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งานลางปาชา 
 
 คําวา “จิต” โดยปกติก็มีความละเอียดย่ิงกวาส่ิงใด ๆ อยูแลว แมจะมีสิ่งละเอียด
ดวยกัน ซ่ึงเปนฝายตํ่าฝายมัวหมองปกคลุมหุมหออยางหนาแนนก็ตาม จิตก็ยอมจะมี
ความละเอียดย่ิงกวาส่ิงท้ังหลายอยูน่ันแล คิดด!ู  
 พระทานตัดเย็บจีวร โดยโยมอุปฏฐากทานถวายผามาใหตัดเย็บเปนจวีร ซึ่งมี
พระสงฆในวัดชวยตัดเย็บ เพราะแตกอนเย็บดวยมือ พอเย็บยอมเสร็จก็นําจีวรน้ันไป
ตากไว ขณะน้ันทานคงมีความรักชอบและยินดีในจีวรผืนน้ันมาก บังเอิญตอนกลางคืน
เกิดโรคเจ็บทองขึ้นมาในปจจุบัน และตายในกลางคืนน้ัน ดวยความหวงใยในจีวร ทาน
เลยเกิดเปนเล็นเกาะอยูท่ีจวีรผืนน้ัน 
 บรรดาพระสงฆมีจํานวนมากท่ีอยูในวัดน้ันก็ไมมีองคใดพูดวาอยางไร พระพุทธ
เจาตองเสด็จมารับสั่งวา “จีวรผืนนี้จะแจกใครไมไดภายใน ๗ วันน้ี เพราะพระติสสะ
ตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” เกาะอยูท่ีจีวรน้ีแลว และหึงหวงอยูในจีวรน้ี ตองรอจนกวา 
“เล็น” น้ีตายไปแลวจึงจะแจกกันได สมควรจะแจกใหองคไหนก็คอยแจกไป แตในระยะ
เจ็ดวันนี้ยังแจกไมได” 
 พระติสสะตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” มาเกาะอยูที่จีวรนี้ และมีความหึงหวงจีวร
น้ีมากมายเวลาน้ี กลัวใครจะมาแยงเอาไป น่ัน ! ฟงดูซี จนกระทั่ง ๗ วันผานไปแลวจึง
รับสั่งวา “เวลานี้แจกไดแลว เล็นตัวน้ันตายแลว ไปสวรรคแลว” น่ัน ! ไปสวรรคแลว ! 
 ตอนที่ไปไมไดทีแรกก็คงเปนเพราะความหวงใยนั่นเอง จึงตองมาเกิดเปนเล็น 
แตเวลาจะตายจากความเปนเล็นน้ีคงหายหวงแลว จึงไปสวรรคได นี่เปนเรื่องของพระ
พุทธเจาตรัสไวมีใน “ธรรมบท” ซึ่งเปนพยานทางดานจิตใจอยางชัดเจน น่ีแหละความ
เกาะความหวงใย เหมือนกับสัตวตัวกําลังรออยูปากคอก เชน วัวเปนตน จะเปนตัวเล็ก
ตัวใหญ ตัวผูตัวเมียก็ตาม ตัวไหนอยูปากคอกตัวน้ันตองออกกอน 
 จิตใจขณะใดท่ีจะออกกอนได จะเปนฝายตํ่าฝายสูงก็ออกแสดงผลกอนได เรื่อง
ความจริงเปนอยางน้ัน ทานจึงสอนใหระมัดระวัง เพราะจิตเปนของละเอียดและไมมี
กําลังโดยลําพังตนเอง ตองอาศัยส่ิงอ่ืนผลักดัน เชน ฝายตํ่าผลักดัน ฝายสูงพยุงสงเสริม 
ใหเปนอยางไรก็เปนไปได 
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 เราจึงตองสั่งสมความดีอันเปน “ฝายสูง” ใหมาก ๆ เพื่อจะผลักดันหรือสงเสริม
ไปในทางด ี กระทั่งจิตหมดสิ่งผลักดันโดยประการทั้งปวงแลว ไมม ี “ฝายต่ํา” “ฝายสูง”
หรือวา “ฝายดี” ฝายชั่ว” เขาเกี่ยวของ จิตเปนอิสระโดยลําพังแลวนั้นจึงหมดปญหา
โดยสิ้นเชิง น่ันทานเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” 
 จะมีผูใดสามารถมาส่ังสอนอุบายวิธีตาง ๆ ในการแกจิตใจ ในการชําระความ
พยศของใจ ในการชําระสิ่งที่มัวหมองของใจ ใหออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงเหมือนพระ
โอวาทของพระพุทธเจาบางไหม? 
 การเกิดของโลกมนุษยน้ัน ยอมรับกันวาเกิดกันมานานแสนนาน แตไมอาจยอม
รับวามนุษยที่เกิดมานั้น ๆ จะมีความสามารถส่ังสอนโลกไดเหมือนศาสดา 
 โลกเรากวางแสนกวาง มีประมาณสักก่ีลานคน? ใครจะมีอุบายวิธีหรือความรู
ความสามารถในทางความรูความฉลาด เกี่ยวกับทางดานจิตใจ และสิ่งที่เกี่ยวของกับใจ
น้ี และส่ังสอนใหทราบท้ังสองอยาง คือจิตหนึ่ง ส่ิงท่ีมาเก่ียวของกับใจมีอะไรบาง
หน่ึง จะแกไขกันดวยวิธีใดหน่ึง ไมมีใครสามารถเหมือนพระพุทธเจาแมรายเดียว ทาน
จึงกลาววา “เอกนามกึ” หน่ึงไมมีสอง คืออะไร คือพระพุทธเจาแตละพระองคที่ได
ตรัสรูขึ้นมาในโลกแตละครั้ง มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะความหาไดยาก ได
แกผูเปน “สัพพญัู” แลวมาสอนโลกน่ันเอง 
 สวนผูท่ีคอยรับจากผูอ่ืน เพราะไมสามารถที่จะชวยตัวเองไดนั้นมีมากมาย เชน
พระสาวก “สาวก” แปลวาผูฟง ตองไดยินไดฟงอุบายตาง ๆ จากพระพุทธเจามาแลวถึง
จะรูวิธีปฏิบัติตอไปได แมกระน้ันก็ยังตองอาศัยพระองคคอยตักเตือนส่ังสอนอยูตลอด
เวลา คือตองคอยส่ังสอนอยูเร่ือย ๆ 

สมนามวา “เอกนามกึ” คือหน่ึงไมมีสอง ไดแกพระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูไดแต
เพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น มีจํานวนนอยมาก เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดไดยาก น่ี
ประการหน่ึง 
 ประการท่ีสอง พระวาจาท่ีแสดงออก แสดงออกดวยความรูความฉลาดอาจ
หาญที่เต็มไปดวยความจริงทุกอยาง ไดตรัสอยางไรแลวสิ่งนั้นตองเปนความจริงแท 
ไมมีสอง พระญาณหย่ังทราบเหตุการณท้ังหลายไดอยางแนนอนแมนยํา 
 โลกไมเปนอยางน้ันไดน่ี ชอบหย่ังทราบแตเร่ืองหลอกลวงตัวเอง หย่ังทราบ
อยางน้ัน หย่ังทราบอยางน้ี หลอกตัวเองแบบน้ัน หลอกตัวเองแบบน้ี อยูวันยังคํ่าคืนยัง
รุงก็ยังไมเห็นโทษแหงความหลอกลวงนั้น ๆ ยังอุตสาหเชื่อไปตาม ไมมีวันเวลาถอย



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๔๗ 

๔๔๗

กลับ ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน บึกบึนไปกับความหลอกลวงโดยไมเห็นโทษของ
มันบางเลย พากันเช่ือตามมันอยางเอาจริงเอาจงั 
 น่ัน ! ดูซิ มันผิดกันแคไหนละกับพระญาณของพระพุทธเจา ที่ทรงหยั่งทราบ
อะไร ๆ แลวส่ิงน้ัน ๆ จรงิทุกอยาง ไมมีโกหกพกลมเลย แตพวกเราหยั่งทราบอะไร แม
เรื่องผานไปตั้งกัปตั้งกัลปนานกาเล ยังอุตสาหไปหยั่งทราบจนได และกวานเขามาเผา
ตัวเอง หลอกตัวเองใหเปนไฟไปจนได พวกเราคือพวกต่ืน “เงา” ตัวเอง พวกเลนกับ 
“เงา” ตัวเอง 
 ก็ “เงาเรา” นะซ ิ อารมณนะไมรูหรือ อารมณอดีตเปนมาสักก่ีปก่ีเดือน ดีช่ัว
อะไร ยังมาครุนมาคิดมาบริกรรมมาคุกรุนอยูในใจ เผาเจาของใหยุงไปหมด ทั้งนี้สวน
มากไมใชของด ี มีแตของชั่วแทบทั้งนั้น อารมณอดีตไปคิดขึ้นมายุงเจาของยิ่งกวาสุนัข
เกาหมัด อยูท่ีน้ันก็วาไมสบาย อยูท่ีน่ีก็วาไมสบาย ก็จะสบายไดอยางไร มัวเกาแต
อารมณท้ังอดีตอนาคตยุงไปตลอดเวลาและอิริยาบถ 
 ส่ิงท่ีกลาวมานักปฏิบัติจําตองพิจารณาดวยปญญา ไมเชนน้ันจะเปนทํานอง 
“หมาเกาหมัด” เกาหมัดอยูน่ันแล หาความสุขกายสบายใจไมไดเลย ตลอดวันตายก็ตาย
เปลาอยางนาสงสาร เอา พูดอยางถึงเหตุถึงผลเปนที่แนใจสําหรับเราผูปฏิบัต ิ
 ไมวามนุษยจะมีมากนอยเพียงไร คนในโลกน้ีมีเทาไร เราจะเชื่อผูใด เพราะตาง
คนตางหูหนวกตาบอด ทางความรูความเห็นอันเปนอรรถเปนธรรม มีแตดน ๆ เดาๆ 
ไปดวยกัน ถามใครก็แบบเดียวกับถามเร่ืองแสงเร่ืองสีกับคนตาบอด มันไดอะไรที่เปน
คําตอบท่ีเช่ือถือได? เปลาทั้งเพ ! ถามเร่ืองเสียงกับคนหูหนวก มีก่ีคนถาเปนคนหู
หนวกมาแตกําเนิดดวยกันแลว มันก็ไมไดเรื่องทั้งนั้น ! 
 คนประเภท “หนวก บอด ภายในใจ” น้ีก็ทํานองเดียวกัน จําพวกน้ีไมวาทานวา
เราโกหกตัวเองและโกหกผูอ่ืนเกงไมมีใครเกินหนา เราจะเช่ือผูใดใหย่ิงกวาพระ
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่แสดงออกมาจากความรูจริงเห็นจริงจริง ๆ ใน
สามโลกธาตุน้ีไมมีใครเกินพระองค ! 
 เมื่อคิดโดยทางเหตุผลเปนที่ลงใจไดแลวอยางนี ้ กําลังทางดานจิตใจก็เพ่ิม
ขึ้น ศรัทธาก็เพิ่ม วิริยะก็เพิ่ม สติ สมาธิ ปญญา ก็เพ่ิมข้ึนตามๆ กัน เพราะอํานาจ
แหงความเชื่อ “พุทธ ธรรม สงฆ” เปนเคร่ืองสนับสนุนใหมีกําลังใจ เพราะเราเชื่อตัวเอง
ก็ยังเชื่อไมได รวนเรเรรอนอยูตลอดเวลา ไมทราบวาจะไปทางไหน จะยึดอะไรเปนหลัก
ใจ สถานที่จะไปของจิตก็ยังไมทราบ จะไปยังไงก็ไมรู ไมทราบจะไปดีไปชั่ว เพราะความ
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แนนอนใจไมมี เน่ืองจาก “ธรรม” ซึ่งเปนความแนนอนไมไดหยั่ง หรือไมซึมซาบเขาถึง
จิตใจพอจะเปนท่ีเช่ือถือตนได 
 ใจเมื่อมีสิ่งที่แนนอน มีส่ิงท่ีอาจหาญ มีสิ่งที่แนใจเขาแทรกใจได ยอมสามารถ 
ยอมแนใจได เพราะฉะนั้นจึงควรสรางความแนใจขึ้นภายในจิตใจดวยขอปฏิบัต ิ
 เอา ทุกขก็ทุกข ทราบกันมาต้ังแตวันเกิด ! เกิดก็เกิดมากับกองทุกขน่ี เราไมได
เกิดมากับสวรรคนิพพานท่ีไหน ในขณะเกิดก็เกิดมากับกองทุกข รอดจากทุกขขึ้นมา
เมื่อไมตายถึงมาเปนคน เราจะไปตื่นเตนตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับทุกข ก็เกิดมา
กับความทุกข อยูกับความทุกขตลอดเวลาน่ี หากจะเปนอะไรก็เปนไปแลว เวลาน้ีไมได
เปนอะไร จะฉิบหายวายปวงหรือตายไปเราก็ไมไดตาย เราผานพนมาโดยลําดับจนถึง
ปจจุบันนี ้
 ยิ่งเวลานี้เปนเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัว ดวยความรูแจงเห็นจริงโดยทางสติ
ปญญา เราจะกลัวทุกข ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะใหทราบเรื่องของทุกข จะทราบความ
จริงไดอยางไร? ถากลัวตองกลัวดวยเหตุผล อยางพระพุทธเจาทานกลัวทุกข พระสาวก
ทานกลัวทุกข ทานพิจารณาเพื่อหาทางหลบหลีกจากทุกขโดยทางสติปญญา ศรัทธา 
ความเพียร น้ันถูกตอง ! การกลัวทุกขดวยความทอแทออนแอน้ีไมใชทาง ! ทุกขเปนยัง
ไงกําหนดใหรู เกิดกับทุกขทําไมไมรูเรื่องของทุกข เกิดกับ “สมุทัย” คือกิเลสตัณหาอา
สวะ ทําไมจะไมรูเรื่องของสมุทัย สิ่งที่จะใหรูมีอยู สติ ปญญา มีอยูกับทุกคน 
 ศาสนาธรรมทานสอนไวกับ “หัวใจของบุคคล” แท ๆ สติไดหามาจากไหน ไม
ตองไปซ้ือหามาจากตลาด ปญญาก็เชนนั้น จงพินิจพิจารณา พยายามคิดอานซอกแซก
ทบหนาทวนหลัง อยาคิดไปหนาเดียว ถาคิดไปหนาเดียวไมรอบคอบ มีชองโหวตรง
ไหนน่ันแหละ ถาเปนบานโจรผูรายก็เขาชองน้ัน ชองโหวของจิตอยูที่ตรงไหน กิเลสอา
สวะเขาที่ตรงนั้น เพราะกิเลสอาสวะ “คอยที่จะแทรกจิตใจ” อยูตลอดเวลา ตองฝกหัด
สติปญญาใหดี อยาใหเสียเวลํ่าเวลากับส่ิงใดย่ิงกวาเสียกับความเพียร ซ่ึงเปนผล
ประโยชนอยางย่ิงกับตัวเราโดยเฉพาะ 
 น่ีเปนจดุสําคัญ พระพุทธเจาไดทรงสอนบรรดาสงฆสาวก พระสงฆที่ทูลลาพระ
องคไปเที่ยวกรรมฐาน ไปเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตาง ๆ ทานเหลาน้ีเปนผูกําลัง
ศึกษา ถาสําเร็จเปนอริยบุคคล ก็ตองอยูในข้ัน “เสขบุคคล” ที่จะตองศึกษาเพื่อธรรมขั้น
สูงขั้นไป เวลามาทูลลาพระพุทธเจาจะไปบําเพ็ญสมณธรรม ทานก็รับส่ังวา 
 “เธอท้ังหลายไปอยูในสถานท่ีใด อยาปราศจาก “ที่พึ่ง” นะ” “การอยูไมมีที่พึ่ง
น้ันหาความหมายไมไดเลย ไมมีความหมายในตัวเอง หาคุณคาไมได พวกเธอท้ังหลาย
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จงหาธรรมที่มีคุณคามากเปนที่พึ่ง ธรรมที่มีคุณคานั้นจะเกิดขึ้นไดเพราะสถานใดเหตุ
ใด ถาไมเกิดข้ึนไดกับความมีสติ ความมีความเพียร มีสติปญญาอยูตลอดเวลาใน
อิริยาบถตาง ๆ นี้แลธรรมมีคุณคาที่จะใหสมณธรรมเจริญรุงเรือง กลายเปนคนท่ีมีคุณ
คาข้ึนมาภายในตน” 
 เราฟงพระโอวาททานซี นาฟงไหม ! 
 บรรดาพระสงฆที่ไดรับพระโอวาทจากพระองคแลว ตางองคตางเสาะแสวงหา
“สมณธรรม” บําเพ็ญธรรมอยูในสถานท่ีใด ทานจึงไดไปดวยความสงบเสง่ียมเปนสุข
ใจ เปนไปดวยความเจียมเน้ือเจียมตัวอยูตลอดเวลา ไมประมาท แลวหาท่ีเด็ด ๆ 
เดี่ยว ๆ เพ่ือความเหมาะสมแกการแกกิเลส การฆากิเลสน่ันเอง พูดงาย ๆ 
 เม่ือเขาไปอยูในสถานท่ีเชนน้ันแลวเร่ืองความเพียรก็มาเองแหละ ตามปกติมีแต
ความขี้เกียจทับถมอยูตลอดเวลามองหาตัวจนแทบไมเห็นไมเจอนั่นแล มีแตความเกียจ
คราน มักงาย ความออนแอ เต็มอยูในตัวของบุคคลท้ังคน เหยียบยางไปไหนโดนแต
ความขี้เกียจของตน 
 แตเวลาเขาไปสูสถานท่ีเชนน้ัน ความข้ีเกียจมันหมอบตัว ความขยันหม่ันเพียร
คอยปรากฏตัวข้ึนมา เพราะสถานท่ีเปนส่ิงแวดลอมอันสําคัญประมาทไมได เรามี
ความมุงหมายอยางไรจงึตองมาอยูสถานท่ีน้ี? 
 ความมุงหมายเดิม เจตนาเดิมเปนอยางไร ก็คือมุงหาสมณธรรม มาหาท่ี
สําคัญที่เด็ด ๆ เดี่ยว ๆ เพื่อจะไดตั้งสต ิ คิดอานดวยปญญา พยุงความเพียรอยาง
เขมแข็ง เม่ือเปนเชนน้ันท้ังไปอยูสถานท่ีเชนน้ันดวยแลว “สต”ิ ก็มาเอง เพราะความ
ระวังตัว ใครจะไมกลัวและเสียดายชีวิตละ ไมเสียดายชีวิต ไมหึงหวงชีวิตมีเหรอ? คน
ทั้งคนนะ แมวาธรรมจะมีคุณคามาก แตในระยะท่ีจิตมีความหึงหวงในชีวิต ซ่ึงกลาย
เปนของมีคุณคามากยิ่งกวาธรรมยังม ี ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสอันหนึ่ง แตกิเลสคือความ
หึงหวงชีวิต เปนกิเลสท่ีจะใหเกิด “ธรรม” ได คือใหเกิดความขยันหม่ันเพียรในการ
ที่จะประกอบความเพียร 
 เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ทีน้ีมอบไดแลว ตายกับธรรมอยางเดียวไมเก่ียว
เกาะกับอะไร มีสติสตัง อยูตลอดเวลา เดินอยูในสถานท่ีใด น่ังอยูในสถานท่ีใด เปน
กับตายไมตองเอามายุง ขอใหรูเรื่องของจิตท่ีกระดิกตัวออกมาหลอกลวงตนเองวามัน
ปรุงเร่ืองอะไร ปรุงเรื่องเสือ เรื่องชาง เรื่องอันตราย เรื่องงู เรื่องอะไรก็แลวแต มันปรุง
ข้ึนท่ีตรงไหนก็แลวกัน 
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 มันปรุงข้ึนท่ีใจ ตัวน้ีเปนตัวหลอกลวง จิตขยับเขาไปตรงน้ี ๆ เร่ืองวาเสือวา
ชางท่ีเปนอันตรายภายนอก มันเลยหายกังวล เพราะตัวนี้เปนตัวกอกรรม ตัวนี้เปนตัว
หลอกลวง สติปญญาโหมตัวเขามาจับจุดท่ีตรงน้ี ซึ่งเปนตัว ”โจรผูราย”ยุแหยกอกวน
จนไดที ่ เม่ือเห็นจุดสําคัญท่ีเปนตัวกอเหตุแลว จุดท่ีกอเหตุน้ีก็ระงับตัวลงได เพราะ
อํานาจของสต ิ อํานาจของปญญาคนควาลง จนขาศึกที่จะปรุงเปนเสือเปนชางเปนตน
หมอบราบลง 
 เร่ืองความกลัวหายหมด จะไมหายยังไง ก็ผูไปปรุงมันไมปรุงนี ่ เพราะรูตัวของ
มันแลววา “น่ีตัวอันตรายอยูท่ีน่ี ไมไดอยูกับเสือกับชางอะไรท่ีไหน ถึงความตายอยูท่ี
ไหนก็ตาย คนเราม ี“ปาชา” อยูทุกแหงทุกหนทุกอิริยาบถ แนะ! ไปหวั่นไปไหวอะไรกับ
เรื่องความเปนความตาย กิเลสท่ีมันครอบคลุมอยูท่ีหัวใจน้ีเปนภัยอันสําคัญอยูตลอด
เวลา ทุกภพทุกชาติดวย จึงควรจะแกที่ตรงนี ้ เชน ความกลัวมันเปนกิเลสอยางหน่ึง 
ตองใชสติปญญาหันเขามาที่นี ่ ยอนเขาท่ีน่ี จิตก็สงบตัวลงไปเทานั้น เม่ือจิตสงบตัวลง
ไป ถึงจะคิดจะปรุงไดอยูก็ตาม แตความกลัวไมม ี เพราะจิตไดฐานที่มั่นคงภายในใจ
แลว นี่เราเห็นคุณคา เราเห็นผลประโยชนจากสถานที่นี้ดวยความเพียรอยางนี ้ก็ยิ่งขยัน
เขาไปเรื่อย ๆ เพื่อธรรมขั้นสูง ตองหาที่เด็ดเดี่ยวไปโดยลําดับ เพื่อธรรมขั้นสูงยิ่งกวานี้
ขึ้นไป 
 การประกอบความเพียรในที่คับขันเชนนั้น เปนผลประโยชนไดเร็วยิ่งกวาที่
ธรรมดา เม่ือเปนเชนน้ัน ทุนมีนอยก็อยากจะไดกําไรมาก ๆ จะทําอยางไรถึงจะเหมาะ
สม ก็ตองหาท่ีเชนน้ันเปนทําเลหากินและซ้ือขายละซิ 
 เม่ือกิเลสหมอบลงแลว ใจรื่นเริงบันเทิงอยูกับอรรถกับธรรม เห็นทั้งโทษเห็นทั้ง
คุณภายในจิตใจผูหลอกลวง ผูกอกวน ผูยุแหยตาง ๆ ใหเกิดความสะทกสะทานหว่ัน
ไหว ใหเกิดความกลัวเปนกลัวตายอะไร มันอยูในจติใจ รูเรื่องของมันในที่นี่แลว กิเลส
ก็สงบ ธรรมก็กาวหนา 
 เรื่องเหลานี้สงบก็เรียกวา “ขาศึกสงบ” ใจก็เย็นสบาย เอาเดิน เสือจะกระหึ่ม ๆ 
อยูก็กระหึ่มไป เพียงเสียงอันหน่ึงเทาน้ัน เขาก็ตายน่ี เสือก็มีปาชาเต็มตัวของมัน เราก็
มีปาชาเต็มตัวของเรา กลัวอะไรกับสัตวกับเสือ! กิเลสกัดหัวใจอยูตลอดเวลาทําไมไม
กลัว น่ี! เอาที่ตรงนี้! 
 บทเวลาจะพาเอาจริงเอาจัง ใหหมุนติ้ว ๆ จนเกิดความกลาหาญชาญชัยข้ึนมาท่ี
น่ี จิตก็จริงจังอยางเต็มภูมิ เสือจะมีสักก่ีรอยตัวก่ีพันตัวก็มาเถอะ เสือน่ันนะ! เราก็เปน
สัตวเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันเหมือนสัตวท้ังหลายเหลาน้ันหมด ไมเห็นมีอะไรยิ่ง
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หยอนกวากัน จิตมันคิดไปอยางนั้นเสีย มันรูไปอยางนั้นเสีย จิตก็เลยรื่นเริงบันเทิง 
สบาย แลวกิเลสคอยหมดไป ๆ หรือหมอบลง ๆ ราวกับตัวแบนแนบติดพ้ืนน่ันแล โผล
หัวขึ้นมาไมไดเดี๋ยวถูกสังหารเรียบไป 
 อาว ทีน้ีคนทางดานปญญา เม่ือส่ิงกังวลภายนอกท่ีจติไปเก่ียวของระงับตัวลง
ไป ๆ เพราะไมคิดไมยุง เน่ืองจากสติปญญาตีตอนเขามาแลว เราคนวงภายในท่ีน้ี เอา 
คนลงไปเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรื่องอายตนะ  
 เอาหลักพระพุทธเจา เอาหลัก “สวากขาตธรรม” เขาไปเปนเครื่องพิสูจนเปน
เครื่องยืนยัน เพราะเปนธรรมชาติที่ใหความเชื่อถือได คนลงไป! 
 ทานวา “อนิจฺจ”ํ อะไรเปนอนิจฺจ ํ? ดูใหเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองคทรง
สอนไวซ่ึงเปนความจรงิลวน ๆ นั้น เวลาน้ีจิตของเรามันปลอม อันน้ีเปน“อนิจฺจ”ํ มันก็
วาเปน “นิจฺจ”ํ อันน้ีเปนทุกฺขํ มันก็วา “สุขํ” อันน้ีเปน “อนตฺตา” มันก็วาเปน “อตฺตา” 
ตัวตนอยูอยางน้ันแหละ อะไร ๆ มันก็ไปกวานมาเปนตัวเปนตนไปหมด มันฝนธรรม
ของพระพุทธเจาอยูร่ําไป 
 เม่ือเขาไปอยูในท่ีคับขันเชนน้ันแลวมันไมฝน มันยอม! เมื่อยอมพระพุทธเจา
แลวมันก็เปนธรรมเทาน้ันเอง 
 (๑) อยางนอยก็ “สมณธรรม” คือ ความสงบเย็นใจ 
 (๒) ย่ิงกวาน้ัน ก็คือความเฉลียวฉลาดทางดานปญญา แยกธาตุแยกขันธเห็น
อยางประจักษ เวลาเห็นชัดเจนแลวก็ไมเห็นมีปญหาอะไรนี่ 
 พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบจริงๆ เปดเผยอยูดวยความจริง สอนดวย
ความจริง สิ่งที่สอนก็เปนความเปดเผยอยูตามธรรมชาติของตน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับ 
นอกจากความโงซ่ึงเปนเร่ืองของกิเลสเทาน้ัน ปดบังตัวเองไมใหรูความจริงที่เปดเผยอยู
ตามหลักธรรมชาติของตนได เมื่อพิจารณาไมหยุดไมถอย มันก็รูเขามาเอง ใหถือธาตุ
ขันธ อายตนะน้ีแลเปนสนามรบ เปนสถานท่ีทํางาน ท่ีเรียกวา “กัมมัฏฐาน ๆ” นะ 
กรรมฐานก็ใชไดไมเปนกรรมฐานปลอม พิจารณาตรงนี้แหละ มันติดที่ตรงนี ้ ไมติด
อะไรเปนสําคัญ แตติดตรงนี้ 
 จงคนควาดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ดูทุกแงทุกมุมแหงอวัยวะ เมื่อถึงกาลที่ธรรมจะ
ซึมซาบแลวก็เหมือนไฟไดเชื้อ มันสืบตอไปไหมลุกลามไปเรื่อย จนหมดเชื้อจึงจะหยุด 
 (๓) พอถึงข้ันปญญาท่ีจะซึมซาบใหเห็นอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งมีความเสมอกัน 
มันแทงทะลุปรุโปรงไปหมด หายสงสัย ปลอยวางไดตามความจริง เบาหวิวไปเลย 
แนะ!การพจิารณา พิจารณาอยางน้ัน นี่แหละตัวจริง! ตํารับตําราทานสอนไวมากนอยก่ี
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คัมภีร สอบเขามาหาตัวจริงน่ีแล เชน “สมาธิ” อะไรเปนสมาธิ หนังสือไมไดเปนสมาธิ
เปนตัวหนังสือ กิเลส หนังสือไมไดเปนกิเลส ใจของเราเปนกิเลส แนะ! ปญญา หนังสือ
ไมไดเปนปญญา เปนชื่อของปญญาตางหาก เปนชื่อของกิเลส เปนชื่อของกองทุกขตาง
หาก ตัวทุกขจริง ๆ คือตัวเรา ตัวกิเลสจริง ๆ คือใจของเรา ตัวปญญาจริง ๆ อยูท่ีใจ
ของเรา ตําราทานสอนช้ีเขามาท่ีน่ี ๆ จึงวา “ใหโอปนยิโก นอมเขามาสูตัวเรา” ใหเห็น
ความจริงอยูในสถานท่ีน้ี ความมืดมิดปดตาก็ปดอยูที่นี่ เวลาสวางก็สวางข้ึนท่ีน่ี!  
 การพิจารณาดวยปญญา ก็เพ่ือจะเปดส่ิงท่ีปดกําบังอันฝนธรรมท้ังหลายน้ัน
ออกไปถึงข้ันความจริง จิตใจของเราก็จะโลงและเห็นตามความจริง “โลกวิทู” รูแจง
โลก รูอะไร ถาไมรูแจงส่ิงท่ีปดบังอยูภายในธาตุในขันธของเราน้ีกอนอ่ืนไมมีอะไร
จะรู ตองรูที่นี่กอน! 
 ทุกขก็ปดบัง สมุทัยก็ปดบัง เมื่อเกิดทุกขขึ้นมา ธรรมอยูที่ไหนก็ลมเหลวไปหมด 
แนะ! มันปดบังมันทําลายธรรมของเราไดหมด วิริยธรรมก็ถูกทําลาย สติปญญา
ธรรมก็ถูกทําลาย ขันติธรรมก็ถูกทําลายดวยอํานาจแหงความทุกข 
 ถาสติปญญาไมสามารถแกกลา ไมมีความอาจหาญจริง ๆ จะเปดความทุกข
น้ีข้ึนมาใหเห็นเปนของจริงไมได ทั้ง ๆ ที่ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง แตเราก็ควาเอา
มาเปนของปลอม เปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของตนจนแหลกเหลวไปได ทําความเพียร
ติดตอกันไมไดเลยเพราะทุกขเขาไปทําลาย 
 อะไรปดบังจิตใจ? ก็ทุกขน่ีเองเปนเครื่องปดบัง สมุทัยก็เหมือนกัน คิดอะไร
หลอกขึ้นมาตั้งแตเรื่องปดบังเรื่องจอมปลอมทั้งนั้น เราก็เชื่อมันไปโดยลําดับ ๆ ก็ย่ิง
เพ่ิมทุกขข้ึนมามากมาย 
 ตองใช “สต ิปญญา” เปดสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความจริงของมัน เม่ือสติปญญา 
“จอ” เขาไปถึงไหน รูเขาไปถึงไหน ความรูแจงเห็นจริงและการปลอยวาง จะปรากฏขึ้น
มา เดนขึ้นมา แลวความปลอยวางจะเปนไปเอง คอยปลอยวางไปเรือ่ย ๆ ปลอยวางไป
เรื่อย ๆ ตามความซาบซ้ึงของปญญาท่ีมีกําลังเปนลําดับ จนหมดปญหา 
 คําวา “ธาตุขันธ” พระพุทธเจาทานทรงสอนไวได ๒๕๐๐ กวาปน้ี ลวนแตเปน
ความจริงตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน ทําไมถึงเพ่ิงมาทราบกันวันน้ีรูกันวันน้ี ธาตุขันธมี
มาตั้งแตวันเกิดทําไมแตกอนไมเห็น กายของเราวาเปน “อนิจฺจ”ํ ก็ไมเห็น เปน “ทุกฺขํ”ก็
ไมเห็น เปน “อนตฺตา” ก็ไมเห็น เปน “อสุภะอสุภัง อะไร ๆ” ก็ไมเห็น ทั้งที่มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางนั้นแตใจก็ไมเห็น แลวทําไมเพ่ิงมาเห็นกันวันน้ี! ส่ิงเหลาน้ี
เพิ่งมีวันนี้เทานั้นหรือ? เปลา! มีมาต้ังแตวันเกิด! แตเพราะความมืดมิดปดตาบังอยู
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อยางหนาแนน แมสิ่งเหลานี้จะมีอยูกับตัวเราก็ไมเห็น ตัวเราอยูกับ “อนิจฺจ”ํ ก็ไมเห็น 
อนิจฺจ ํอยูกับทุกฺขํก็ไมเห็นทุกฺขํ อยูกับอนตฺตาก็ไมเห็นอนตฺตา แลวจะเห็น “ธรรมหรือ
ความจริงแทแนนอน” ไดท่ีไหนกัน! 
 เมื่อสติปญญาหยั่งลงไปก็เปดเผยออกมาเรื่อย ๆ ไมตองบอกเร่ือง “อุปาทาน” 
จะขาดสะบ้ันไปมากนอยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับสติปญญา ใหพจิารณาเต็มพลัง ฉะน้ัน
จงผลิตสติปญญาขึ้นใหมาก อยากลัวจิตตาย อยากลัวจิตฉิบหาย อยากลัวจิตลมจม 
ธรรมชาตินี้ไมลมจม เพราะธรรมชาตินี้เทานั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ส่ิงเหลาน้ีก็
อาศัยธรรมชาติน้ีอยูดวยกันไป ถาเราหลงถือวาเปนเรา สิ่งนั้นก็เปนภัยตอเราได ถาเรารู
ก็ตางอันตางจริง อยูดวยกันสะดวกสบายในท่ีท้ังหลาย! 
 นักรบตองเปนผูกลาหาญตอความจริง ใหเห็นความจริง จิตเปนผูที่ชอบรูชอบ
เห็น มีนิสัยอยากรูอยากเห็นอยูตลอดเวลา ขอใหนอมความอยากรูอยากเห็นน้ันเขา
มาสู “สัจธรรม” ใหอยากรูอยากเห็นใน “สัจธรรม” คือความจริง 
 พระพุทธเจาทรงสอนวาเปนความจริง จริงแคไหนใหเห็นดวยสติปญญาของตัว
เอง จะเปนที่หายสงสัยวา ออ พระพุทธเจาทานวาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยาง
น้ี!อยางท่ีเราเห็นในปจจบัุนน้ี ทุกขก็จริงอยางนี ้สมุทัยก็จรงิอยางน้ี ปญญาก็จริงอยางน้ี 
จิตก็จริงอยางนี ้ เห็นไดชัด ๆ หายสงสัย เรื่องพระพุทธเจาก็หายสงสัย เร่ืองความ
พากเพียรของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญอยางไรมาบาง ก็หายสงสัย อุบายวิธีตาง ๆ ที่
ทรงสอนไวอยางไร หายสงสัยไปหมด นั่น! เม่ือถึงข้ันน้ันหายสงสัย หายไปโดยลําดับจน
ไมมีอะไรเหลืออยูเลย 
 เพราะฉะนั้นจงพิจารณา “ขันธ” ของเราน้ี เอาใหดี ย่ิงเปนหัวเล้ียวหัวตอดวย
แลวเราจะนอนใจไมได เอาลงใหเห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลม 
 เอา ลมมันส้ินไปจากตัวของเราน้ีก็ไมฉิบหาย มันก็ไปเปน “ลม” ตามเดิม มัน
เพียงผานจากเราไปตางหาก คําวา “เรา” เอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเปน “เรา”ดิน
สลายลงไปจากคําวาเราน้ีก็ไปเปนดิน นํ้าสลายลงไปจากคําวาเราน้ีก็ไปเปน “นํ้า”ไปเปน
ลม ไปเปนไฟ ธรรมซาติคือใจนี้ก็เปน “ใจ” แยกกันใหเห็นตามกําลังของสติปญญาของ
เราอยาทอเลย! 
 น่ีเหละความชวยตัวเองชวยอยางน้ี ไมมีผูใดท่ีจะสามารถชวยเราได ยิ่งถึงขั้น
จําเปนจําใจ ขั้นจนตรอกจนมุมจริง ๆ แลว มีแตน่ังดูกันเฉย ๆ น่ันแหละ ไมมีใครที่
จะชวยเราได ถาเราไมรีบชวยเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราเสียต้ัง
แตบัดนี ้จนเปนที่พอใจ เปนท่ีแนใจ 
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 สวนความตองการเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมมีความหมาย ถาความเพียรไม
เปนเคร่ืองสนับสนุน ความเพียรจึงเปนสิ่งสําคัญ อดทนตอความจริง อดทนตออรรถ
ตอธรรมไมเสียหาย เราอดทนตอสิ่งอื่น ตรากตรําตอส่ิงอ่ืน ๆ เราเคยตรากตรํามามาก
แลว เราเคย! คําวา “เราเคย” แลวสิ่งนี้ทําไมเราจะไมสามารถ 
 ธรรมของพระพุทธเจาไมใช “เพชฌฆาต” พอจะฆาคนที่มีความเพียรอันกลา
หาญใหฉิบหายวายปวงไปน่ี นอกจากฆากิเลสอาสวะซ่ึงเปนตัวขาศึกอยูภายในจิตใจให
เราลุมหลงไปตามเทานั้น  
 จงพิจารณาลงใหเห็นชัดเจน ดูใหดีส่ิงเหลาน้ีกับจิตมันสนิทกันมาเปนเวลานาน 
ติดจมกันมาเปนเวลานาน จนแยกไมออกวา “อะไรเปนเรา อะไรเปนธาตุเปนขันธ”จึง
รวมเอามาหมดน้ีวาเปนเรา ทั้ง ๆ ที่มันไมใชเรา ตามหลักความจริงของทานผูรูไปแลว
ทานเห็นอยางน้ันจรงิ แตจิตของเรามันฝนอยางนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องทุกขมันจึงแทรกเขา
มาตามความฝนซึ่งเปนของผิดนั้น ใหไดรับความลําบากอยูเสมอ 
 ถาเดินตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวนี้ และรูตามนี้แลวจะไม
มีปญหาอะไร ธาตุก็เปนธาตุ ขันธก็เปนขันธ ใหช่ือมันวาอยางไรก็เถอะ “เขา” เปน
สภาพของเขานั่นแหละ เราเปนผูใหชื่อ “เขา” วา “นี่เปนธาต ุน่ันเปนขันธ นี่เปนรูป น่ัน
เปนเวทนา นั่นเปนสัญญา นี่เปนสังขาร น่ันเปนวิญญาณ” 
 ขอใหปญญารูท่ัวถึงเทาน้ันแหละ มันหมดสมมุติไปเอง แมไมไปสมมุติมันก็
เปน “อาการหน่ึง ๆ” เทานั้น เมื่อทราบความหมายของจิตเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่ง
น้ันๆ ก็เปนความจรงิของมันลวน ๆ จิตก็มาเปนความจริงของตนลวน ๆ ไมคละเคลา
กัน 
 จงพิจารณาใหเห็นชัดอยางนี้ เห็นส่ิงเหลาน้ันแลวก็คนลงไป มันอะไรกัน จิตดวง
นี้ทําไมถึงไดขยันนักกับเรื่องเกิดเรื่องตาย ทั้ง ๆ ท่ีโลกก็กลัวกันนักหนา เราเองก็กลัว
ความตาย แตทําไมความเกิดนี้จึงขยันนัก ตายปบเกิดปุบ แนะ! เกิดปุบก็แบกเอาทุกข
ปุบ แน! ทําไมจึงขยันนัก พิจารณาใหเห็น 
 มันเกิดไปจากอะไร? เรื่องอะไรพาใหเกิด? ถาไมใชจากจิตที่มีเชื้ออันสําคัญแฝง
อยูภายในน้ี จะเปนอะไรพาใหเกิดพาใหเปนทุกข การเกิดเปนบอเกิดแหงทุกข 
พิจารณาลงไปคนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายใหเห็นใหรู เพราะเราตองการความจริงนี่ 
อะไรจะฉิบหายลงไปใหมันรูดวยปญญาของเรา รูดวยจิตของเรา อะไรมันไมฉิบหายก็
ใหรูดวยจิตของเราอีกนั่นแหละ จะหมดปญหาอยูท่ีจดุน้ัน 
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 ปญหาใหญอยูท่ีจิตกวานอะไร ๆ รวมเขามาไวในตัวหมด ไปกวานเอาขาง
นอกเขามา พอถูกตัดดวยสติปญญาแลวก็หดตัวไปอยูภายใน ไปหลบซอนอยูภายในจิต
น้ัน จิตก็ถืออันน้ีวาเปนตนอีก ก็หลงอีก เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาพิจารณาเขาไป
อีก ฟนเขาไป ฟาดเขาไปใหแหลกละเอียดไปตาม ๆ กันหมด 
 อะไรที่ไมใชของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยูภายในจิตนั้นแลว มันจะสลายตัว
ลงไป อันใดเปนธรรมชาติของตัวเองแลวจะไมสลาย เชนความรู เมื่อแยกสิ่งที่แปลก
ปลอม ส่ิงท่ีแทรกซึมท้ังหลายออกหมดแลว จิตก็เลยเปนจิตลวน ๆ เปนความบริสุทธ์ิ 
จะฉิบหายไปไหนความบริสุทธ์ินะ! ลองคนหาดูซิ ปาชาแหงความบริสุทธ์ิ ปาชาแหง
จิตน้ีไมมี ไมปรากฏ! 
 ยิ่งชําระสิ่งจอมปลอมที่พาใหไปเที่ยวเกิดในรางนั้น ถือในรางน้ันรางน้ี ออกหมด
แลว ยิ่งเปนความเดนชัด น้ีแลทานวา “ธรรมประเสริฐ” ! ประเสริฐที่ตรงนี้ แตกอนผูน้ี
แหละเปนตัวสําคัญหลอกลวงตัวเองอยูตลอดเวลา ส่ิงท่ีพาใหหลอกมันอยูในจติ จิตน้ี
จึงเปนเหมือนลูกฟุตบอลน่ันแหละ ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมา กิเลสนี้แหละมันเตะ ฟนขา
กิเลสใหแหลกเสียมันจะไดไมเตะ ฟนดวยปญญาของเรา ดวยสติของเราใหแหลกหมด 
ใหตรงแนว นิพพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนเลา? พอถึงจุดที่เที่ยง คือไมมีอะไรที่จะเขา
มาแทรกสิงไดอีกแลว มันก็ไมเอนไมเอียง น่ันแหละ “สนฺทิฏฐิโก” รูกันตรงนี ้ เปน“สนฺ
ทิฏฐิโก” อันเต็มภูมิ 
 “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” ทานผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน รูที่ตรงนี้เปนจุดสุด
ทาย รูที่ตรงนี้แลวเรื่องก็หมดที่ตรงนี้ 
 เรื่อง “ปาชา” ท้ังหลาย เคยเปนความเกิดความตายมาเทาไร ๆ แลว มาดับกันท่ี
ตรงนี้ น่ีเรียกวา “งานลางปาชา” คืองานกรรมฐาน! ฐานน่ีแหละ งานลางปาชาของ
ตนลางที่ตรงนี ้ ภพนอยภพใหญลางออกใหหมดไมมีอะไรเหลือ น่ีผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ประพฤติปฏิบัติตั้งแตขั้นเริ่มแรก เขาอยูในปาในเขา การฝกฝนทรมานตนไมวาจะอยูใน
สถานท่ีใด ๆ ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหไป “เที่ยวกัมมัฏฐาน” ไปเท่ียวแบบน้ีแหละ 
 ทีน้ีคําวา “กัมมัฏฐาน” (กรรมฐาน) น้ีมีอยูดวยกันทุกคน ไมวานักบวช ไมวา
ฆราวาส “กัมมัฏฐาน” คืออะไร? เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ น่ัน! “ตจปญจก
กัมมัฏฐาน” แปลวา กัมมัฏฐานมี “หนัง” เปนท่ีหา เปนคํารบหา ก็มีอยูกันทุกคนน่ีไม
วาพระวาเณร พิจารณาตรงนี้เรียกวา “พิจารณากัมมัฏฐาน” เที่ยวอยูตรงนี้เรียกวา“เที่ยว
กัมมัฏฐาน” หลงก็หลงอันน้ี พิจารณาอันน้ีรูแลวก็รูกัมมัฏฐาน ถอดถอนกัมมัฏฐาน 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๖ 

๔๕๖

ถอดถอนภพถอดถอนชาติ รื้อวัฏสงสารก็รื้อที่ตรงนี้ รวมเขาไปก็ไปรื้อที่ใจ ก็หมด
ปญหาที่ตรงนั้น น่ันแหละกรรมฐานสมบูรณแลว “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ” พรหมจรรยไดอยู
จบแลว หรือวางานกรรมฐานเสร็จส้ินแลว จบที่ตรงนี้ จบทุกส่ิงทุกอยาง 
 ศาสนาลงท่ีจดุน้ี เม่ือถึงจุดน้ีแลวพระพุทธเจาไมทรงส่ังสอนอะไรตอไปอีก 
เพราะศาสนาธรรมมุงจุดนี ้ คือมุงลางปาชาของสัตวที่ตรงนี ้ เม่ือถึงจดุน้ีแลวก็เปนอัน
วาหมดปญหา 
 สาวกจะอยูดวยกันก่ีรอยก่ีพันองค ทานจะไมมีอะไรสอนกัน เพื่อการบํารุงอยาง
โนนบํารุงอยางน้ี แมจะรุมลอมพระพุทธเจาอยูก็ตาม พระองคก็ไมทรงสอนเพือ่การละ
กิเลส เพราะไดละกันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ดังใน “โอวาทปาฏิโมกข” ในวันมาฆบูชาท่ี
ไดเทศนเมื่อคืนนี ้
 “สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปน ํ เอตํ พุทฺธาน สาส
นํ ” แนะ! ทานประกาศ แสดงเปนสัมโมทนียกถา เครื่องรื่นเริงสําหรับสาวกเทานั้น ไม
ไดจะแสดงใหสาวกจะถอนอะไร เพราะบรรดาสาวกเหลานั้นลวนแตเปนพระอรหันต 
เปนผูสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแลว การทําบาปก็ไมมี ความฉลาดก็ถึงพรอม 
จิต ก็บรรลุถึงข้ันบริสุทธ์ิหมดจดทุกส่ิงทุกอยางแลว ถูกตองตามหลักวา “เอตํ พุทฺธาน 
สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแลว ทานไมสอนเพ่ือใหละกิเลส
อันใดอีกตอไปเลย 
 พระอรหันตทานอยูกันจํานวนเทาไรทานจึงสะดวกสบาย ทานไมมีอะไรกระทบ
กระเทือนตนและผูอ่ืน เพราะเปนความบริสุทธิ์ลวน ๆ ดวยกันแลว 

แตพวกเรามันมีกิเลสอยูภายในน่ี ไมไดทะเลาะกับคนอื่นก็ทะเลาะกับตนเอง ยุง
กับตัวเอง นอกจากยุงกับตัวเองแลว ก็เอาเร่ืองตัวเองน้ีไปยุงกับคนอ่ืนอีก ระบาดไป
หมด ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง เอาไปปายไปทาคนน้ันคนน้ีแหลกเหลวไปหมด รองกัน
อลหมานวุนไปหมด เลยเปนสภามวยฝปาก สภามวยนํ้าลายข้ึนมาในวัดในวาอยางน้ีก็มี
มากมายหลายแหง แขงดีกันก็เพราะของสกปรกท่ีมีอยูภายในจิตใจน้ีเอง ถาหมดน่ีแลว
ก็หมดปญหา 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร 


