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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
จิตวางเพราะวางกาย 

 
ขณะฟงเทศนใหจิตอยูกับตัวไมตองสงออกไปที่ไหน ใหรูอยูจําเพาะตัวเทาน้ัน แม

แตที่ผูเทศนก็ไมใหสงออกมา จะเปนทํานองคนไมอยูบาน ใครมาท่ีบานก็ไมทราบท้ังคน
รายคนดี จิตสงออกมาอยูขางนอก ความรูสึกภายในก็ดอยลงไปไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถา
จิตอยูกับที่ความรูสึกภายในมีเต็มที่ ความสัมผัสแหงธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหนวย ผล
ประโยชนเกิดจากการฟงธรรมก็ตองเกิดขึ้น ในขณะที่จิตเรามีความรูสึกอยูกับตัวไมสงออก
ภายนอก มีแตกระแสธรรมที่เขาไปสัมผัสใจเต็มเม็ดเต็มหนวย จิตใจก็มีความสงบเย็นใน
ขณะฟงธรรมทุกๆ ครั้งไป 
 เพราะเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรมเปนเสียงท่ีเย็น เสียงโลกเปนเสียง
ท่ีแผดเผาเรารอน ความคิดในแงธรรมกับความคิดในแงโลกก็ตางกัน ความคิดในแงโลก
เกิดความไมสงบทําใหวุนวาย ผลก็ทําใหเปนทุกข ความคิดในแงธรรมใหเกิดความซาบซ้ึง
ภายในใจ จิตมีความสงบเยือกเย็น ทานจึงเรียกวา “ธรรม” เรียกวา “โลก” แมอาศัยกัน
อยูก็ไมใชอันเดียวกัน โลกกับธรรมตองตางกันเสมอไป เชนเดียวกับผูหญิงและผูชายที่อยู
ดวยกันมองดูก็รูวา นั่นคือผูหญิง น่ีคือผูชาย อยูดวยกันก็รูวาเปนคนละเพศ เพราะลักษณะ
อาการทุกอยางนั้นตางกัน เรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงตางกันโดยลักษณะนี้เอง 
 วันน้ีเปนวันถวายเพลิงศพทานอาจารยกวา ไปปลงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และ 
เคารพศพทาน ขณะไปถึงพอกาวขึ้นไปสูเมรุทานก็ไปกราบ เพราะมีความสนิทสนมกับทาน
มานาน อาจลวงเกินทานโดยไมมีเจตนาก็เปนได เลยตองไปกราบขอขมาทาน 
 ทานเปนคนไมชอบพูด มาคิดดูเรื่องปฏิปทาการดําเนินของทานโดยลําดับ ทานไม
เคยมีครอบครัว ทานเปนพระปฏิบัติมาอยูกับทานอาจารยม่ัน ทานอาจารยไดชมเชยเร่ือง
การนวดเสนถวายทาน เพราะบรรดาลูกศิษยที่มาอยูอุปถัมภอุปฏฐากทานมีมากตอมาก
เร่ือยมา ซึ่งมีนิสัยตางๆกัน ทานเคยพูดเสมอวาการนวดเสนไมมีใครสูทานอาจารยกวาได
เลย ทานวา “ทานกวาน้ี เราทําเหมือนกับหลับ ทานก็เหมือนกับหลับอยูตลอดเวลา เราไม
ทําหลับทานก็เหมือนหลับตลอดเวลา แตมือท่ีทํางานไมเคยลดละความหนักเบา พอให
ทราบวาทานกวาน้ีหลับไปหรืองวงไป” 
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๒๐๓

 น่ีทานอาจารยม่ันทานชมทานอาจารยกวา แตดูอาการนั้นเปนเรื่องของคนสัปหงก 
“เวลานวดเสนใหเราน้ีสัปหงกงกงันเหมือนคนจะหลับ แตมือนั้นทํางานอยางสม่ําเสมอ 
แสดงวาไมหลับ พระนอกนั้นถาลงมีลักษณะสัปหงกแลว มือมันออนและตายไปกับเจาของ
แลว” ทานวา 
 ทานอาจารยมั่นทานเปนพระพูดตรงไปตรงมาอยางนั้น วา“มือมันตาย เจาของ
กําลังสลบ” ก็คือกําลังสัปหงกนั่นเอง วาเจาของกําลังสลบแตมือมันก็ตายไปดวย ตายไป
กอนเจาของ ทานวา “ทานกวาไมเปนอยางน้ัน การอุปถัมภอุปฏฐากเกงมาก! 
 ทําใหเราคิดยอนหลังไปวา เวลาทานอุปถัมภอุปฏฐากทานอาจารยมั่น ดูจะเปนสมัย
ที่อยูทางอําเภอ “ทาบอ” หรือที่ไหนบางออกจะลืมๆ ไปเสียแลว 
 จากนั้นจิตใจของทานก็เขวไปบาง การปฏิบัติก็เขวไปในตอนหนึ่ง คือทานคิดอยาก
จะสึก ตอนเหินหางจากทานอาจารยม่ันไปนาน แตแลวทานก็กลับตัวไดตอนท่ีทานอาจารย
มั่นกลับมาจากเชียงใหม เลยกลับตัวไดเร่ือยมาและไมสึก อยูมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และ
ถึงวาระสุดทายของทาน 
 ไดไปดูเมรุทานดูหีบศพทาน กราบแลวก็ดูพิจารณาอยูภายใน น่ีเปนวาระสุดทาย
ของชีวิตมาถึงแคนี ้ เดินไปไหนก็เดิน เที่ยวไปไหนก็ไป แตวาระสุดทายแลวจําตองยุติกัน 
ไมมีความเคล่ือนไหวไปมาวาระท่ีข้ึนเมรุน้ี แตจิตจะไมข้ึนเมรุดวย! 
 ถาจิตยังไมส้ินจากกิเลสอาสวะ จิตจะตองทองเที่ยวไปอีก ท่ีข้ึนสูเมรุน้ีมีเพียงราง
กายเทาน้ัน ทําใหคิดไปมากมาย แมแตนั่งอยูนั่นก็ยังเอามาเปนอารมณคิดเรื่องนี้อีก ปกติ
จิตทุกวันนี้ไมเหมือนแตกอน ถามีอะไรมาสัมผัสแลวใจชอบคิดหลายแงหลายทางในธรรม
ท้ังหลาย จนเปนท่ีเขาใจความหมายลึกต้ืนหยาบละเอียดแลว จึงจะหยุดคิดเรื่องนั้นๆ 
 ขณะน้ันพิจารณาถึงเร่ือง “วัฏวน” ที่วนไปวนมา เกิดข้ึนมาอายุส้ันอายุยาว ก็ทอง
เที่ยวไปที่นั่นมาที่นี ่ ไปใกลไปไกล ผลสุดทายก็มาที่จุดนี้ จะไปไหนก็มีกิเลสครอบงําเปน
นายบังคับจิตไปเร่ือยๆ จะไปสูภพใดก็เพราะกรรมวิบาก ซึ่งเปนอํานาจของกิเลสพาใหเปน
ไป สวนมากเปนอยางน้ัน มีกรรม วิบาก และกิเลส ควบคุมไปเหมือนผูตองหา ไปสู
กําเนิดน้ันไปสูกําเนิดน้ี เกิดที่นั่นเกิดที่นี ่ ก็เหมือนผูตองหา ไปดวยอํานาจกฎแหงกรรม 
โดยมีกิเลสเปนผูบังคับบัญชาไป สัตวโลกเปนอยางนี้ดวยกัน ไมมีใครที่จะเปนคนพิเศษใน
การทองเที่ยวใน  “วัฏสงสาร” น้ี ตองเปนเชนเดียวกัน ผูที่เปนคนพิเศษคือผูที่พนจากกง
จักร คือเครื่องหมุนของกิเลสแลวเทานั้น 
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 นอกนั้นรอยทั้งรอย มีเทาไรเหมือนกันหมด เปนเหมือนผูตองหา คือไมไดไปโดย
อิสระของตนเอง ไปเกิดก็ไมไดเปนอิสระของตนเอง อยูในสถานที่ใดก็ไมเปนอิสระของตน
เอง ไมวาภพนอยภพใหญภพอะไรก็ตาม ตองมีกฎแหงกรรมเปนเครื่องบังคับบัญชาอยู
เสมอ  ไปดวยอํานาจของกฎแหงกรรม  เปนผูพัดผันพาใหไปสูกําเนิดสูงต่ําอะไรก็ตาม 
กรรมดีกรรมชั่วตองพาใหเปนไปอยางนั้น  ไปสูท่ีดีมีความสุขร่ืนเริง ก็เปนอํานาจแหงความ
ดี แตที่ยังไปเกิดอยูก็เพราะอํานาจแหงกิเลส ไปตํ่าก็เพราะอํานาจแหงความช่ัว และกิเลส
พาใหไป 
 คําวา “กิเลส” ๆ นี้จึงแทรกอยูตลอดเวลาไมวาจะไปภพใด แมที่สุดพรหมโลก ก็
ยังไมพนที่กิเลสจะตองไปปกครอง ถึงชั้น “สุทธาวาส” ก็ยังตองปกครองอยู “สุทธาวาส ๕ 
ชั้นคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา” เปนช้ันๆ สุทธาวาส แปลวาที่อยูของผู
บริสุทธ์ิ ถาแยกออกเปนชั้นๆ อวิหา เปนช้ันแรก ผูท่ีสําเร็จพระอนาคามีข้ันแรก  อตัปปา 
เปนชั้นที่สอง เม่ือบารมีแกกลาแลวก็ไดเล่ือนข้ึนช้ันน้ี เล่ือนข้ึนช้ันน้ันๆ จนถึงช้ันสุทธาวาส 
ก็ยังไมพนท่ีกิเลสจะไปบังคับจิตใจ เพราะเวลาน้ันยังมีกิเลสอยู ถึงจะละเอียดเพียงใดก็
เรียกวา “กิเลส” อยูน่ันแล จนกระทั่งพน เม่ือจิตเต็มภูมิแลวในช้ันสุทธาวาส ก็กาวเขาสู
อรหัตภูมิและถึงนิพพาน น่ันเรียกวา “เปนผูพนแลวจากโทษแหงการจองจํา” 
 นี่พูดตามวิถีความเปนไปของกิเลสที่เรียกวา “วัฏวน” แลวพูดไปตามวิถีแหงกุศลที่
สนับสนุนเราใหเปนไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งผานพนไปได ดวยอํานาจของบุญกุศลที่ได
สรางไวน้ี สวนอํานาจของกิเลสท่ีจะใหคนเปนอยางน้ัน ไมมีทาง มีแตเปนธรรมชาติที่กด
ถวงโดยถายเดียว 
 บุญกุศลเปนผูผลักดันส่ิงเหลาน้ีออกชวยตัวเองเปนลําดับๆ ไป เพราะฉะน้ันทานจึง
สอนใหบําเพ็ญกุศลใหมาก หากจะยังตะเกียกตะกายเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารอยู ก็มี
สิ่งที่ชวยตานทานความทุกขรอนทั้งหลายพอใหเบาบางลงได เชน เวลาหนาวมีผาหม เวลา
รอนมีนํ้าสําหรับอาบสรง เวลาหิวกระหายก็มีอาหารรับประทาน มีที่อยูอาศัย มีหยูกยา
เคร่ืองเยียวยารักษา พอไมใหทุกขทรมานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย บุญกุศลคอยพยุงอยู
เชนน้ีจนกวาจะพนไปไดตราบใด ตราบน้ันจึงจะหมดปญหา แมเชนนั้นบุญกุศลก็ยังปลอย
ไมได จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่บุญกุศลจะสนับสนุนได 
 ที่กลาวมาทั้งนี้เปนคําพูดของนักปราชญ ผูเฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามไมมี
ใครเสมอเหมือนได คือพระพุทธเจา ถาใครไมเชื่อพระพุทธเจาแลวก็แสดงวา ผูน้ันหมด



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๐๕ 

๒๐๕

คุณคาหมดราคา ไมมีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไวได  แสดงวากายก็ปลอมทั้งกาย 
จิตก็ปลอมทั้งจิต ไมสามารถรับความจริงอันถูกตองนั้นได  เพราะความจริงกับความปลอม
นั้นตางกัน  
 ธรรมเปนของจริง แตจิตเปนของปลอม ปลอมเต็มที่จนไมสามารถจะรับธรรมไวได 
อยางนี้มีมากมายในโลกมนุษยเรา สวนใจดานหนึ่งจริงอีกดานหนึ่งปลอม ยังพอจะรับธรรม
ไวได รับธรรมขั้นสูงไมได ก็ยังรับขั้นต่ําไดตามกําลังความสามารถของตน นี่ก็แสดงวายังมี
ขาวมีดําเจือปนอยูบางภายในจิต ไมดําไปเสียหมดหรือไมปลอมไปเสียหมด คนเราถาไม
เช่ือพระพุทธเจาก็แสดงวาหมดคุณคาภายในจิตใจจริงๆ ไมมีชิ้นดีอะไรพอที่จะรับเอาสิ่งที่
ดีไวไดเลย ใจไมรับธรรมไมรับสงฆก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 แตเรานับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ท่ีเรียกวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ” อยางเทิดทูนฝงไวในจิตใจ แสดงวาจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ มีสาระ
สําคัญ จึงรับเอา “ธรรมสาระ” มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนตน เขาสูจิตใจ 
ฝากเปนฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามทาน ยากลําบากเพียงไรก็ไมทอถอย 
เพราะความเชื่อในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสําคัญ เรียกวา “จิตน้ันมีสาระ
สําคัญกับธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยูแลว จึงไมควรตําหนิติเตียนตนวาเปนผูมี
วาสนานอย” 
 การติเตียนตนโดยที่ไมพยายามพยุงตัวขึ้น และกลับเปนการกดถวงตัวเองใหทอ
ถอยลงไปนั้น เปนการติเตียนท่ีผิด ไมสมกับคําวา “รักตน” ความรักตนตองพยุง จุดไหน
ที่มีความบกพรองตองพยายามพยุง สงเสริมจุดบกพรองใหมีความสมบูรณข้ึนมาเปน
ลําดับ สมชื่อสมนามวาเปนผูรักตน และสมกับวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรา
ถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนหลักชีวิตจิตใจ หวังทานชวยประคับประคอง หรือ
พยุงจิตใจของตนใหเปนไปตามหลักธรรม อันเปนธรรมมหามงคลสูงสงที่สุดในโลกทั้งสาม 
 ในสากลโลกนี้ถาพูดถึง “สาระ” หรือสาระสําคัญแลว ก็มีอยูเพียงพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆเทานั้น สรุปแลวมี “ธรรม” เทานั้นเปนธรรมฝากเปนฝากตายได
ตลอดกาลตลอดภพตลอดชาติ จนถึงที่สุดคือวิมุตติพระนิพพาน 
 ใน “วัฏวน” ท่ีเราวกวนกันอยูน้ี  ไมมีอันใดที่จะเปนเครื่องยึดดวยความแนใจและ
รมเย็นใจเหมือนธรรมะน้ีเลย  “ธมฺโม หเว รกฺขต ิ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผู
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ปฏิบัติธรรม คําวา “พระธรรมรักษาคืออยางไร?” ทําไมธรรมจึงมารักษาคน ตนเหตุเปน
มาอยางไร? 
 ตนเหตุคือคนตองรักษาธรรมกอน เชนเราท้ังหลายรักษาธรรมอยูในเวลาน้ี รักษา
ธรรมคือรักษาตัว ดําเนินตามหลักธรรมท่ีทานส่ังสอนไว ไมใหเคล่ือนคลาดจากหลักธรรม 
พยายามรักษาตนใหดีในธรรม ดวยความประพฤติทางกายทางวาจา ตลอดถึงความคิดทาง
ใจ อันใดที่เปนขาศึกตอตนและผูอื่นอันนั้นไมใชธรรม ทานเรียกวา “อธรรม” เรา
พยายามกําจัดสิ่งเหลานี้ออก ดําเนินตามหลักธรรมท่ีทานส่ังสอน ดังท่ีเราท้ังหลายทําบุญ
ใหทาน รักษาศีล และอบรมสมาธิภาวนา ฟงเทศนฟงธรรมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติธรรม นี่คือการรักษาธรรม 
 การปฏิบัติธรรมดวยกําลังและเจตนาดีของตนเหลาน้ีช่ือวารักษาธรรม ผลตองเกิด
ข้ึนเปนธรรมรักษาเราข้ึนมา คําวา “ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว” นั้นก็คือ 
ผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี้แล เปนเคร่ืองสนับสนุนและรักษาเรา ไมใชอยูๆ 
พระธรรมทานจะโดดมาชวยโดยท่ีผูน้ันไมสนใจกับธรรมเลย ยอมเปนไปไมได เพราะ
ฉะนั้นเหตุที่พระธรรมจะรักษา ก็คือเราเปนผูรักษาธรรมมากอน ดวยการปฏิบัติตามธรรม 
ผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาธรรมนั้น  ก็ยอมนําเราไปในทางแคลวคลาดปลอดภัย มีความอยู
เย็นเปนสุข ท่ีทานเรียกวา “ธรรมรักษาผูปฏิบัติธรรม” การปฏิบัติธรรมมีความหนักแนน
มั่นคงละเอียดลออมากนอยเพียงไร ผลเปนเครื่องสนองตอบแทนที่เห็นชัดประจักษใจ ก็
ยิ่งละเอียดขึ้นไปโดยลําดับๆ ตามเหตุท่ีทําไวน้ันๆ จนผานพนไปจากภัยทั้งหลายไดโดยสิ้น
เชิงท่ีเรียกวา “นิยยานิกธรรม” นําผูปฏิบัติธรรมเต็มสติกําลังความสามารถน้ันใหผานพน
จาก “สมมุต”ิ อันเปนบอแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือแหลงแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย 
น้ีไปเสียไดอยางหายหวงถวงเวลา 
 พระพุทธเจาเปนผูหายหวง พระอริยสงฆเปนผูหายหวงไดดวยการปฏิบัติธรรม 
ธรรมรักษาทานพยุงทานจนถึงภูมิแหงความหายหวง ไมมีอะไรเปนอารมณเยื่อใยเสียดาย  
เปนผูส้ินภัย ส้ินเวรส้ินกรรม สิ้นวิบากแหงกรรมโดยตลอดทั่วถึง คือพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวกทาน 
 ธรรมจึงเปน “ธรรมจําเปน” ตอสัตวโลกผูหวังความสุขเปนแกนสาร ฝงนิสัย
สันดานเร่ือยมาแตกาลไหนๆ ผูหวังความสุขความเจริญจําตองปฏิบัติตนตามธรรมดวยดี
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เพื่อความหวังดังใจหมายไมผิดพลาด ซ่ึงเปนการสรางความเสียใจในภายหลังไมมี
ประมาณ ซึ่งสัตวโลกไมพึงปรารถนากัน 
 อันความหวังนั้นหวังดวยกันทุกคน แตสิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้น ขึ้นอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเปนสําคัญ เราอยาใหมีความหวังอยูภายในใจอยูอยางเดียว ตอง
สรางเหตุอันดี ที่จะเปนเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นดวยด ี ดังเราทั้งหลายไดปฏิบัติ
ธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันและปฏิบัติตอไปโดยลําดับ น้ีแลคือการสรางความหวังไว
โดยถูกทาง ความสมหวังจะไมเปนของใคร จะเปนสมบัติอันพึงใจของผูสรางเหต ุ คือกุศล
ธรรมไวดีแลวน่ันแล ไมมีผูใดจะมาแยงไปครองได เพราะเปน “อัตสมบัติ” ของแตละ
บุคคลท่ีบําเพ็ญไวเฉพาะตัว ไมเหมือนสมบัติอื่นที่โลกมีกัน ซึ่งมักพินาศฉิบหายไปดวยเหตุ
ตางๆ มีจากโจรผูราย เปนตน ไมไดครองดวยความภูมิใจเสมอไป ทั้งเสี่ยงตอภัยอยูตลอด
เวลา 
 ไปกราบท่ีเมรุทานวันน้ี ก็เห็นประชาชนมากมาย และเกิดความสงสาร ทําใหคิดถึง
เร่ืองความเปนความตาย เฉพาะอยางยิ่งคิดถึงองคทานที่ประพฤติปฏิบัติมาก็เปนวาระสุด
ทาย รางกายทุกสวนมอบไวท่ีเมรุ เปนอันวาหมดความหมายทุกส่ิงทุกประการภายในราง
กาย จิตใจเรายังจะตองกาวไปอีก กาวไปตามกรรม ตามวิบากแหงกรรมไมหยุดยั้ง ไมมา
สุดส้ินอยูท่ีเมรุเหมือนรางกาย แตจะอยูดวยกรรมและวิบากแหงกรรมเทาน้ัน เปนผูควบ
คุมและสงเสริม 
 กรรมและวิบากแหงกรรมอยูท่ีไหนเลา? ก็อยูที่จิตนั่นแหละจะเปนเครื่องพาใหเปน
ไป ที่ไปดูไปปลงอนิจจังธรรมสังเวชกันที่นั่น ก็ดวยความระลึกรูสึกตัววาเราทุกคนจะตอง
เปนอยางน้ัน เพราะฉะน้ันจงพยายามสรางความดีไวใหเต็มท่ี จนเพียงพอแกความตองการ
เสียแตบัดน้ี จะเปนท่ีภูมิใจท้ังเวลาปกติและเวลาจวนตัว 
 ใครก็ตามที่พูดและกระทําไมถูกตองตามอรรถตามธรรม อยาถือมาเปนอารมณ
ใหเปนเครื่องกอกวนใจโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเอง เพราะ
ความคิดไปพูดไปกับอารมณไมเปนประโยชนนั้น 
 ผูใดจะเปนสรณะของเรา ผูใดจะเปนท่ีพ่ึงท่ียึดท่ีเหน่ียวของเรา เปนคติเครื่อง
สอนใจเราในขณะที่เราไดเห็นไดยินไดฟง  ผูน้ันแลคือกัลยาณมิตร ถาเปนเพื่อนดวยกัน
นับแตพระสงฆลงมาโดยลําดับ จะเปนเด็กก็ตาม ธรรมน้ันไมใชเด็ก คติอันดีงามนั้นยึดได
ทุกแหงทุกหนทุกบุคคล ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวาเด็กวาผูใหญยึดได แมแตกับสัตว
เดรัจฉาน  ตัวใดมีอัธยาศัยใจคอดีก็นายึดเอามาเทียบเคียง ถือเอาประโยชนจากเขาได 
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 ผูท่ีเปนคนรกโลก อยานําเขามาคิดใหรกรุงรังภายในจิตใจเลย รกโลกใหมันรกอยู
เฉพาะเขา โลกของเขาเอง รกในหัวใจของเขาเอง อยาไปนําอารมณของเขามารกโลกคือ
หัวใจเรา น้ันเปนความโงไมใชความฉลาด เราสรางความฉลาดทุกวัน พยายามเสาะแสวง
หาความฉลาด ทําไมเราจะไปโงกับอารมณเหลาน้ี ปฏิบัติไปอยามีความหวั่นไหวตอสิ่งใด  
ไมมีใครรับผิดชอบเราย่ิงกวาเราจะรับผิดชอบตัวเองในขณะน้ีโดยธรรม จนถึงวาระสุด
ทายปลายแดนแหงชีวิตของเราหาไม เราจะตองรับ รับผิดชอบตัวเราเองอยูตลอดสาย จะ
เปนภพหนาหรือภพไหนก็ตาม ความรับผิดชอบตนนี้จะตองติดแนบไปกับตัว แลวเรา
จะสรางอะไรไวเพื่อสนองความรับผิดชอบของเราใหเปนที่พึงพอใจ นอกจากคุณงาม
ความดีน้ีไมมี! 
 เราไมไดตําหนิเร่ืองโลก เราเกิดมากับโลกธาตุขันธทั้ง ๕ รางกายนี้ก็เปนโลกทั้งนั้น 
พอแมเราก็เปนโลก ทุกสิ่งทุกอยางที่มารักษาเยียวยาก็เปนโลก เราเกิดมากับโลกทําไมจะดู
ถูกโลกวาไมสําคัญ? ทั้งนี้เพื่อจะเปนเครื่องเตือนตนวา จะไมอาจยึดเปนหลักเปนฐานเปน
กฎเกณฑไดตลอดไป การหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับสิ่งนั้นจริงๆ มันพึ่งไมได! เพราะฉะน้ัน
เราจึงเห็นความสําคัญของมันในขณะปจจุบันที่เปนเครื่องมือ ท่ีจะใชทํางานใหเปนผล
เปนประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรม แตเราอยาถือวาเปนสาระสําคัญจนกระทั่งลืม
เนื้อลืมตัวและหลงไปตามโลก ไมคิดถึงอนาคตของตนวาจะเปนอยางไรภายในใจซ่ึง
เปนสวนสําคัญ วาจะไดรับผลอะไรบาง 
 ถามีแตความเพลิดเพลินจนไมรูสึกตัว มัวยึดแตรางกายน้ีวาเปนเราเปนของเรา ก็
จะเปนความเสียหายสําหรับเราเองท่ีไมไดคิดใหรอบคอบตอธาตุขันธอันน้ี เราทุกคนเปน
โลก พึ่งพาอาศัยกันไปตามกําลังของมันไมปฏิเสธ โลกอยูดวยกันตองสรางอยูสรางกิน 
เพราะรางกายนี้มีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลาจะอยูเฉยๆ ไมได ตองพานั่ง พา
นอน พายืน พาเดิน พาขับถาย พารับประทาน อะไรทุกสิ่งทุกประการลวนแตจะนํามา
เยียวยารักษาความบกพรองของรางกายซึ่งเปนโลกนี้เอง 
 เม่ือเปนเชนน้ันไมทํางานไดหรือคนเรา อยูเฉยๆ อยูไมได  ตองทํางานเพื่อธาตุขันธ  
น่ีเปนความจําเปนสําหรับเราทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปนความจําเปนสําหรับจิตที่ตอง
เรียกหาความสุขความเย็นใจ รองเรียกหาความหวัง หาความสมหวัง รองเรียกหาความ
ชวยเหลือจากเราเชนเดียวกับธาตุขันธน้ันแล เราอยาลืมความรูสึกอันน้ีซึ่งมีอยูภายใน
ใจของโลกที่ยังปรารถนากัน 
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 แมจะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมาย ความหิวโหยของจิต ความเรียกรองของจิต จะ
แสดงอยูตลอดเวลา เพื่อเปนเครื่องสนองตอบแทนกันใหเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน 
จําตองขวนขวายไปพรอมๆ กันดวยความไมประมาท ภายนอกไดแกรางกาย ภายในได
แกจิตใจ เราจึงตองสรางส่ิงเยียวยารักษา เปนเคร่ืองบํารุงไวใหพรอมมูลท้ัง ๒ ประการ 
 สวนรางกายก็เสาะแสวงหาทรัพยสมบัติเงินทองมาไวสําหรับเวลาจําเปน คุณงาม
ความดีก็เสาะแสวงหาเพ่ือเปนเคร่ืองบรรเทาจิตใจ หรือพยุงสงเสริมจิตใจใหมีอาหาร
เคร่ืองหลอเล้ียงเชนเดียวกับสวนรางกายจนมีความสุขสบาย เฉพาะอยางยิ่งสรางสติ
สรางปญญาข้ึนใหรอบตัว เราเกิดมาไมไดเกิดมาเพื่อความจนตรอกจนมุม เราเกิดมาเปน
คนทั้งคน เฉพาะอยางยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนใหคนฉลาดทั้งนั้น ทางโลกก็ด ีทางธรรมก็ดี
สอนแบบเดียวกัน 
 เฉพาะทางธรรมที่พระพุทธเจาผูซึ่งฉลาดแหลมคมที่สุด ทรงสั่งสอนวิชาชนิดที่
มนุษยไมสามารถสอนกันได รูอยางที่มนุษยไมสามารถรูกันได ถอดถอนสิ่งที่มนุษยหึงหวง
ที่สุด ไมสามารถจะถอดถอนกันได แตพระพุทธเจาถอดถอนไดทั้งสิ้น เวลามาสอนโลกไมมี
ใครที่จะสอนแบบพระองคได ผูน้ีเปนผูท่ีนายึดถือกราบไหวอยางย่ิง ผลท่ีปรากฏจากความ
ฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาก็คือ ไดเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของโลก สั่งสอน
โลกจนสะเทือนกระทั่งวันปรินิพพาน แมนิพพานแลวยังประทาน “ธรรม” ไวเพ่ือสัตวโลก
ไดปฏิบัติตามเพื่อความเกษมสําราญแกตน ไมมีอะไรบกพรองสําหรับพระองคเลย ทานผู
น้ีแลสมพระนามวา“เปน สรณํ คจฺฉามิ” โดยสมบูรณของมวลสัตวในไตรภพไป
ตลอดอนันตกาล 
 เราพยายามสรางเน้ือสรางตัวคือจิตใจ ใหมีความสมบูรณพูนสุขไปดวยคุณงาม
ความด ีความฉลาดภายในอยาใหจนตรอกจนมุม พระพุทธเจาไมพาจนตรอก ไมเคยทราบ
วาพระพุทธเจาจนตรอก ไปไมไดและติดอยูที่ตรงไหนเลย ติดตรงไหนทานก็ฟนตรงนั้น 
ขุดตรงนั้นจนทะลุไปไดไมจนมุม ไมใชติดอยูแลวนอนอยูนั่นเสีย จมอยูน่ันเสีย อยางสัตว
โลกทั้งหลายที่จนตรอกจนมุมแลวทอถอยออนแอถอนกําลังออกไปเสีย อยางนี้ใชไมได ! 
สุดทายก็ยิ่งจมใหญ ย่ิงกวาคนตกนํ้าทามกลางมหาสมุทรทะเลหลวง 
 ที่ถูกติดตรงไหน ขัดของตรงไหน น้ันแลคือคติธรรมอันหน่ึง เปนเคร่ืองพรํ่าสอน
เราใหพินิจพิจารณา สติปญญาจงผลิตขึ้นมาใหทันกับเหตุการณที่ขัดของ แมจะประสบเหตุ
การณอันใดก็ตาม อยาเอาความจนตรอกจนมุมมาขวางหนาเรา จงเอาสติปญญาเปนเคร่ือง
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บุกเบิก อะไรมันขวางบุกเบิกเขาไปเรื่อยๆ คนเราไมใชจะโงไปเรื่อยๆ แตไมใชจะฉลาด
มาต้ังแตวันเกิด ตองอาศัยการศึกษาอบรม อาศัยการพินิจพิจารณา อาศัยการอบรมส่ัง
สอนของครูอาจารย อาศัยการคนควา ความฉลาดจะเกิดข้ึนโดยลําดับๆ และไมมี
ประมาณ ในนํ้ามหาสมุทรจะวากวางแคบอะไรก็ตาม ปญญายังแทรกไปไดหมด  และกวาง
ลึกยิ่งกวาแมน้ํามหาสมุทร! 
 ความโง อะไรจะโงย่ิงกวาจิตไมมี ถาทําใหโง โงจนตั้งกัปตั้งกัลป เกิดดวยความโง 
ตายดวยความโง อยูดวยความโง โงตลอดไปถาจะใหโง ใจตองโงอยางนั้น! ถาจะใหฉลาด 
ฉลาดท่ีสุดก็ท่ีใจดวงน้ี! ฉะน้ันจงพยายาม เราตองการอะไรเวลาน้ีนอกจากความฉลาด? 
เพราะความฉลาดพาใหคนดี พาคนใหพนทุกข ไมวาทางโลกทางธรรมพาคนผานพนไปได
ทั้งนั้นไมจนตรอกจนมุมถามีความฉลาด น่ีเรากําลังสรางความฉลาดใหกับเรา จงผลิตความ
ฉลาดใหมากใหพอ เฉพาะอยางย่ิงเราแบกหามเบญจขันธอันน้ีมานาน เราฉลาดกับมันแลว
หรือยัง? 
 สวนมากมีแตบนใหมันโดยท่ีมันไมรูสึกตัวกับเราเลย บนใหแขงใหขาอวัยวะสวน
ตางๆ ปวดน้ันปวดน้ีบนกันไป มันออกมาจากใจนะความบนนะ ความไมพอใจนะ การบน
น้ันเหมือนกับเปนการระบายทุกข ความจริงไมใชการระบายทุกข มันกลับเพิ่มทุกข แตเรา
ไมรูสึกตัววามันเปนทุกขสองชั้นขึ้นมาแลว ขณะน้ีรูหรือยัง? ถายังขณะตอไป วันเวลาเดือน
ปตอไป จะเจอกับปญหาเพิ่มทุกขสองชั้นอีก  ชนิดไมมีทางสิ้นสุดยุติลงได 
 เรื่องของทุกขนะเรียนใหรูตลอดทั่วถึง ขันธอยูกับเรา สมบัติเงินทองมีอยูในบานเรา 
มีมากนอยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญช ี เรายังรูวาของน้ันมีเทาน้ัน ของนี้มีเทานี ้ เก็บไวที่
น่ันเทาน้ัน เก็บไวท่ีน่ีเทาน้ี เรายังรูเรื่องของมันจํานวนของมัน เก็บไวในสถานท่ีใด ยังรูได
ตลอดทั่วถึง 
 แตสกลกายนี ้  ธาตุขันธของเรานี ้ เราแบกหามมาต้ังแตวันเกิด  เรารูบางไหมวามัน
เปนอยางไร มีอะไรอยูที่ไหน มันมีดีมีชั่ว มีความสกปรกโสมม หรือมีความสะอาดสะอานที่
ตรงไหน มีสาระสําคัญอยูที่ตรงไหน ไมเปนสาระสําคัญมีอยูที่ตรงไหน มี อนิจฺจํ หรือ นิจฺจํ 
ท่ีตรงไหนบาง มีทุกฺข ํหรือ สุข ํ ท่ีตรงไหนบาง  มีอนตฺตา หรือ อตฺตา อยูที่ตรงไหนบาง  
ควรคนใหเห็นเหตุผล เพราะมีอยูกับตัวดวยกันทุกคน 
 ในธาตุในขันธ จงใชสติปญญาขุดคนลงไป พระพุทธเจาทรงสอนสวนมากอยากจะ
วารอยท้ังรอยวา “รูป อนตฺตา” น่ัน! ฟงซิ “รูป อนิจฺจํ”  คําวา “อนิจฺจํ” คืออะไร? มัน
เตือนเราอยูตลอดเวลา ความ อนิจฺจํ มันเตือน ถาหากจะพูดแบบนักธรรมกันจริงละก็ มัน
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เตือนเราอยูตลอดเวลา“อยาประมาท อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยาไปถือไฟ รูไหม?  อนตฺตา 
มันเปนไฟ ถือแลวรอนนะ ปลอยๆ ซิถือไวทําไมไฟนะ” 
 รูป  แยกออกไป รูปมันมีกี่อาการ อาการอะไรบาง ดูทั้งขางนอกขางใน ดูใหเห็น
ตลอดทั่วถึง พระพุทธเจาทานดูและรูตลอดทั่วถึง ปญญาไมมีจนตรอก รูทั่วถึงไปหมดถา
จะพาใหทั่วถึง ถาจะใหติดตันอยูตลอดเวลาก็ติด เพราะไมไดคิดไดคน 
 สําคัญจริงๆ ก็คือรางกายมันมีหนังหุมดูใหดี สอนมูลกรรมฐาน ทานวา “เกสา 
โลมา นขา “ทันตา ตโจ”  พอมาถึง “ตโจ” เทาน้ันหยุด!   ทานเรียกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนท่ีหา นี่แปลตามศัพทนะ พอมาถึง “ตโจ” แลว
ทําไมถึงหยุดเสีย? ทานสอนพระสงฆผูบวชใหม ก็เปนเชนเดียวกัน และอนุโลมปฏิโลม 
คือวาถอยหลังยอนกลับ 
 พอถึง “หนัง” แลวหยุด เพราะเหตุใดทานถึงหยุด มีความหมายอยางไร? หนังน้ัน
เปนเรื่องสําคัญมากของสัตวโลก ที่ติดกันก็มาติดที่ตรง “หนัง”  ที่คลุมกายไวก็คือหนัง 
ผิวพรรณวรรณะขางนอกนาดู  แตไมไดหนาเทาใบลานเลยสวนท่ีหุมน้ัน ทีนี้ลองถลกหนัง
ออกดูซิ เราดูกันไดไหม เปนสัตวก็ดูไมได เปนคนก็ดูไมได เปนหญิงเปนชายดูกันไมไดทั้ง
น้ัน เมื่อถลกเอาหนังออกแลวเปนอยางไร นี่แหละพอมาถึง “ตโจ” ทานจึงหยุด เพราะอัน
น้ีมันครอบสกลกายแลว เรียกวา “ครอบโลกธาตุ” แลว 
 พิจารณาตรงน้ัน คลี่คลายออกดูทั้งขางนอกขางในของหนังเปนอยางไรบาง หนัง
รองเทามันไมสกปรก มันไมเหมือนหนังคนหนังสัตวที่ยังสดๆ รอนๆ อยู ดูน่ีแหละ
กรรมฐาน ดูทั้งขางลางขางบน คนทั้งคนถลกหนังใหหมด ทั้งเราทั้งเขาดูไดไหม อยูกันได
ไหม เรายังไมเห็นหรือความจริงท่ีแสดงอยูภายในตัวของเรา เรายังยึดยังถือวาเปนเราอยูได
เหรอ? ไมอายตอความจริงบางเหรอ? น้ีความจริงเปนอยางน้ัน แตเราฝนความจริง
เฉยๆ เพราะอะไร? 
 เพราะกิเลสตัณหาความมืดดําตางๆ มันพาดื้อดาน  เราตองทนดานกับมันท่ีทําให
ฝน ไมอายพระพุทธเจาบางหรือ พระพุทธเจามีพระเมตตาสั่งสอนสัตวโลกใหปลอยวางสิ่ง
เหลาน้ี แตพวกเรายึดถือไปเรื่อย บางคนแทบจะตายยังตายไปไมได เวลาน้ียังมีธุระอยู
อยางน้ันๆ จะตายไปไมได ฟงดูซีมันขบขันดีไหม? 
 จะตายไปไมไดยังไง? ตั้งแตเปนมันยังเปนอยูได เจ็บมันยังเจ็บได ทําไมมันจะตาย
ไมได! ไมคิดบางหรือ น่ีแหละความโง ความโงเขลาของพวกเราเปนอยางน้ี เพราะฉะน้ันจึง
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ตองแจงออกใหเห็นความโงของตัวเอง เพื่อสติปญญาจะกลายเปนความฉลาดแหลมคมขึ้น
มา “กรรมฐานหา” ทานสอนถึง  “ตโจ”  เปนประโยชนอยางมากทีเดียว 
 เอา ดูเขาไปเน้ือ เอ็น กระดูก เขาไปดูขางใน  ดูไดพิจารณาด ู น่ีเรียกวา “เท่ียว
กรรมฐาน” เท่ียวอยางน้ี ใหดูขางบนขางลาง ใหเพลินอยูกับความจริง แลว “อุปาทาน
ความกอดรัดไวมั่น” มันจะคอยๆ คลายออก คลายออกเรื่อยๆ พอความรูความเขาใจซึม
ซาบเขาไปถึงไหน ความผอนคลายของใจก็เบาลง ๆ เบาไปโดยลําดับเหมือนคนจะสราง
จากไขน่ันแล 
 ความสําคัญน้ีเปนเคร่ืองทําใหหนักอยูภายในใจเรา  พอมีความเขาใจในอันน้ีแลวจึง
ปลอยวางไดโดยลําดับ แลวก็มีความเบาภายในใจ น่ีเปนประโยชนในการพิจารณา
กรรมฐานมาก 
 ไมวาเปนช้ินเปนอันใด กําหนดใหเปอยพังไปเรื่อยๆ มันเปอยๆ อยูตลอดเวลา จน
อยูไมได อะไรที่จะเกิดความขยะแขยงซึ่งมีอยูในรางกายจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งแตกอนก็ไม
ขยะแขยง ทําใหเกิดใหมีดวยสติปญญาของเรา พิจารณาใหเห็นชัดตามความจริงเปนอยาง
น้ี 
 ความปลอมมันเกิดขึ้นได ใครก็เกิดไดดวยกันทั้งนั้น ความปลอมมันเกิดงายติดงาย 
แทจริงมันไมคอยอยากเกิด แตเราไมคอยพิจารณา ไมคอยสนใจไมคอยชอบ ไปชอบสิ่งที่
ไมนาชอบ แลวมันก็ทุกขในสิ่งที่เราไมชอบอีกนั่นแล 
 ความทุกขไมมีใครชอบแตก็เจออยูดวยกัน เพราะมันปนเกลียวกับความจริง เรา
กําหนดใหเปอยลงโดยลําดับๆ ก็ได จะกําหนดแยกออก เฉือนออก เฉือนออกเปนกองๆ 
กองเนื้อกองหนัง อะไรๆ เอาออกไป เหลือแตกระดูกก็ได กระดูกก็มีชิ้นใหญชิ้นเล็ก มัน
ติดตอกับที่ตรงไหน กําหนดออกไป ดึงออกไปกอง เอาไฟเผาเขาไป น่ีคืออุบายแหง 
“มรรค”  ไดแกปญญา ความติดพันในสิ่งเหลานี้จนถึงกับเปนอุปาทานยึดมั่นถือมั่น หนัก
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก ๆ ก็เพราะ “ความสําคัญ ความปรุงความแตงของใจ”  ความสําคัญ
มั่นหมายของใจซึ่งเปนตัวจอมปลอมนั้นแล เรายังพอใจติดใจได เรายังพอใจคิดพอใจ
สําคัญมั่นหมายได และพอใจอยูได 
 ปญญาหรืออุบายวิธีดังท่ีไดอธิบายมาน้ี คือการคล่ีคลายออกใหเห็นตามความ
จริงของมัน นี่เปนความคิดความปรุงที่ถูกตองเพื่อการถอดถอนตัวเอง ทําไมจะถือวา
เปนความคิดเฉยๆ ส่ิงท่ีเปนความคิดเฉยๆ เราคิดน่ันเปนเร่ืองของ “สมุทัย”  เรายังยอม
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คิด  สิ่งทีเ่ปนมรรคเพื่อจะถอดถอนความผิดประเภทนั้น   “สังขารแกสังขาร ปญญาแก
ความโง ทําไมเราจะทําไมได  มันจะขัดกันที่ตรงไหน น่ีแหละทานเรียกวา “ปญญา” 
 เอา กําหนดเผาไฟลงไป ไดกี่ครั้งกี่หนไมตองไปนับครั้งนับหน ทําจนชํานาญเปน
ของสําคัญ ชํานาญจนกระทั่งมันปลอยวางได  จากน้ันก็เปน สุญญากาศ วางเปลา 
 รางกายของเรานี้ทีแรกมันก็เปนปฏิกูล ทีแรกไมไดพิจารณาเลยมันก็สวยก็งาม 
พอพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเขาไปที่เรียกวา “ปฏิกูล” มันก็เห็นชัดคลอย
ตามซ้ึงเขาไปเปนลําดับๆ จนกระท่ังเกิดความเบ่ือหนาย มีความขยะแขยง เกิดความสลด
สังเวช นํ้าตารวงพรูๆ ในขณะท่ีพิจารณาเห็นประจักษภายในใจจริงๆ   “โอโห ! เห็นกัน
แลวหรือวันน้ี แตกอนไปอยูที่ไหน รางกายทั้งรางอยูดวยกันมาตั้งแตวันเกิด ทําไมไมเห็น 
ทําไมไมเกิดความสลดสังเวช วันน้ีทําไมจึงเห็น อยูที่ไหนถึงมาเจอกันวันนี ้ทั้งๆ ที่อยูดวย
กันมา “น่ัน! รําพึงรําพันกับตัวเอง พอเห็นชัดเขาจริงแลวเกิดความขยะแขยง เกิดความ
สลดสังเวชแลวใจเบา ไมมีอะไรจะบอกใหถูกได เพราะความหนักก็ไดแกความยึดความถือ 
พอเขาใจส่ิงเหลาน้ีชัดเจนประจักษใจในขณะน้ัน จิตมันก็ถอนออกมา  จิตเบาโลงไปหมด 
จากน้ันกําหนดลงไปทลายลงไปจนแหลกเหลวไปหมด กลายเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปน
ไฟ 
 จิตปรากฏเปนเหมือนกับอากาศ อะไรๆ เปนอากาศธาตุไปหมด จิตวางไป
หมด! นี่เปนอุบายของสติปญญาทําใหคนเปนอยางนี ้ ทําความรูความเห็นใหเปนอยางน้ี 
ทําผลใหเกิดเปนความสุขความสบาย ความเบาจิตเบาใจอยางน้ี! 
 เม่ือกําหนดเขาไปนานๆ จะมีความชํานาญละเอียดยิ่งไปกวานี ้แมท่ีสุดรางกายท่ีเรา
มองเห็นดวยตาเน้ือน้ีมันหายไปหมด จากภาพทางรูป กลายเปนอากาศธาตุ วางไปหมด
เลย ดูตนไมก็มองเห็นเพียงเปนรางๆ เหมือนกับเงาๆ ดูภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงา ไมได
เปนภูเขาจริงจังเหมือนแตกอน เพราะจิตมันแทงทะลุไปหมด รางกายทั้งรางก็เปนเหมือน
เงาๆ เทาน้ันเอง ปญญาแทงทะลุไปหมด  จิตวาง  วางเพราะวางกายดวย  เพราะจิตทะลุ
รางกายทั้งหมดดวย ความเปนช้ินเปนอัน เปนทอนเปนกอน เปนอะไรอยางนี ้ ทะลุไป
หมดหาชิ้นหากอนไมมี  กลายเปนอากาศธาตุไปทีเดียว  น่ีหมายถึงรางกาย !  
 เวทนา  มันก็เพียงยิบยับ ๆ นิดๆ เกิดในรางกาย มันก็วางของมันอีกเหมือนกัน   
เวทนาเกิดข้ึนก็ทราบวาเกิด แตกอนเวทนานี้ที่มันเปนตัวเปนตนขึ้นมาก็ไมม ี เพราะอํานาจ
แหงปญญานี้เองแทงทะลุไปอีก มีลักษณะเปนเงาๆ ของเวทนา 
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 สัญญาก็เปนเงาๆ  สังขาร ก็เปนเพียงเงาๆ น่ีเวลาปญญามันครอบเขาไป ครอบเขา
ไปละเอียดเขาไป  อะไรก็กลายเปนเงาๆ ไปทั้งนั้น 
 จากน้ันก็ทะลุถึงจิต มันเปนกอนอีก คือ “กอนอวิชชา” กอนสมมุต ิ กอนภพ
กอนชาต ิ มันอยูท่ีจิต ปญญาฟาดฟนลงไปที่นั่น คําท่ีวา “เงาๆ หมดไป  กอนสมมุติท้ัง
กอนหมดภายในจิต”  ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูลวนๆ ความรูลวนๆ อันนี้คือ
ความรูบริสุทธ์ิ 
 อันใดที่เปนรางๆ หรือเปนเงาๆ ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติเปนเรื่องของกิเลส ตองถูก
ชําระออกหมดดวยปญญา  ไมมีอะไรปดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ไดเลย! นั่นคือที่สุดแหง
ทุกข ที่สุดแหงภพแหงชาต ิ ที่สุดแหง “วัฏจักร”  ท้ังหลาย ส้ินสุดลงท่ีจุดน้ี หมด
ปญหา การปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะ! 
 พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้เปนอันเดียวกัน พระธรรม พระสงฆ เปนอันเดียวกันกับ
ธรรมชาติน้ี ผูใดเห็นธรรม “ผูน้ันช่ือวาเห็นเราตถาคต” หมายถึงธรรมชาติอันน้ีแล   
พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงใดก็ตามไมสําคัญเลย เพราะน้ันเปนกาลเปนสถานท่ี 
เปนพระกายคือเรือนรางแหงพุทธะเทานั้น  พุทธะอันแทจริงคือความบริสุทธ์ิน้ี อันน้ีเปน
ฉันใดอันน้ันเปนฉันน้ัน พระพุทธเจาจะสูญไปไหน เม่ือธรรมชาติน้ีตนผูบริสุทธ์ิก็รูอยู
แลววาไมสูญ แลวพระพุทธเจาจะสูญไปไดอยางไร คําวา “พระธรรมๆ” นั้นสูญไปได
อยางไร  รูอะไรถาไมรูธรรม! แลวธรรมไมมีจะรูไดอยางไร ถาวาธรรมสูญจะรูไดอยางไร 
ลงที่จุดนี้! 
 อยูที่ไหนก็เหมือนอยูกับพระพุทธเจา กับพระธรรม กับพระสงฆ  ไมวา “เหมือน
อยู”  นะ คืออยูกับพระพุทธเจา วายังง้ันเลย ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามความรูสึกของจิต
น้ัน เราจะเชื่อพระพุทธเจาวาสูญหรือไมสูญได ก็เม่ือธรรมชาติน้ีเปนเคร่ืองยืนยันเทียบ
เคียงหรือเปนสักขีพยาน พุทธะของพระองค กับธรรมะ สังฆะทั้งหลาย เปนอันเดียวกันอยู
แลว เราจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เม่ือเราปฏิเสธธรรมชาติน้ี
ไมได  เม่ือรับรองธรรมชาติน้ี ก็รับรองพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  วาอันเดียวกัน 
 ถาจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาไมมีในโลก  ก็ปฏิเสธอันน้ีเสียวา
ไมมี  แลวปฏิเสธไดหรือทั้งๆ ท่ีรูๆ  อยู  ยังจะวาไมมีไดหรือ น่ียอมรับกันตรงน้ี 
 บรรดาพระสาวกท้ังหลายเม่ือรูธรรมโดยท่ัวถึงแลว จะไมมีอะไรสงสัยพระพุทธเจา
เลย  แมจะไมไดเคยพบเห็นพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาแทจริงไมใชเรือนราง ไมใช
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รางกาย เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ ์ ดังที่ตัวไดรูไดเห็นอยูแลวนี้แล นี่คือธรรมชาติที่
อัศจรรย 
 เร่ืองการเกิด แก เจ็บ ตาย ยังไมยุต ิ   รางกายข้ึนบนเมรุแลวมันยังขยันหาเอาซาก
ศพอื่นอยูเรื่อย เร่ืองจิตเปนคลังกิเลสน้ีสําคัญมากทีเดียว ศพบางศพไมไดขึ้นเมรุ ถาเปน
ศพเปดศพไกมันขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่น แตเราไมไดเห็นวาเปนปาชา ถาเปนมนุษยเอาไป
เผาไปฝงตรงไหน น่ันเปนปาชา กลัวผีกันจะตายไป สัตวตางๆ ถูกขนเขาเตาไฟไมเห็นกลัว
วาเปนปาชา ยิ่งสนุกสนานกันไปใหญ  น่ีเพราะความสําคัญมันผิดกันน่ันเอง และจิตมันก็
ชอบ ข้ึนเมรุแลวรางน้ีมันไปกวานหาใหม ๆ เอาไปข้ึนเมรุเร่ือยๆ ที่ไหนก็ไมรูละ ถาธรรม
ชาตินี้ไมไดหลุดพนจากกิเลสอยางเต็มใจแลว ความขึ้นเมรุไมตองสงสัย ความจับจองปาชา
ก็ไมตองสงสัย  ภพใดก็ตามก็คือภพอันเปนปาชานี้เอง ปาชาเปนวาระสุดทายแหงกอง
ทุกขในชาติน้ัน 
 เราขยันนักหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไมได หากฎเกณฑไมได หา
ความแนนอนไมได ถาเรามีความแนนอนในการเกิด จะเกิดเปนนั้นเปนนี้ก็ยังพอทําเนา 
เพราะภพท่ีเราตองการน้ันเปนความสุข แตน่ีจะปรารถนาอะไรไดสมหวัง ถาเราไมเรง
สรางเหตุใหเปนความสมหวังเสียแตบัดน้ี คือ 
 สรางจิตสรางใจ สรางคุณงามความดี ของเราไวเสียแตบัดน้ี! น่ีคือสรางความ
สมหวังไวสําหรับตน แลวจะเปนผูสมหวังเร่ือยๆ ไป จนกระท่ังถึงแดนสมหวังในวาระสุด
ทายอันเปนท่ีพึงพอใจ ไดแก “วิมุตต”ิ  หลุดพน คือพระนิพพาน 

ในอวสาน  ก็เห็นวาสมควร  เอาละ ยุต ิ


