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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
พระนิพพานกังวานอยูในจิต 

 
 เมื่อจิตไดสรางตัวเองจนปรากฏเปนจิตที่มีคุณคาข้ึนมาแลว ความสําคัญตางๆ 
ภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดถือส่ิงน้ันวาเปนของมีคุณคา ส่ิงน้ีวาเปนของดี ก็คอยจาง
ลงไป ตามคุณภาพของจิตที่คอยเขยิบตัวขึ้นไปโดยลําดับ  หากจิตไมไดรับการอบรม
ดวยธรรมใดๆ เลย และไมมีคุณธรรมใดๆ ปรากฏภายในตัวเลย ก็จะตองควาโนนควา
นี้อยูตอไปเปนธรรมดา เหมือนคนตกน้ําควาหาที่ยึดที่เกาะนั่นเอง ไมวาใครและมีความ
รูสูงต่ําเพียงไร หรือเปนชาติช้ันวรรณะใด เพศใดวัยใดก็ตาม ตองเปนในลักษณะเดียว
กัน เพราะสิ่งที่พาใหหมุนใหควาใหเที่ยวยึดมันอยูกับใจ สําคัญวาอันน้ันจะดีอยางนี้ อัน
น้ีจะดีอยางน้ัน หลอกใจใหหลงไปควาอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะจิตน้ันไมมีความเปนตัว
ของตัว หาที่ยึดไมได 
 เมื่อไดรับการอบรมดวยธรรมพอประมาณที่ควรจะทราบไดวา ส่ิงใดเปนสาระ 
สิ่งใดไมเปนสาระ อันใดเปนสาระมากนอย อันใดไมมีสาระเลย การอบรมไปโดยลําดับ 
จิตก็ยอมทราบและเลือกเฟนเฉพาะส่ิงท่ีควรยึดควรเกาะ จิตยอมสรางสาระอันสําคัญ
ขึ้นมาภายในตัว และ ยอมทราบส่ิงที่เก่ียวของกับตัวไปตามลําดับข้ันภูมิของจิต ซึ่งแต
กอนไมเคยทราบมาเลย ดังน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต คือชําระส่ิงที่ไมมีคุณคา และ
ทําจิตใหอับเฉา ทําจิตใหขุนมัวมั่วสุมอยูกับอารมณสกปรกโสมมออกไป เพื่อจิตจะไดรู
แจงเห็นจริงข้ึนโดยลําดับ เมื่อส่ิงที่ไมมีคุณคาเหลาน้ันคอยจางไป เพราะการชําระขัด
เกลา 
 ปราชญทั้งหลายทานถือจิตเปนสําคัญมาก     ในธรรมก็ประกาศไววา     “มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปน
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ คือเรื่องใจเปนสําคัญในตัวคนตัวสัตว ดังเชน พระอัสสชิ
แสดงธรรมแกพระสารีบุตร เมื่อคราวพระสารีบุตรยังเปนปริพาชกอยูวา “ธรรมทั้ง
หลายเกิดจากเหต ุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุกอน ผลก็ดับไปเอง” ทานพูดถึง มหาเหตุ 
มหาเรื่อง หมายถึงใจดวงนี้ ผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดวองไวอยางพระสารีบุตร ก็ทราบ 
“มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะน้ัน และไดสําเร็จพระโสดาบัน เพราะจับ
หลักความจริงแหงธรรมไดอยางมั่นใจ หายสงสัยในการที่จะเสาะแสวงหาอะไรตอไปอีก 
นอกจากจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่เช่ียวชาญเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป และเพื่อหลัก
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อันแนนหนามั่นคงยิ่งกวาที่ไดแลวนี้ขึ้นไปเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงเรียนถามพระอัสส
ชิ วา “ทานอยูสํานักใด ใครเปนครูเปนอาจารยของทาน?” เมื่อไดทราบแลวก็ชักชวน
บริษัทบริวาร ๒๕๐ คน ไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจา น่ีคือทานไดหลักใจอันแนนอน
ไวแลวในภูมิธรรมเบ้ืองตน คือพระโสดาบันเปนผูได “อจลศรัทธา” เชื่อหลักและยึด
หลักความจริงไดไมสงสัย เปนอจลศรัทธา คือความเชื่อมั่นไมหว่ันไหวโยกคลอน เมื่อ
ไปถึงพระพุทธเจาและไดรับพระเมตตาส่ังสอนจากพระองคแลว บรรดาบริษัทบริวารที่
ไปดวยกัน ๒๕๐ คนน้ัน ตางก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานไปดวยกันทั้งหมด 
 ยังเหลือแตพระสารีบุตร และพระโมคคัลลาน แตปรากฏวา ๗ วันตอมา พระ
โมคคัลลาน ไดสําเร็จพระอรหัตผล พระสารีบุตร ๑๕ วัน จึงสําเร็จธรรมข้ันสุดยอด 
เพราะทานมีนิสัยชอบใครครวญเหตุผล กวาจะลงกันได จึงนานผิดกับเพื่อนฝูงที่ไปดวย
กันอยูมาก ทานอบรมธรรมอยูในสํานักของพระศาสดาได ๑๕ วัน จึงสําเร็จพระ
อรหัตผลข้ึนมา ดวยภูมิจิตภูมิธรรมอันลึกซึ้งกวางขวางมากรองพระศาสดาลงมา ใน
บรรดาพระสาวกที่มีปญญามาก ตอมาก็ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน อัครสาวก
เบ้ืองขวา และเปนเอตทัคคะทางภูมิปญญาเฉลียวฉลาดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ทราบ
วา ฝนตกตลอด ๗ วัน ๗ คืน ทานยังสามารถนับไดทุกเม็ดฝน แมเชนน้ันยังถูกตําหนิ
จากพระพุทธเจาวา อยาวาเพียง ๗ วันเลย สารีบุตร แมฝนตกอยูตลอดกัลป เรา 
ตถาคตก็สามารถนับได น่ีแลระหวางพระพุทธเจากับพระสารีบุตร แมเปนผูฉลาดในวง
สาวกดวยกัน เม่ือเทยีบกับพระพุทธเจาแลว จึงผิดกันอยูมากราวฟากับดิน 
 การบําเพ็ญของทานภายใน ๑๕ วัน ไดสําเร็จพระอรหัตผล ก็นับวารวดเร็วอยู
มาก ทั้งนี้เพราะทานเคยบุกเบิกมานานในชาติหนหลัง มาชาติน้ีทานจึงฆากิเลสวัฏวนลง
ได ไมหมุนไปสูภพน้ันกําเนิดน้ีอยูไมหยุดราวกับกังหันในเวลาตองลม นี่เราพูดสวนผล
ที่ทานไดบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติ จนความสามารถพอตัวแลว เพียง ๗ วัน ๑๕ 
วัน ก็สําเร็จ ดูวางายนิดเดียว สวนเหตุที่ทานดําเนินมาแตอดีตชาติ ก็เหมือนกับเราๆ 
ทานๆ น้ีแล ตองมียากมีงายไปตามแขนงของงาน 
 แตการแกกิเลส ซึ่งเปรียบเหมือนการเฉือนหนังเฉือนเน้ือในอวัยวะเราออกจาก
ตัวเรานั้น ยอมเปนของทําไดยาก เพราะระหวางกิเลสกับเราคือใจ และอวัยวะเคยแนบ
สนิทติดกับเรา ราวกับเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแสนนาน ดังนั้นเมื่อจะเฉือนกิเลส 
ก็กลัวเราถูกเฉือนเขาไปดวย เนื่องจากไมทราบวาอะไรเปนเรา อะไรเปนกิเลส เพราะ
คลายคลึงกันมากยากแกการสังเกตสอดรู ถาไมใชความพยายามดวยสติปญญาจริงๆ 
คําวา “กิเลส” กับเราน้ัน อยูดวยกัน กินดวยกัน นอนดวยกัน รัก ชัง โกรธ เกลียดดวย
กัน ขี้เกียจ ออนแอดวยกัน ขยันในสิ่งไมเปนทาดวยกัน ชอบทําความเสียหายแกตนเอง
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และคนอ่ืนอยูเสมอดวยกัน ชอบคึกคะนอง ไมมองดูอายุสังขารของตนดวยกัน รักสุข
เกลียดทุกข แตชอบทําส่ิงท่ีจะใหเกิดทุกขมากกวาใหเกิดสุขดวยกัน 

เวลาจะทําความดีตามทางของปราชญ มักทอถอยออนแอดวยกัน มักถือวาทํา
ยากทําลําบากดวยกัน มักตําหนิตนวาบุญนอยวาสนาอาภัพในเวลาที่จะประกอบทางดี
ดวยกัน แมเวลาจนตรอกหาทางแกตัวไมได เพราะถูกบังคับใหสวดมนตภาวนาบาง ก็
ดอมๆ มองๆ ดูเวลาวานาฬิกาไดเทาใด จะไดออกจากคุกภาวนาเวลาเทาใดดวยกัน 
พอน่ังไปราว ๕ หรือ ๑๐ นาทีชักกระตุกกระติก อยากลุกจากที่ภาวนา ตามองดูเข็ม
นาฬิกาดวยกัน แลวพาลโกรธใหนาฬิกาวามันตายแลวหรือไง มองดูเข็มไมเห็นกระดิก
เดินบางเลย เราน่ังภาวนา คือวาน่ังเกือบชั่วโมงแลว มองดูเข็มนาฬิกาไมเห็นเคลื่อนที ่
ควาลงมาทุบทิ้งเสียไมดีหรือดวยกัน 

ขณะน่ังภาวนา “พุทโธ ๆ ๆ” ก็ไดสองสามคํา ใจถลําไปลงนรกจกเปรตที่ไหนไม
สนใจ มีแตเพลิดเพลินในมโนภาพ ธรรมารมณตางๆ ไมมีขอบเขตดวยกัน พอหลุด
ออกจากหองขัง คือ ที่ภาวนา ออกมาก็ทวงหน้ีสินจากธรรมดวยกันวา “โอโฮ เรานั่ง
ภาวนาแทบตาย เหมือนติดคุกติดตะราง เวลาออกมาแลวไมเห็นไดเรื่องราวอะไร ใจก็
หาความสงบไมได ทีน้ีเข็ดไมทําอีกแลว เที่ยวสนุกใจดีกวา เหลานี้ไมทราบวาเปนเรา
หรือเปนกิเลส? เพราะคละเคลาเปนอันเดียวกัน ยากแกการสังเกตอยูมาก 
 ความที่กลาวมา เปนเรื่องกิเลสกระซิบใจเรา แตการถือวากิเลสเปนเรา และส่ิง
กลาวตําหนิความดีคือธรรมมาโดยตลอดเปนฝายกิเลส แตคนเราชอบกลาว ชอบคิดนึก
และชอบทํากันอยางนี้ ทั้งที่เกลียดกิเลส รักธรรมคือความดีงามทั้งหลาย เมื่อเปนเชน
น้ัน ตัวกิเลสกับตัวเราจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกันอยางสนิทติดจม 
 ดวยเหตุนี้การแก การถอดถอนกิเลส การทําลายกิเลส จึงเปนเหมือนการทําลาย
ตนดวยในขณะเดียวกัน ใครๆ จึงไมอยากแกอยากทําลายกิเลส กลัวตัวเองจะถูกทําลาย
ใหฉิบหายลมจมไปดวย จึงอยูดวยกันอยางสนิทใจย่ิงกวาการจะคิดแกและถอดถอน 
ทุกขก็ยอมทน คงคิดวากิเลสก็ตองทุกขดวยกับตน ความจริงกิเลสมันไมทุกข มันไม
ยอมทนทุกข มีแตเราคนเดียวเทานั้น 
 ในโลกนี้ไมปรากฏวาใครฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ที่ทรงนําอุบายวิธี
มาสั่งสอนโลก ใหรูจักแยกแยะส่ิงที่ปลอมและสิ่งที่จริงออกจากกัน จนกลายเปนผู
พนภัยไปไดโดยสิ้นเชิง ดังพระสาวกอรหันตทานเปนตัวอยางอันเลิศ 
 แมเชนน้ันก็ยังยากสําหรับผูนําธรรมมาปฏิบัติ ไมทราบจะแยกแยะอยางไรถูก
อยางไรผิด สุดทายก็มอบอํานาจใหกิเลสทําการแยกแยะใหเสียเอง มันจึงพอใจกวานทั้ง
เรากวานทั้งกิเลสเขาเปนอันเดียวกัน และเปนตัวประกันความปลอดภัยแกมัน ไมตอง
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ถูกทําลาย เพราะจับเราบังหนาไวอยางมิดชิด สติปญญาหยั่งเขาไปไมถึงตัวมัน ถึงแตคํา
วา “เรา” คําวา “ของเรา” คําวา “เราไมมีกําลัง สูไมไหว” ไปเสียสิ้น 
 อยางไรก็ตาม กรุณาจับรองรอยแหงธรรมที่ทานแสดงใหฟงแลว นําไปคล่ีคลาย
เชือดเฉือนกิเลสดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร แมการเชือดเฉือนจะถูกกิเลสบาง
ถูกเราบาง ก็ยังดีกวาถูกกิเลสเชือดเฉือนเราถายเดียว ในข้ันเริ่มแรกการเริ่มฝกหัดทํา
สมาธิภาวนาในขั้นตนนั้น ตองเปนงานสําคัญและหนักอยูบาง เนื่องจากเปนงานไมเคย
ทํา และยังไมรูจักจิตและอารมณวาเปนอยางไร ท้ังไมรูวา “จิตสงบ” “จิตรวม” เปน
อยางไร เปนเพียงไดยินพระทานอธิบายใหฟง สวนความจริงเรายังไมเคยทํา ยังไมเคย
พบเห็นผลของการทําสมาธิภาวนา 
 ประการสําคัญ อยาตีตนใหเจ็บใหตายกอนเปนไข เชน กลัวจะสูไมไหว ทนไม
ไหว เปนตน ตองสูจนได ทนจนได เพื่อความวิเศษในตัวเรา! 
 ศาสดาของเรา พระสาวกอรหันตที่เปนสรณะของพวกเรา ทานเปนนักสูไมใชนัก
ถอย เราผูเปนลูกศิษยทาน จึงถอยไมได จะเสียเกียรติเราที่เปนลูกศิษยมีครูสอน และ
เสียเกียรติศาสดาของเรา ชัยชนะมีไดดวยการตอสู กูชื่อที่เคยแพและเสียเปรียบกิเลส
มานาน ชาติน้ีขอแกมือจนมีชัยชนะ เมื่อถูกกิเลสตอยลมหมอน หรือนอนอยูหัวทาง
จงกรม รูสึกตัวตื่นขึ้นมา จงจับอาวุธ คือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ลุกขึ้นตอสูทัน
ทีไมมีถอย และตอสูไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทั้งสี่ เพราะกิเลสมันฝงจมอยูลึก ถาไมขุดคน
ลงถึงฐานของกิเลสที่ฝงจมอยู จะไมได ตัวมันออกมาฆาใหสมใจ ที่มันเคยเปน
มหาอํานาจกดข่ีบังคับเรามานาน 

ชาตินี้เราเปนชาติมนุษย บุรุษหญิงชายเต็มตัว ไมตองกลัวเสียชาติ เพราะการรบ
ฟนห่ันแหลกกับกิเลส ความตายในอํานาจของกิเลสกับความตายเหนืออํานาจกิเลส
นั้นตางกันอยูมาก เราตองการรบและตายเหนืออํานาจกิเลส จําตองทําใหเต็มไมเต็ม
มือ อยาออนขอรอความตายจากกิเลส ซึ่งเคยมีเคยเปนมานาน เพราะความกลัวตาย
เปนกลมายาของกิเลส ความขี้เกียจออนแอ เปนความยอมจํานนตอกิเลส และเปนทาส
ของกิเลส ความเปนทาสของกิเลส เราเคยเปนกันมานานไมเข็ดหลาบบางหรือ ถาเข็ด
หลาบก็จําตองขยันหมั่นเพียร และตอสูเพื่อเอาตัวรอดเปน “ยอดคน” คือ “ยอดเรา” 
 ในธรรมทานวา “ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป นั่นฟง
ซี! ดีไหม? ความเปนทุกขร่ําไป เพราะความเกิดเปนตนเหตุ! ธรมบทหน่ึง “ทุกฺขํ นตฺถ ิ
อชาตสฺส” ทุกขไมมีแกผูไมเกิด น่ันฟงใหถึงใจ ซึ่งเปนตัวรับทุกขทั้งมวล เพราะการ
เกิดๆ ตายๆ ใจผูรับทุกขในการเกิด จะยังอยากเกิดเพื่อรับทุกขตอไปอีกไหม? เพียง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๗๑ 

๒๗๑ 

หลวงตาบัวโงๆ เซอๆ ยังชักขยะแขยงในทุกข แมไมขยะแขยงในการเกิดอีก ทีน้ีการ
เกิดอีกกับการตองรับทุกขอีกมันแยกกันไมออก ถาไมอยากทุกขอีกก็ตองกลัวความเกิด
อีกจึงจะชอบตามหลักเหตุผล หลวงตาบัวจะหาทางออกแบบไหนวิธีใด น่ีมอบใหเปน
การบานหลวงตาบัวไปทํา ไดผลอยางไรใหมารายงานตัวอยาชักชา เวลานี ้“กิเลสวัฏวน” 
กับ “ธรรมวิวัฏฏะ” กําลังรอฟงความรูความเห็นของหลวงตาบัวอยูอยางกระหาย วาจะ
เอาอยางไรก็ดี ถาหลวงตาบัวไมชอบทุกขแตยังชอบการเกิดอีก “กิเลสวัฏวน” ก็ความือ
หลวงตาบัวไปเกิดในสถานที่ “จัง ๆ ” คือ จังแบบทุกขอยางเขาสมอง และฝงจม
เหมือนฝกลัดหนอง จะเข็ดหลาบกับโลกเขาไหม? ทําไมชอบนัก! เรื่องเกิดนี่! 
 ถาหลวงตาบัวเขาตามตรอกออกตามประตูละก็ แมจะยังมีกิเลสเต็มหัวใจ ก็ยัง
พอมีหวัง “ธรรมวิวัฏฏะ” เมตตามาเยี่ยมบาง ไมหันหลังใหเสียทีเดียว เอา! หลวงตาบัว
รีบไปคิดเปนการบาน อยาชักชาเน่ินนานจะเสียการ เสียขาวสุกผักตมชาวบานที่เขานํา
มาบํารุงแตวันเริ่มบวชเกือบ ๕๐ ปแลวนี่ ขาวของชาวบานหมดไปเทาไร ยังมามัว
เพลิดเพลินกับความเกิด และความทุกขที่เปนเงาติดตามความเกิดอยูไดหรือ แตน้ีตอ
ไปตองเอาจริงเอาจัง อยาทําเลนๆ เสียดายขาวสุกชาวบานเขา! 
 พระพุทธเจาทรงสอนไววา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนเปนที่พึ่งของตน 
ดวยการกระทําของตัวเอง “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา” ความเพียร
เผากิเลสทั้งหลายใหเรารอน เปนหนาที่ของทานทั้งหลายทําเอง พระตถาคตทั้ง
หลายเปนแตเพียงผูช้ีบอกแนวทางเทาน้ัน น่ัน! ฟงซิ จะมานอนใจเพื่อรับดอกเบ้ีย
รางวัลอยูเฉยๆ ไดหรือ? พระพุทธเจาทุกๆ พระองคก็ทรงทําเอาเอง พระสาวกของ
พระพุทธเจาท้ังหลายก็ทําของทานเอง เมื่อไดรับอุบายแหงธรรมจากพระพุทธเจาแลว 
 พระองคย่ืนแตเพียงอาวุธใหตอสูขาศึกเทาน้ัน อาวุธก็หมายถึง “ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา” น่ีเอง เปนเคร่ืองมือฆากิเลส เปนศัสตราวุธเพื่อฆากิเลส 
 การจะนําธรรมเหลาน้ีไปปฏิบัติตอกิเลสอยางไรน้ัน เปนอุบายความแยบคาย
ของสติปญญา กําลังวังชาความสามารถของแตละราย ที่จะเขาสูสงครามดวยความอาจ
หาญชาญชัย ดวยความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงไรเปนเรื่องของเรา ตลอดถึงความ
แพความชนะ ถาเราดอยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร กิเลสก็ทับถม เราก็แพ ถาเรามี
ความอาจหาญชาญชัย ฉลาดคลองแคลวแกลวกลาดวยสติปญญาแหลมคม ก็สามารถ
ทําลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนขาศึกน้ันใหราบไปได ชัยชนะก็เปนของเรา 
เรื่องมีอยูเทานี้ แตละคน ๆ เปนเรื่องที่จะชวยตัวเอง ยิ่งวาระสุดทายเราจะหวังพึ่งใคร
ไมได ตองพึ่งสติปญญาของตัวเองโดยเฉพาะ 
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 ญาติมิตรสหาย พอแม พี่นอง สามีภรรยา ลูกเตา หลานเหลน แมรักสนิทเพียง
ไรก็สักแตทําใหอารมณยุงเหยิงวุนวาย กอกวนทางเดินของเราใหขัดของยุงเหยิงไปเทา
น้ัน ไมใชจะเปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนหนทางใหเราไดโดยสุขกายสบายใจที่เรียกวา 
“สุคโต” ส่ิงที่จะเปน “สุคโต” ตอเราโดยเฉพาะนั้นก็คือ ความพากเพียรของเรา ท่ีหวัง
พึ่งตนดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เพื่อใหไดคุณงามความดีมาบรรจุไวในใจ 
อยางอบอุนเทาท่ีจะพาใหเปน “สุคโต” และกําชัยชนะใหหลุดพนจากสิ่งกีดขวางได ตอง
ใชสติปญญาใหเต็มภูม ิอยาประมาทธาตุขันธ พระพุทธเจาทําไมทานรูเทากัน 
 คําวา “ธาตุ” ของพระพุทธเจากับธาตุของเรา คําวา “ขันธ” ของพระพุทธเจากับ
ขันธของพวกเรา เปนธาตุเปนขันธประเภทเดียวกัน ความโงก็โงประเภทเดียวกัน ความ
ยึดถือในธาตุในขันธดวยอํานาจของกิเลสก็เชนเดียวกัน สติปญญาที่จะนํามาใชเพื่อแยก
แยะธาตุขันธเหลาน้ี ซึ่งเปนความผูกพันกับจิตใจ หรือใจไปผูกพันกับส่ิงนั้นแลวเอา
ความรอนมาสูตนเอง ก็เหมือนกันกับในคร้ังพุทธกาล เราจะแกดวยวิธีใด? 
 พระพุทธเจาทานแกไดดวยพระสติปญญา เราจะเอาอะไรมาแก ทําไมพระพุทธ
เจาทรงรูไดเห็นได แลวถอดถอนพระองคออกมาจากส่ิงทั้งหลาย ซึ่งเปนภาระอันหนัก
หนวงน้ันได ขันธของเราหนักมากยิ่งกวาขันธของพระพุทธเจาอยางไรบาง มันก็เทากัน 
ทําไมเราจะสลัดตัดทิ้งส่ิงเหลาน้ีดวยสติปญญาของเราไมได เราเปนศิษย “ตถาคต”ผู
ทรงส่ังสอนความเฉลียวฉลาดแหลมคมใหแลวทุกแงทุกมุม เพื่อนํามากําจัดส่ิงที่เปน
ขาศึก ดังที่พระองคไดเคยทรงกําจัดมาแลว ทําไมเราจะกําจัดไมได 
 คําวา “พุทธบริษัท” จะหมายถึงใคร ถาไมหมายถึงเราที่เปนชาวพุทธ และ
ปฏิบัติตามพระองคอยูเวลานี้ ซึ่งเปนผูกําลังกาวเขาสูสงครามแหงกองทุกขทั้งหลาย ทั้ง
กองทุกขในธาตุขันธ ทั้งกองทุกขในจิต ที่เกิดจากกิเลสอันมีอยูกับเรา ใครจะเปนผูรบ 
ใครจะเปนผูรุก ใครจะเปนฝายแพฝายชนะ ถาไมใชเราคนเดียวนี้ไมมีใครเปน 
 ความแพเปนของดีเมื่อไร เพียงเขาเลนกีฬากันแพ เขายังเสียใจและเสียหนาเสีย
ตาอับอายขายหนา เราแพกิเลสแพมาต้ังกัปตั้งกัลป พอรูจักเดียงสาภาวะตามหลัก
ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแลวมารบกับกิเลส ยังจะแพกิเลสเสียอีกก็ขายหนาเรา 
และขายหนาครูเทาน้ันเอง 
 พระตถาคตคือผูแกลวกลาสามารถ ผูอาจหาญ ผูชนะในสงครามอันใหญหลวง 
ไดแก “สงครามแหงวัฏจักร” ทรงสลัดปดทิ้ง ทําลายกงจักรแหง “วัฏจักร” จนฉิบหาย
วายปวงไมมีอะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่บริสุทธ์ิลวนๆ น่ีคือ “ตถาคต” ซึ่งเปนแม
ทัพของพวกเรา เราซึ่งเปนทหารเอกแหงศาสดาผูทรงนามวา “ศาสดาเอก” เราจะ
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ดําเนินอยางไร จึงจะไดชื่อวาดําเนินตามรองรอยแหงครูเพื่อชัยชนะ ถาไมดําเนินไปดวย
ความขยัน ไมดําเนินดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จะเอาอะไร? เพื่อชัยชนะ! มี
สติปญญาน่ีเทาน้ัน ที่จะสามารถอาจเอ้ือมนําชัยชนะมาสูเราได สวนความโงเขลาเบา
ปญญามีมากเทาใด ก็เปนกลุมของกิเลส ที่จะมารุมจิตใจเราใหเกิดความเดือดรอนอยู
ตลอดไปและหาทางออกไมได แพไปตลอดสาย ความแพเปนส่ิงที่นาอับอาย ไมวาแพ
อะไร! ทีนี้เราแพกิเลส เราจะมีหนามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน กิเลสเปนสิ่งที่มีหนามีตา
ดีแลวหรือ จึงตองการเปนบริษัทบริวารของมัน 
 ธรรม คือความดีเลิศที่มีอยูภายในจิตเราดวงน้ี ฉายแสงออกมาไมไดเพราะถูก
กิเลสปกคลุมจนมืดมิดปดทวาร นับแตกิเลสปกครองเรามาเปนความสุขความเจริญ
มากนอยเพียงใด ผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจน้ันเปนอยางไรบาง ท่ีแสดงให
เห็นอยูอยางชัดๆ ก็มีแตเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรุมรอนภายใน
ใจเทาน้ัน ที่เปนผลแหงความปกครองของกิเลส 
 สวนธรรมแมมีมากนอยที่คุมครองจิตใจเรา มีแตความสงบเย็นใจไปโดย
ลําดับๆ เราพอจะเห็นไดชัดวา คุณธรรมหรือคุณคาแหงธรรมกับกิเลสผิดกันมากนอย
เพียงใด เปนกาลเวลาที่เหมาะสมอยางย่ิงแลว ที่เราจะใครครวญเลือกเฟน ส่ิงใดที่เห็น
วาเปนภัยจงพิจารณาใหเห็นวาเปนภัยอยางถึงใจ สิ่งที่เปนคุณก็ใหถึงใจดวยความเห็น
คุณ แลวพยายามบําเพ็ญ พยายามตอสูดวยสติปญญาอยางถึงใจเชนเดียวกัน เมื่อตาง
อันตางถึงใจกิเลสที่อยูในใจจะทนอยูไมได สติปญญาก็ถึงใจ ความเพียรก็ถึงใจ เมื่อถึง
ใจยอมถึงกิเลส ตนทางที่จะใหไดชัยชนะมีอยางนี้ 
 พระพุทธเจาและสาวกก็เหมือนกัน ทานอยูในสกุลใดก็ตาม ตามประวัติ คําวา 
“สกุล” สักแตวาเทาน้ัน พอกาวเขามาสูความเปน “ศิษยตถาคต” แลว มีแตต้ังหนาสู
โดยถายเดียว เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมหมายปาชา ลมลงที่ไหนเปนปาชาที่นั่น กอน
ที่จะลมเปนปาชา ก็ขอใหไดชัยชนะในสงครามระหวางกิเลสกับธรรมเสียกอน ทานจึง
ครองมหาสมบัติภายในใจ ซึ่งเปนส่ิงที่พึงหวังอยางย่ิงของพระสาวก ฉะน้ันทานจึงได
เปน “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ดวยการตอสูเพื่อชัยชนะอยางไมหมายปาชา นี่
คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผูจะไมมากอภพกอชาติ กอความทุกขความทรมานใหแกตัว
ตอไปอีกตลอดกาล 
 ตองเปนผูเห็นภัย ตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมอ อยา
ใหสิ่งมัวหมองเขามาเกี่ยวของพัวพัน เพราะเปนของไมดีมาแตไหนแตไร เราก็พอทราบ
แลวอยางประจักษใจ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๗๔ 

๒๗๔

 การแกจิตใจใหหลุดพนไปโดยลําดับนั้น คือการสรางคุณสมบัติของใจขึ้นให
เดนภายในใจตนเอง กระทั่งเดนขึ้นอยางเต็มที่ ส่ิงใดที่เปนสมมุติที่เคยซึมซาบอยู
ภายในใจก็หมดไป เหลือแตความบริสุทธ์ิลวนๆ นี้แลคือชัยชนะอยางเต็มที่ใน
ศาสนา ตถาคตของเราก็เปนผูไดชัยชนะมาแลว สาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายไดชัยชนะ
มาแลวดวยวิธีการอันใด ก็ไดนําวิธีการอันน้ันมาสอนพวกเรา ใหไดอานไดยินไดฟง ได
ปฏิบัติตามอยูขณะน้ี ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตองตามหลักศาสดาและสาวกทานดําเนินอยู
แลว ทําไมจะแกกิเลสไมได! 
 มีอยูอยางหน่ึง คือใหหนุนกําลังเขาไปเรื่อยๆ สวนที่แกไดแลวเราทราบชัดๆ ที่
ยังไมไดก็จะตองไดดวยวิธีการที่เราเคยแกมาน้ี ไมมีวิธีการอ่ืนใดที่จะแกกิเลสได นอก
จากวิธีการที่เคยดําเนินมาน้ี ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองแลวเทาน้ัน จะแกกิเลสไดต้ังแตตน
จนอวสาน ไมมีกิเลสเหลืออยูภายในใจเลย 
 แดนนิพพานน้ันกังวานอยูในความรูของเราทุกรูปทุกนาม แทรกซอนอยูกับ
กิเลสนั่นเอง ไมอยูที่ไหน เปนแตเพียงวากิเลสน้ันออกหนา ตอไปกิเลสก็ลาหลังถาสติ
ปญญาทัน ลาหลังแลวก็สลายฉิบหายวายปวงไปหมด 
 ปาชาของกิเลส คือที่ไหน ที่เผาศพกิเลส คืออะไร เครื่องเผาศพของกิเลส คือ
อะไร ก็คือ สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ปาชาของกิเลสอยูที่ไหน กิเลสมันเกิดอยูที่
ไหนปาชาของมันก็อยูที่น่ัน คืออยูที่ใจ เผากันที่ใจน่ันแหละ ฉิบหายไปท่ีใจ ฉิบหายไป
ดวยปญญา “ตปธรรม” น่ีแหละคือไฟเผากิเลส ตป คือ ความรุมรอน รุมรอนกิเลส 
เผากิเลสรุมรอนจนตายไป นี่แหละที่วา “พระนิพพานกังวานอยูในจิตใจของเราทุก
คน” เปนแตเรายังไมไดเปดความกังวานน้ันออกจากส่ิงที่ปกปดอยางเต็มที่เต็มฐาน 
ความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไมไดเต็มท่ีเต็มฐาน 
 ความกังวานของจิตที่บริสุทธ์ิ แหง “สอุปาทิเสสนิพพาน” น้ี กังวานทั่วแดน
โลกธาตุ หาที่กําหนดกฎเกณฑ หาขอบเขตบริเวณมิได เพราะไมมีสมมุติอันใดที่จะมา
กีดก้ันธรรมชาติน้ี ทานจึงวา “ธรรมเหนือโลก” เหนือขอบเหนือเขตของสมมุติใดๆ 
ทั้งสิ้น คือใจท่ีบริสุทธ์ิน้ีแล 
 จากนั้นก็กลายเปน “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ข้ึนมา จะพูดวา “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ก็ได 
“ใจที่บริสุทธ์ิ” ก็ไดไมมีอะไรแยงกัน สิ่งที่มาแยงกันก็ไดแกสมมุติ ไดแกกิเลสเทานั้นที่
มาแยง มากลบมาลบหรือมาเปนขาศึกกัน เมื่อขาศึกหมดแลวก็ไมมีอะไรแยง จะวา
อะไรก็วาได ไมวาก็ไมเปนปญหา อยูอยางอิสระอยางสบาย ไมมีเรื่องมีราว น่ีแหละทาน
เรียกวา “มหาสมบัติ” 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๗๕ 

๒๗๕

 นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกัน จงพยายามขุดคนข้ึนมาใหได มีอยู
กับธรรมชาติที่ รูๆ ดวยกันทุกคน ส่ิงที่ปกปดกําบังนี้เปนส่ิงที่แกไขได ดวยความ
พากเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไว จงนําไปพินิจพิจารณาแลวฟตตัวเขาโดยลําดับ 
สิ่งที่เรามุงหวังมาเปนเวลานาน จะปรากฏขึ้นในจุดแหงความรูนี้แหงเดียวเทานั้น ไมมีที่
อ่ืนใดเปนท่ีแสดงออกแหงความบริสุทธ์ิหรือธรรมบริสุทธ์ิ 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้


