ันเปนความคิดทําลายตนเอง สิ่งที่มีความ
หมายแตไปลบลางสิ่งที่จริง แตไปขัดความจริง สุดทายก็สะทอนกลับสิ่งที่จริงมาหาตัว
เอง เปนผูรับเคราะหกรรมเสียเองโดยไมมีใครอาจชวยได กลายเปนคนขาดทุนทั้งขึ้น
ทั้งลองซี! 
 พวกเรานับวาดีมาก วาสนาเรามีความดีคุมครองถึงไดมาพบพระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาท่ีถูกตองตายตัว บอกขวากหนามใหสัตวโลกรูและหลบหลีกกัน และบอก
สวรรค นิพพาน ใหสัตวโลกไดไป ไดนอมใจเขามาประพฤติปฏิบัต ิถวายกาย วาจา ใจ 
ตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอยางกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดํารงตนอยูดวยศีลดวย
ธรรม ประพฤติคุณงามความดีตลอดมา เพื่อเปนการเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีของตนๆ 
ใหสูงสงยิ่งขึ้นไป 
 ผูไมมีโอกาสทําไดอยางน้ีมีจํานวนมากมาย อยากจะพูดวา ราว ๙๙ % ประเภท
เปนอยูดวยความเช่ือบุญเช่ือบาป ยังเหลือเปอรเซ็นตเดียวหรือไมถึงเปอรเซ็นตก็อาจ
เปนได เม่ือเทียบกับโลกท้ังโลก 
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 ความเกิดความตายมันเห็นอยูชัดๆ ภายในจิต เพราะฉะน้ันขอใหเรียนความ
จริงซึ่งมีอยูที่จิต มันเกิดอยูที่นั่น มันตายอยูท่ีน่ัน เช้ือใหเกิดใหตายมีอยูท่ีจติ เมื่อเรียน
และประพฤติปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา ทดสอบเขาไปหาความจริงท่ีมีอยูภายในจิต 
ทั้งเรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องความเกี่ยวของพัวพันตางๆ เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป 
เรียนเขาไปตรงนั้น จะเจอเขากับความจริงในแงตางๆ ที่นั่นโดยไมมีทางสงสัย 
 เมื่อเจอดวยใจตนเองอยางประจักษแลว ก็เหมือนเราไปเห็นดวยตาเนื้อเรา
จรงิๆ เราจะลบลางไดอยางไร ปฏิเสธไดอยางไรวาสิ่งนั้นไมมี แตกอนเขาใจวาไมม ีแต
ไปเห็นดวยตาแลวจะปฏิเสธไดอยางไร เพราะตนเปนผูเห็นเอง ถาลบก็ตองลบดวยการ
ควักลูกตาตนออกเพราะลูกตาโกหก 
 ที่ลบลางไมลงลบลางไมไดเพราะตนเห็นดวยตาวา ส่ิงน้ันมันมีอยูจริง ถาเปน
ดานวัตถุที่จับตองดูไดก็จับตองดูได เมื่อเปนเชนนั้นตนจะลบลางไดเหรอ? วาส่ิงน้ันไม
ม ีคือส่ิงท่ีตนถือและดูอยูน้ัน ลบลางไมได ดังนั้นความจริงที่มีอยู ทานผูใดรูเห็น ทานผู
นั้นตองยอมรับความจริงนั้น นอกจากผูไมสนใจอยากรูอยากเห็นย่ิงกวาการเช่ือตัวเอง
เทานั้น ก็สุดวิสัยที่ธรรมจะชวยได 
 เรื่องของความจริงเปนอยางนี ้และพวกท่ีรูความจริงก็รูอยางน้ี ทานจึงไมลบลาง
และสอนตามความมีความจริง พวกเราเปนคนมืดบอด จึงควรเชื่อและดําเนินตามทาน
จะเปนทางที่ถูกตองดีงาม เปนความสวัสดีมงคลแกตัวเอง ผูมุงหวังความหลุดพนทั้ง
ปวงนับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด เปนความจริงไปตามขั้นของธรรมและขั้นของผูเรียน 
“จิตตภาวนา” น่ันแหละ เปนผูจะทราบไดชัดเจน 
 ในวงขันธมีความกระเพื่อม กระเทือนดวยภพชาต ิ โดยอาศัยอารมณเปนผูชัก
ใยอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดความดับ ๆ อันมีเช้ืออยูภายในใหเปนผูผลักดันให
อาการของจิตออกแสดงตัว จิตยังไปไมไดเพราะยังมีอัตภาพเปนความรับผิดชอบอยู 
จิตจึงกระเพื่อมอยู อารมณเปนความเกิดดับ ๆ อยูเพียงเทาน้ัน ถาใจสามารถออกจาก
รางได ใจจะเขาปฏิสนธิสักก่ีอัตภาพก็ไดในวันหน่ึงๆ จะไดเปนลานอัตภาพในคนๆ 
หน่ึง เพราะมีความติดความของความรักความชอบใจเปนสายใย รักก็ติด ชังก็ติด โกรธ
ก็ติด เกลียดก็ติด ติดไดทั้งนั้นไมมีอั้น อะไรๆ มันติดทั้งนั้น ถาใจติดอะไรทําใหเปนภพ
เปนชาติขึ้นมาอยางเปดเผยในขณะที่ติดแลว วันหน่ึงๆ จะมีกี่ลานอัตภาพในตัวเราเอง 
แตนี่มันไดอัตภาพอยางเปดเผยเพียงอันเดียวเทานั้น ใจจึงเปนเพียงไปติดไปยึดอยูกับ
อารมณน้ันๆ เทานั้น ไมอาจถอนตัวออกจากอัตภาพน้ีไปเขาสูอยูกับอารมณท่ีใจติดได 
คนเราจึงมีไดเพียงอัตภาพเดียว ความเปนจริงอยางนี้ การเรียนก็เรียนอยางนี้ เรียนให
ทราบวิถีของจิตซึ่งพรอมที่จะติดอยูเสมอ 
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 คิดเรื่องอะไรคอยแตจะติด ตําหนิติชมสิ่งใดก็ไปติดกับสิ่งนั้น ตําหนิก็ติด ชมก็
ติด ถาจิตอยูในขั้นที่ควรจะติดเปนติดทั้งนั้น ไมถอยในเรื่องติด เพราะฉะนั้นเรื่องเกิด
เรื่องตายของจิตจึงไมมีถอย เรื่องสุขเรื่องทุกขของจิตจึงมีประจําตน เพราะความคดิ
ปรุงพาใหเปนไป จิตเปนผูไมถอยในการทํากรรมดีชั่ว ผลสุขทุกขจึงเปนเงาตามตัวแลว
ปฏิเสธไดอยางไร เรื่องความเปนของจิตก็เปนอยูอยางนี ้ เห็นชัดๆ ภายในตัวเอง การ
เรียนจึงเรียนลงที่นี่ เมื่อเรียนลงไปที่นี่ซึ่งเปนเปาหมายแหงความจริงทั้งหลาย ก็รูชัด
เจนโดยลําดับๆ 
 อันใดท่ีควรปลอย เมื่อมีความสามารถรูไดดวยสติปญญาแลวมันปลอยของมัน
เอง เม่ือปลอยแลวส่ิงน้ันไมมีมาของใจอีกคอยๆ หมดไป ๆ ใจหดตัวเขามาเลื่อนเขามา 
จากท่ีเคยอยูวงกวาง ปลอยแลวปลอยเขามา ๆ วงก็แคบเขาจนกระทั่งเหลือนิดเดียวคือ
ที่ใจน้ี ก็รูวา “นี่เชื้อแหงภพยังมีอยูภายในใจ” นี่เชื้อแหงภพนี้เปนสิ่งหลอกตาไดเปน
อยางดี ถาไมใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดสุขุม จะติดเชื้อแหงภพอยางไม
สงสัย ไดเคยบอกแลววา จิตมันรูตัวเองอยางชัดๆ จากการปฏิบัติ จะลบลางไดอยางไร
วา “จิตน้ีเม่ือตายไปแลวจะไมพาเกิดอีก” เพราะตัวเกิดก็อยูกับจิต จิตก็รูวาการจะ
เกิดอีกนั้นเพราะเชื้อนี้เปนเหตุ รูๆ เห็นๆ กันอยางเปดเผยจากการปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา ซึ่งเปนทางดําเนินที่ทรงดําเนินแลว ทรงรูประจักษพระทัยมาแลว เช้ือแหงภพ
ชาติมีอยูในจิตมากนอย จิตจะตองเกิดในภพอีก 

เม่ือปฏิบัติจติตภาวนาเขาสูข้ันละเอียด กิเลสยังมีมากนอยยอมรูไดชัดดวย
ปญญา เพราะสติปญญาอันละเอียดนี้คมมาก ไมมีอะไรจะหนีรอดไปได เพราะปญญา
ความรูเห็นส่ิงตางๆ ที่มาเกี่ยวของกับจิตไดอยางรวดเร็ว จิตจะมีสาเหตุใหไปเกิดท่ีน่ัน 
ไปเกิดที่โนน สติปญญาตามแกไขทันกับเหตุการณไมเนิ่นชา และสามารถตัดขาดได
ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 ประการหน่ึง จิตขั้นละเอียดนี้พรอมที่จะหลุดพนอยูแลว เมือ่สติปญญาถึง
พรอมกับส่ิงท่ีควรตัดในโอกาสท่ีควร จนสามารถตัดขาดเสียได ไมมีเง่ือนสืบตอภายใน
จิต จนเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ ขึ้นมา 
 เม่ือจิตบริสุทธ์ิแลวจะสูญไปไหน? ถามีการสูญไปอยูจะเอาอะไรมาบริสุทธ์ิ? 
และเอาอะไรมาศักด์ิสิทธ์ิวิเศษ? แมพิจารณาเทาไรๆ ก็ไมมีเง่ือนสืบตอ เพราะ
กิเลสหมดไปแลว จิตถึงความบริสุทธิ์แทแลว จึงเปนอันหมดปญหากับจิตดวงนี ้
ความที่จิตนี้จะเกิดจะตายตอไปอีกไมมี! ความสูญก็ไมปรากฏวามี เพราะฉะนั้นพระ
พุทธเจาผูบริสุทธิ์ จึงไมทรงแสดงความสูญไวกับจิตพระอรหันต และจิตของสัตว
โลก จึงขอยํ้าอีกวาจิตท่ีจะหมดปญหาแลวมันสูญไหม? จิตยิ่งเดน แลวจะเอาอะไรมา
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สูญเลา? เม่ือความจรงิเปนอยางน้ีจะเอาอะไรมาสูญ? ขุดคนเรื่องสูญเทาไร จิตยิ่งเดน
ยิ่งชัดไมมีอะไรสงสัย เดนจนพูดไมถูก บอกไมถูกตามโลกนิยมสมมุติซ่ึงหาท่ีส้ินสุดยุติ
ไมได ถาใครยังอวดเกงตอความคิดวา “ตายแลวสูญ” เวลาไปโดยผลที่ไมคาดฝนใน
ภพหนา ก็จงเรียก “ความตายแลวสูญ” มาชวยถาจะสมหวัง 
 จิตที่เดนนอกวงสมมุตินี ้แมเดนเพียงไรก็พูดใหถูกตองความจริงไมได!  
 เม่ือปญหาเก่ียวกับการตายเกิดตายสูญส้ินไปจากใจแลว ก็เปนผู “สิ้นเรื่อง” 
โดยประการท้ังปวง ถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิ จิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินี้สูญไหม? เมื่อรูชัด
เห็นชัดอยางนี้แลวธรรมชาตินี้จะสูญไปไหน? ลงความจรงิท่ีรูอยูน่ีจะลบไดไหม? จะให
สูญไดไหม? ใครจะไปลบเลา? นอกจากคนตาฝาฟางมองไมเห็นหนทาง เหยียบแต
ขวากแตหนามแลวก็บอกวาหนทางไมดี ส่ิงท่ีมีก็คือขวากหนามเต็มฝาเทาเทาน้ัน เมื่อ
เปนเชนน้ันเราจะเช่ือคนตาดีหรือคนตาบอด จงตัดสินใจดวน! อยาใหเสียดายเด๋ียว
ตายเปลา จะวาไมบอกไมเตือน ท่ีอธิบายมาท้ังน้ีเปนคําบอกคําเตือนอยูแลว 
 ความบริสุทธิ์ที่ไมตองฝนอะไรๆ ก็คืออันน้ีแล แลวอันนี้จะสูญไปไดอยางไร แต
จะมาตั้งอยูเหมือนหมอไหโองน้ําไมได เพราะคนไมใชหมอ และน่ีเปนจิต จิตธรรมดา
กับจิตบริสุทธ์ิน้ันผิดกันมากมาย จะมาต้ังกฎเกณฑใหเปนอยางน้ี ใหอยูแบบน้ีๆ ไม
ได ไมวาแบบใดๆ เพราะไมใช “ฐานะ” ของจิตประเภทนีท่ี้จะมาต้ังแบบน้ีหรือแบบ
ใดๆ ดังทานวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” นิพพานสูญแบบน้ีเอง คือสูญแบบนิพพาน 
มิใชสูญแบบโลกๆ ท่ีเขาใจกัน 
 “สูญแบบนิพพาน” คือไมมีอะไรบรรดาสมมุติเหลืออยูภายในจิต ผูที่รูวาสิ่ง
ท้ังหลายสูญส้ินแลวจากใจน่ันเลย นั่นแหละคือตัวจริง น่ันแหละคือผูบริสุทธ์ิ ผูนี้จะ
สูญไปไมได ย่ิงเดนย่ิงชัดย่ิงเขาใจแจมแจงทุกส่ิงทุกอยาง ผูนี้ไมสูญ ผูนี้แลเปนผูทรง
คุณสมบัติอันยอดเย่ียม ในบทท่ีสองวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ ผูน้ีแลเปนสุขอยางย่ิง 
นอกสมมุติทั้งปวง 
 ถาจิตบริสุทธิ์ไดสูญไปจริงๆ ธรรมบทนี้จะขึ้นมารับไมได เพราะก็สูญไปหมด
แลว ไมมีอะไรจะมาเปนสุขอยางยิ่งไดเลย การปฏิบัติใหเขาใจความจริงความแทของ
ธรรม ตองปฏิบัติใหถูกธรรม อยาฝนธรรม จะไมรูความจริงแมมีอยูในตน 
 คําวา “โลก” คือ “หมูสัตว” ก็หมูสัตวตรงน้ีเอง คือตรงที่มีเชื้อไดแกอวิชชา
ตัณหาอุปาทานพาใหเกิดอยูไมหยุด กอนจะไปเกิดใหมตองเกิดอยูภายในจิตน้ีเอง 
ทานเรียกวา “หมูสัตวพากันเกิดอยูท่ัวโลกดินแดน” “ตายท่ัวโลกดินแดน” ก็คือธรรม
ชาติท่ีวาน่ันเอง ไมมีอันใดเปนผูพาใหเกิดพาใหตาย 
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 สวน ความทุกขความลําบากท่ีมาจากธรรมชาติท่ีกอภพ ไดแก “ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” ธรรมชาติอันน้ีเอง เมื่อละหมดโดยตลอดทั่วถึงไมมีเชื้อ 
“วัฏฏะ” ท่ีจะพาใหเกิดอีกแลว ธรรมชาติน้ีก็เปน “วิวัฏฏะ”  
 คําวา “โลกคือหมูสัตว” ก็พูดไมไดอีกแลว หมดปญหาท่ีจะพูดวาโลกคือหมู
สัตวของผูบริสุทธ์ิน้ัน ฉะนั้นพวกเราจงพยายามปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวแลวนี ้ ในธรรมทานวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” พระธรรมอัน
พระพทุธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาเบื้องตน คือ “อาทิกลฺยาณํ” 
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผลในเบื้องตนแหงธรรม “มชฺเฌกลฺยาณํ” 
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผล เต็มไปดวยความถูกตองดีงามในทามกลาง
แหงธรรม “ปริโยสานกลฺยาณํ” ไพเราะในที่สุด ทําใหผูฟงซาบซึ้ง เต็มไปดวยเหตุดวย
ผล ดวยความถูกตองดีงามสุดสวนแหงธรรม ทุกชั้นทุกวรรคทุกตอน 
 สิ่งที่นาติเตียนและควรแกไขอยางยิ่งก็คือ จิตใจของสัตวโลกผูฝนหลักธรรมอยู
ตลอดเวลา เพราะกิเลสมีอํานาจมากกวาจึงทําใหฝนธรรม เมื่อฝนธรรมก็ตองไดรับ
ความทุกข เกิดก็เปนเรา แกก็เปนเรา เจ็บก็เปนเรา ตายก็เปนเรา ทุกขยากลําบากชนิด
ไหนๆ ตนก็เปนคนรับเสียเอง กิเลสมันไมมารับแทนพอจะใหมันกลัวทุกข แลวแสวงหา
ธรรมเปนที่พึ่งดังพวกเรา 
 พระพุทธเจาทานไมรับทุกข สาวกทานไมรับทุกข ดังท่ีมวลสัตวรับกัน! 
 เพราะฉะนั้นจึงควรเห็นโทษแหงการฝนธรรมวาเปนของไมดี จะทําใหเกิดไป
เรื่อยๆ ตามความฝาฝน จงพยายามแกไขดัดแปลงหรือฝกทรมาน ชําระสะสางสิ่งที่พา
ใหฝนน้ันออกจากใจ เราจะคลอยตามธรรมซาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆ ความซาบซ้ึงใน
ธรรมนั้น เพราะธรรมเริ่มเขาถึงใจเรา และกิเลสก็เร่ิมถอยทัพ กิเลสเบาบางลงไปแลวจึง
ทําใหมีความซาบซึ้งดื่มด่ํา มีความพอใจบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม 
 ถามีแตกิเลสลวนๆ เต็มหัวใจ ไมมีธรรมเขาขัดขวางตานทานไวบางเลย ยอมไม
มีใครจะสนใจในอรรถในธรรมกัน ชาติน้ีนับวามีเราวาสนา เพราะมีธรรมคอยสะกิดใจ 
ใหเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวา บําเพ็ญศีล บําเพ็ญทาน บําเพ็ญภาวนา 
ใหมีชองทางปฏิบัติบําเพ็ญธรรม มีความดูดดื่ม มีความพออกพอใจ มีความเช่ือความ
เลื่อมใสในธรรม อันเปนธรรมรสภายในใจ มีธรรมคุมครองจิตใจ กิเลสแมยังมีอยูในใจ
ก็จริง แตธรรมที่ไดสั่งสมมาจึงพอตอสูตานทานกัน หากมีแตเร่ืองกิเลสลวนๆ แลว การ
ทําความดียอมเปนการทํายากยิ่ง ทั้งไมสนใจจะทํา สนใจแต “บาปกรรม” นําตนเขาสู
ความลามกตกนรกทั้งเปนทั้งตาย ไมมีวันผลุบโผลไดเลย 
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 ผูไมมีธรรมในใจ ก็คือผูมีบาปเต็มไปทั้งดวงใจน้ันแล ผลของบาปจึงไดรับแต
ความทุกขความลําบากเร่ือยๆ ไป ไมวาอยูในภพใดกําเนิดใด แดนใดภาษาใด เพราะ
ใจนั้นมันไมมีชาติชั้นวรรณะ ไมมีภาษา แตเปนแหลงผลิตกรรมดีชั่วทั้งปวง และเปน
คลังแหงวิบากคือผูรับผล จึงตองรับทั้งความสุขความทุกขที่ตนสรางขึ้นทําขึ้นมากนอย 
จะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไมได ถาไมสรางปอมปราการคือบุญกุศลไวเสียแตบัดน้ี 
ซึ่งยังไมสายเกินไป เพื่อบรรเทาหรือลบลางบาปใหลดนอยลงจนไมมีบาปติดตัวติดใจ 
ผูน้ีแลคือผูมีความสุขแท ไมเพียงแตความสุขท่ีเกิดจากการเสกสรรปนยอซ่ึงหาความ
จริงมิได 
 การกลาวท้ังหมดน้ี ใหตางคนตางนอมเขาสูใจของตนเอง ซึ่งเปนตัวการกอ
กรรมทําเข็ญดวยกัน เปนตัวการท้ังเรือ่งท่ีเปนมาน้ี เปนตัวการทั้งเรื่องชําระคือแกไข 
ตองฝนตอสูกับกิเลส ตองฝน อยาถอยมันจะไดใจ เพราะกิเลสเคยฝนเราและเคยบังคับ
เรามานานแลว คราวนี้เราพอมีทางสู เพราะไดอรรถไดธรรมมาจากพระพุทธเจา จากครู
บาอาจารยเปนเคร่ืองมือตอสูกับกิเลส สูไมถอย ขึ้นชื่อวาสูแลวจะตองมีชัยชนะจนไดใน
วันเวลาหน่ึง ทีแรกเรายอมมันแบบหมอบราบเลย ถาไมสูมันก็ไมเรียกวา “ลูกศิษยพระ
ตถาคต” ผูเกงกลาในการรบกับกิเลส การตอสูยังดีกวายอมแพเสียทีเดียว คราวนี้แพ
เพราะกําลังยังไมพอ ก็ตองยอมแพไปกอน คิดอุบายข้ึนมาใหม สูเรื่อยๆ สูกันไปสูกัน
มา ยอมมีทางชนะกันไปเรื่อยๆ เม่ือสูบอยเขาความชํานาญยอมตามมา และความชํานะ
มีมากข้ึน ๆ ตอไปความแพไมคอยบอยไมคอยม ีน่ัน! ฟงซิ 
 ทําไมจึงเปนเชนนั้น? เพราะจิตถึงธรรมขั้นไมยอมถอยทัพกลับแพแลว ถาจะ
แพกิเลสนอยใหญตอไปอีก ก็ขอใหตายเสียดีกวาท่ีจะมาเจอความแพน้ี ซึ่งเปนความต่ํา
ตอยดอยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จึงขอใหตายเสียดีกวา ขอใหชนะกิเลสทุก
ประเภทโดยถายเดียวเทานั้น ไมขออยางอ่ืนท่ีโลกขอกัน ถาไมชนะ ก็ใหตาย นั่น! ฟงซิ 
เด็ดไหม? จิตดวงเดียวนี่แหละ ดวงที่เคยแพ เคยลมลุกคลุกคลาน น่ีแหละ 
 เมื่อเวลาพลิกตัวขึ้นสูธรรม ดวยไดรับการฝกฝนอบรมจากครูอาจารยมาแลว
ดวยดี จิตมีกําลังวังชาพอมีความรูความฉลาด ตลอดถึงผลที่ไดรับประจักษใจ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจใหถึงขั้นที่วา “ใหตายเสียดีกวาท่ีจะเจอความแพกับกิเลสนอย
ใหญอีก” ไมประสงคอีกแลว เรื่องความแพนี้ ไมเปนของดีพอจะสงเสริมเลย 
 เขาแขงกีฬากันแพกัน ผูแพก็ยอมเสียใจ แมจะเปนการเลนสนุกกันก็ตาม ยังทํา
ใหผูแพเสียใจได 
 เรื่อง “วัฏสงสาร” คือเร่ืองความเกิดความตาย เรื่องกิเลสซึ่งเปนภัยตอเราโดย
ตรง ไมใชเรือ่งเลนๆ ดังเขาเลนกีฬากัน เปนเรื่องของความทุกขกองทุกขในตัวเราแทๆ 
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การแพสิ่งนี้ถือเปนของเลนของดีแลวหรือ เราคิดดูใหดี ความจริงแลวไมใชของดีเลย 
ความแพกิเลสเปนความเสียหายแกตัวเราไมมีท่ีส้ินสุด ฉะนั้นการแพกิเลสจึงเปนเรื่อง
ใหญโตมาก ทําไมถึงยอมแพมันเรื่อยๆ เอา! สูมันไมถอย จนไดชัยชนะไปเปนลําดับๆ 
จนถึงข้ันไมใหมีคําวา “แพ” กระทั่งชนะไปเลย! 
 ผูนี้แลเปนผูประเสริฐ เมื่อชนะไปเลยแลว ทีน้ีคําวา “ตายแลวเกิด ตายแลว
สูญ” นั้นหมด! ไมมีอะไรเหลืออยูในใจเลย เพราะความสําคัญมั่นหมายเปนกิเลสทั้ง
น้ัน คําวา “ตายแลวเกิด ตายแลวสูญ นรกมีหรือไมม ีสวรรคมีหรือไมมี น้ีเปนเร่ืองของ
กิเลสพาไปใหคิดดนเดาทั้งสิ้น 
 พอมาถึงข้ัน “ชนะไปเลย” เร่ืองเหลาน้ีก็หมดไปในทันทีทันใด ไมมีการเกิดได
อีกเพราะไมมีสิ่งผลักดันใหเกิด ความลังเลสงสัยปลงใจลงกับธรรมไมได ทานเรียกวา 
“นิวรณ” เคร่ืองก้ันกางทางดี แตเปดทางช่ัวใหทํา ผูมีนิวรณเขาเปนใหญในใจ จึง
ตองตัดสินใจเพื่อความดีงามอะไรไมได นอกจากงานที่จะลงทางต่ําไปเรื่อยๆ นั้น เปน
งานที่สนใจจดจอ โดยไมคิดวาจะผิดพลาดประการใดและใหผลเชนไรบาง ดวยเหตุนี้
ความช่ัวสัตวโลกจึงทําไดงาย แตความดีนั้นทําไดยาก ผูโดนทุกขจึงมีมากแทบทุกตัวคน
และมีอยูทุกหนทุกแหง แมจะพูดวาหลงกองทุกขกันก็ไมผิด แตผูเปนสุขกายสุขใจนั้นมี
นอยมาก แทบไมนาเชื่อวาจะมีได 
 การท่ีเราเห็นเขาแสดงความร่ืนเริงออกมาในทาตางๆ และ สถานที่ตางๆ เชนใน
หนาหนังสือพิมพเปนตน น่ันเปนเพียงเคร่ืองหลอกกันเลนไปอยางน้ันเอง ความจริง
ตางอมความทุกขไวภายในใจแทบระเบิด โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะใดๆ เลย ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่ทําใหซอนความจริงไวนั้น ไดแกความอาย กลัวเสียเกียรติ และเปนคนใหญ
คนโตที่โลกนิยม น่ี จึงนําออกใหโลกและสังคมเห็นแตอาการท่ีเห็นวาเปนความสุขร่ืน
เริงเทานั้น 
 ตัวผลิตทุกขแกมวลสัตวมันผลิตอยูภายในใครไมอาจรูเห็นได นอกจากปราชญ
ที่เรียนรูและปลอยวางมัน และกลมารยาของมันแลวเทาน้ัน จึงทราบไดอยางชัดเจนวา
ภายในหัวใจของสัตวโลกคุกรุนอยูดวยไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ หาความอ่ิมเพียง
พอไมเจอ แมจะแสดงออกในทาราเริง ทาฉลาดแหลมคม ทาผูดีมีความสุขฐานะดีเพียง
ไร ก็ไมสามารถปดความจริงที่มีอยูในหัวใจใหมิดไดเลย ปราชญทั้งหลายรูเห็นจับได 
เพราะกลมายาของกิเลสกับธรรมละเอียดตางกันอยูมาก ทานผูเปนปราชญโดยธรรม 
จึงทราบไดไมยากเย็นอะไรเลย 
 ดวยเหตุน้ีจึงควรพยายามสรางความดีใหพอแกความตองการ จิตใจเปนของแก
ไขได ใจชั่วแกใหดีก็ได ทําไมจะแกไมได ถาแกไมไดพระพุทธเจาจะฝกพระองคใหดีได
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อยางไร บาปน้ันมีดวยกัน เพราะเราทุกคนเกิดมาทามกลางแหงบาป เกิดมากับกิเลส
และอยูในวงลอมของกิเลสดวยกัน เกิดมากับบุญกับบาป และอยูในทามกลางสิ่งที่ดีชั่ว
เหลาน้ีแล เน่ืองจากยังไมมีความดีพอจะใหอยูเหนือสิ่งเหลานี้ได แดนมนุษยเปนสถาน
ท่ีและกําเนิดอันเหมาะสมดีอยูแลว จะสรางอะไรก็ไดเต็มภูม ิ แตการสรางความดีน้ัน
เหมาะสมกับภูมิมนุษยอยางย่ิง ดังพวกเราสรางหรือบําเพ็ญอยูเวลานี้ อันใดควรแกไข
ดัดแปลง ก็แกไขและดัดแปลง สิ่งที่ควรสงเสริมก็สงเสริมไปเรื่อยๆ ดวยความไม
ประมาทนอนใจ 
 การไมประมาท สรางประโยชนเพื่อโลกและตัวเองอยูเสมอ แมไปเกิดภพใดก็ไม
เสียทา คนที่มีความดีแลวไมเสียท ี มีแตความสุขความเจริญไปเรื่อยๆ ในภพน้ันๆ มี
ความสุขสบายตลอดไป จนอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มท่ีแลว ก็ผานไปยังแดนเกษม
สําราญ การผานไปก็ผานไปดวยดี อยูดวยความด ี ความดีเปนเคร่ืองสนับสนุนใหผาน
กองทุกขตางๆ ไปไดโดยไมมีอุปสรรค ถาไมมีความดีก็ไปไมได การไปสูความสุขความ
เจริญนั้น โลกอยากไปดวยกันทุกคนน่ันแล แตทําไมจึงไปไมได? ก็เพราะกําลังไมพอที่
จะไปน่ันเอง 
 ถาไปไดดวยความอยากไปเทาน้ัน โลกทั้งโลกใครจะไมทนรับความทุกขความ
ลําบากท่ีเปนอยูน้ีเลย แมแตสัตวเขายังกลัวทุกข ทําไมมนุษยฉลาดกวาเขาจึงจะไมกลัว
ทุกข จะทนแบกหามทุกขอยูทําไม? ทั้งๆ ที่รูอยูวาทุกขนะ สัตวอยากพนจากทุกขอยาง
เต็มใจดวยกัน ทําไมไมพนไปเสีย? ทั้งนี้ก็เพราะกรรมยังม ี วาสนาบารมียังไมสมบูรณ 
สุดวิสัยที่จะไปได จึงยอมอยูกันและเสวยทุกขตามที่ประสบ 
 ยิ่งหลวงตาบัวซึ่งเปนคลังแหงกองทุกขอยางเต็มตัวเต็มใจอยูแลว มีใครมา
กระซิบวา “โนน! ความเกษมสําราญอยูโนนนะ มานอนกอดทุกขอยูทําไม ไปซี!” จะ
โดดผางเดียวก็ถึงแดนเกษมนะ เอา! โดด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ จะถึงเด๋ียวน้ี” ถาเปนไปไดดัง
ท่ีวาน้ี ขาขาดแขนขาดไปขณะที่โดดก็ขาดไปเถอะ ขรัวตาบัวตองโดดผึงเลยอยางไมเสีย
ดาย เพ่ือไปเสวยความสุขใหบานใจหนอยก็ยังดี ดีกวานอนกอดทุกขอยูตลอดภพชาติท่ี
เต็มไปดวยทุกข ไมมีความสุขมาเยี่ยมเยียนบางเลย แตน่ีมันสุดวิสัย จึงยอมนั่งหาเหา
เกาหมัดแบบคนส้ินทาอยูอยางน้ี 
 ฉะนั้นขอทุกทานจงเห็นคุณคาแหงความเพียรเพื่อไปสูแดนเกษม อยาเอาเพียง
ความอยากไปมาหลอกลอใหจมอยูในทุกขเปลา ธรรมทานกลาวไววา “คนจะลวงพน
จากทุกขไปไดโดยลําดับๆ เพราะความเพียรพยายามเปนหลักใหญ” น่ีเปนธรรม
ของพระพุทธเจาผูพนจากความทุกขเพราะความเพียร ไมใชเพราะความอยากพนเฉยๆ 
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และความทอถอยออนแอแยลงทุกวัน กระท่ังรับประทานอาหารก็นอนรับเพราะข้ีเกียจ
ลุก นี่ขําด ี
 เราเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนพุทธบริษัท ทานหมายถึงอะไร หมายถึงลูกเตา
เหลากอของพระพุทธเจา พระองคทรงพาเราดําเนินไปอยางใด พระองคทรงดําเนินกาว
หนา เราเดินถอยหลังมันจะเขากันไดไหม? เราก็ตองเดินกาวหนาไปดวยความ
พากเพียรไมลดละทอถอย จะชาหรือเร็วก็ตาม ขอใหความพยายามน้ันเปนไปตามกําลัง
สติปญญาความสามารถ อยาละเวนความเพียรเทานั้น ก็เช่ือวา “เปนลูกศิษยที่มีครู
สอน ดําเนินตามคร”ู วาสนาเราสรางทุกวัน ทําไมจึงจะไมเจริญกาวหนา พระพุทธเจาก็
ทรงสอนใหสรางคุณงามความดีเพื่อเปนอํานาจวาสนา ทําไมวาสนาจะไมสนับสนุนเรา 
ความจรงิตามธรรมแลว ธรรมเหลาน้ันตองสนับสนุนอยูโดยดี จงทําใหย่ิงๆ ขึ้นไปโดย
ลําดับ ผลสุดทายก็เปนไปไดเชนเดียวกับพระพุทธเจานั้นแล  
 ดังท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ีวา ทีแรกก็ยอมแพไปกอน สูไปแพไป ๆ ตอไปสูไปแพ
บางชนะบางสลับกันไป ทั้งแพทั้งชนะมีสลับขั้นกันไป ทีเขาทีเรา ตอไปทีเราชนะมาก
กวาทีเขาชนะ ตอไปทีเราชนะมากเขา ๆ สุดทายมีแตทีเราชนะ! 
 กิเลสหมอบลงเร่ือยๆ นอกจากหมอบแลว เราฆามันจนฉิบหายไปหมดไมมี
อะไรเหลือ เม่ือฆากิเลสใหตายแลวไมตองบอกเร่ืองความพนทุกข ใจหากพนไปเอง 
เทาที่หาความสุขอันพึงหวังไมเจอ ก็เพราะกิเลสเปนกําแพงขวางก้ันไวน่ันเอง พอ
ทําลายมันใหวอดวายไปแลว ความพนทุกขก็เจอเองไมตองถามใคร! 
 การที่สัตวมาเกิดและทนทุกขทรมาน ก็เพราะมาอยูใตอํานาจของกองกิเลสเทา
น้ัน ไมมีเรื่องอื่นใดเลยเปนสําคัญกวาเรื่องกิเลสชนิดตางๆ ซ่ึงเปนนายเหนือหัวสัตวโลก 
เราจึงไมควรมองขามกิเลสวาเปนของเล็กนอย เรื่องของกิเลสก็คือเรื่องกองทุกขนั่นเอง 
มองใหซึ้งๆ กิเลสอยูในใจของเรานี่แล มองใหเห็นกันท่ีน่ี ฝกกันน่ีท่ี แกกันท่ีน่ี ฆากันที่
น่ี ตายกันท่ีน่ี ไมตองเกิดกันก็ท่ีน่ีแหละ! ท่ีส้ินทุกขก็อยูท่ีน่ีไมอยูท่ีอ่ืน 
 ขอใหพากันนําไปพินิจพิจารณา และบําเพ็ญคุณงามความดีใหมากเทาที่จะมาก
ได ไมตองกลัวจะพนทุกขเพราะความดีมีมาก น่ันคิดผิด กิเลสหลอกลวงอยาเช่ือมัน 
เดี๋ยวจมจะวาไมบอก กิจการใดก็ตามที่จะใหเกิดความดี จะเกิดจากการใหทานก็ตาม 
ศีลก็ตาม ภาวนาก็ตาม เปนความดีดวยกันท้ังน้ัน รวมกันเขาก็เปนมหาสมบัติ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจเราใหเปนสุข เปนสุขเรียกวา “สุคโตๆ” อยูก็สุคโต ไปก็สุคโต 
ถาคนมีบุญ เพราะการสรางบุญ ไมมีอยางอื่น มีอันน้ีเปนสําคัญของคนใจบุญ 

จึงขอยุติการแสดงแตเพียงเทานี้ 


