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ทิฏฐธรรม วิหารธรรม 
  
 พระพุทธเจาทานก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา บรรดาพระสาวกซึ่งลวนแต
เปนพระอรหันตในประเภทอริยบุคคลชั้นสูงสุด ไมปรากฏวาองคไหนไมทําความ
พากเพียร น่ีเปนเหตุใหคิดข้ึนมา เอ ทานทําความเพียรไปเพื่ออะไร ถาความเพียรเพือ่
จะถอดถอนกิเลสก็เห็นควร เพราะพระพุทธเจา สาวกท้ังหลาย ทานหลุดพนจากกิเลส
ไดเพราะความเพียร แตคร้ันพนจากกิเลสไปแลวทานทําความเพยีรเพ่ืออะไรกันอีก ใน
ธรรมก็มีบอกไววา เพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมขณะครองขันธอยู แตไมคอยสนใจจุดนี้
มากกวาจุดท่ีสงสัย ธรรมทานวาทิฏฐธรรม วิหารธรรม เรายังไมเขาใจ เวลาอยูปกติทาน
ทําความเพียรเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรม คําวาทิฏฐธรรม แปลวาธรรมท่ีรูเห็นอยูใน
วงขันธท่ีครองตัวอยูคือปจจบัุนน้ี เปนธรรมเครื่องอยูระหวางขันธกับจิตในปจจุบัน แต
เราไมทราบระหวางขันธกับจิตหรืออะไรตออะไรในระยะนั้น 
 ความจริง พระธาตุพระอาการทุกสวนของพระพุทธเจาก็ดี ธาตุขันธทุกสวนทุก
อาการของพระอรหันตท้ังหลายก็ดี เปนสมมุติทั้งสิ้น ธาตุขันธไมไดเปนพระอรหันต
ดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมไดเปนพระอรหันตไมไดบริสุทธิ์ดวยเลยกับ
พระจิตของพระพุทธเจาแลจิตของพระอรหันต มันเปนธรรมชาติของมันอยางนั้น มัน
เปนเครื่องมือของใจ เปนเครื่องมือทํางานของใจเชนขันธทั่วๆ ไปน่ันเอง 
  คนจะดีจะช่ัว เครื่องมือก็ไมไดดีไดชั่วดวย เพราะเปนเครื่องมือเพียงอยางเดียว 
เม่ือธาตุขันธยังมีอยู ธาตุขันธน้ันก็เปนเหมือนกงจักร หมุนตัวอยูตามหลักธรรมชาติ
ของมัน เรื่อง อนิจฺจ ํ เปนไปในสวนรางกายอยางลึกลับก็มี เชนความแปรสภาพไปใน
ทางแกนี้ก็แปรของมันไปตามอิริยาบถตางๆ ความสุขความทุกขที่ปรากฏขึ้นมาเพราะ
ความแปรสภาพของธาตุขันธใหแสดงความสุขความทุกขข้ึนมาตางๆ มันก็ม ี ความจด
ความจําความคิดความปรุงตางๆ มันเปนสิ่งที่เกิดที่ดับประจําตัวเปนของไมแนนอน จิต
ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิเม่ืออาศัยอยูกับส่ิงเหลาน้ี จะปฏิบัติตอกันใหเหมาะสมอยาง
ไรบาง สมกับความรับผิดชอบกันระหวางขันธกับจิตผูเปนเจาของ 
 ที่นี่ยนเขาไปเรื่องความคิดปรุง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยูมากท่ีจะทําใหอาการภายใน
ไมสะดวก เมื่อใชความคิดปรุงมาก ธาตุขันธก็ออนเพลีย และออนเพลียภายในอวัยวะ
สวนละเอียดน่ันแล จะปฏิบัติยังไงถึงจะระงับความออนเพลียเหลานี้ใหอยูในความพอดี



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๘๐ 

๘๐ 

ปกติทางสวนรางกาย พอแยกออกมาเทาน้ีก็เขาใจเร่ืองสมาธิภาวนา ที่พระอรหันตทั้ง
หลายทานทําเปนประจําจนตลอดอวสานแหงชีวิต วามีความจําเปนตอกันดังกลาวมา 
 การคิดไปคิดมา นั่นเปนการทํางานทางขันธ ฝนคิดมากเขามันก็ไมไดเรื่อง จะ
ฝนคิดก็ไมได น่ีก็รูชัดอยูภายในใจ มันเหมือนกับเราดึงสายยาง ดึงออกไปยาวๆ เพื่อ
จะใช พอวางมันก็ดีดพับเขามา ดึงออกไปวางก็ดีดพับเขามา ฝนดึงตอไปคือฝนคิดตอ
ไปเลยไมออกไมปรุงไมหมาย ทั้งสังขาร ทั้งสัญญา หดตัวเขาก็อยูเฉยๆ อยางน้ันแลไม
ทํางานให เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองหยุดพัก ที่จิตคิดเรื่องนั้น วาดภาพเร่ืองน้ี ก็เพ่ือใชการ
ใชงานน่ันเอง ย่ิงเปนการกะการตวงการคํานวณดวยแลว ยิ่งจะใชสัญญากับสังขารเกี่ยว
ของกันอยางมากมาย ทีน้ีเวลาใชนานๆ เขามันก็ทําใหออนเพลียได ตอไปก็ไมทํางานให 
ยอมเหน่ือยภายในธาตุขันธ เฉพาะอวัยวะสวนละเอียดก็ปรากฏเหน่ือยออนเพลียข้ึนมา 
ก็จําตองระงับเสียดวยวิธีสมาธิภาวนา ดังพระพุทธเจาทรงเขาสมาธิสมาบัติ พระสาวกก็
เขาที่ภาวนา เพราะเปนเครื่องบังคับกันอยูในตัว 
 พอกําหนดเขาท่ีจติก็ปลอยงานทันทีทันใด เพราะอยากจะปลอยอยูแลว เน่ือง
จากงานน้ันไมใชงานยึดงานถือ ไมใชงานถอดถอนกิเลสแตอยางใด เปนงานที่ทําไป
ธรรมดาๆ ถาเปนงานยึดงานถือท่ีเรียกวาอุปทานแลวก็ปลอยไดยาก เพราะจิตไมยอม
ปลอยมันเสียดาย แตงานของพระขีณาสพทานไมไดมีอะไรเสียดาย ทําไปตามความจํา
เปนเกี่ยวกับสมมุติเทานั้น คิดปรุงดวยเรือ่งราวท่ีมีความจาํเปน พอคิดจะปลอยเทานั้น 
ทานก็ปลอยของทานไดอยางรวดเร็ว อาการแหงขันธท้ังหลายก็สงบตัว จะสงบนานเทา
ไรนั้น แลวแตความพอของธาตุขันธ หรือจิตถอยตัวออกมารับสมมุติ รับรูสิ่งตางๆ 
 เม่ือออกจากท่ีน้ันแลวธาตุขันธก็สบาย กระปรี้กระเปราภายในธาตุขันธ ทราบได 
อยางชัดเจน เชนเดียวกับคนที่ทํางานเมื่อยหิวออนเพลียเต็มที ่ มารับประทานแลวนอน
พักผอนรางกายใหสบาย พอต่ืนข้ึนมาก็มีความสุข ธาตุขันธก็แข็งแรง 
 ระหวางจิตกับขันธท่ีพักกันโดยความถูกตองเหมาะสม ก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน 
อายุขัยที่จะเปนไปไดตามกาลตามเวลา ก็เพราะการปฏิบัติระหวางขันธกับจิตใหถูกตอง
เหมาะสมแกกันน่ันแล ความเก่ียวของกับกิจการงานมากๆ ฝนอยูเรื่อยๆ จิตอยากจะ
พักก็ฝนกัน ฝนกันไปฝนกันมา ความแพก็มาแพท่ีขันธน้ีแหละ ใหแพที่จิตจริงๆ ที่
บริสุทธิ์แลวนั้นไมมีทางแพ เพราะนั้นหมดเรื่องความแพความชนะไปแลว ตั้งแตขณะที่
ไดบรรลุธรรม ความแพความชนะเปนอันวาหมดปญหาไปในทันทีทันใด แตการที่จะ
ทรงธาตุขันธใหเปนไปตามอายุขัยนั้น ข้ึนอยูกับการปฏิบัติระหวางจิตกับขันธใหเหมาะ
สมกัน ไมใหมากเกินไป ซึ่งเปนการตัดทอนอายุขัยลงโดยลําดับที่ฝนความพอดี 
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 การเก่ียวของกับสมมุตินิยม ผูคน การเทศนาวาการ เหลานี้เปนเรื่องสมมุติเปน
เรื่องงานทั้งนั้น ตองมีการพกัผอนใหพอเหมาะพอควร อายุก็เปนไปไดตามกาลอันควร 
ถาหากฝนมากไปอายุก็ส้ันเขามาๆ เชนเดียวกับเรามีเงินอยูรอยบาทในครอบครัวของ
เรา ใชหมดไปเทาไรในวันหนึ่งๆ ครอบครัวนอยๆ ใชวันหนึ่งหมดไป ๒๐ บาท อยางน้ี
ก็ใชเงินรอยบาทน้ันไดถึงหาวัน ถาเรามาใชเสียอยางฟุมเฟอย วันละ ๔๐-๕๐ บาท ก็ใช
ไดเพียงสองวันเงินก็หมด ทั้งๆ ที่ไมจําเปนที่ควรหมดก็หมดได เพราะความฟุมเฟอย
บ่ันทอน 
 เร่ืองของธาตุขันธก็มีกฎมีเกณฑของมันอยู เชนประมาณอายุเทานั้น ขันธน้ีธาตุ
นี้จะหมดสภาพการรวมตัวใชการงานอะไรได จะหมดความหมายในประมาณเทานั้นป 
เชน ๘๐ ป ธาตุขันธน้ีจะหมดสมรรถภาพ ทุกส่ิงทุกอยางสลายตัวลงไป ถาหากวาใช
แบบหักโหมก็ไมถึงน้ัน ถาใชเขียมๆ ใชใหพอเหมาะพอสม ดังที่เขาใชเงินรอยบาทให
พอเหมาะกับครอบครัวของตนน้ัน ก็ยอมไดตามกําหนด 
 นี่คือความจริงที่พระพุทธเจาทั้งหลายก็ด ีพระสาวกก็ดี ทานทรงบําเพ็ญเพียรอยู
ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน เพ่ือความรับผิดชอบในธาตุขันธน้ีเทาน้ันเปน
สําคัญ กิเลสอาสวะไมตองพูดวาทานจะแกอะไรอีก ทานไมมีความมุงหมายอะไรในการ
แกกิเลส เพราะไมมีกิเลสท่ีจะใหแกใหถอดถอนอันเก่ียวกับเรือ่งความเพียร ที่เรียกวา
กิเลสหมดน้ันหมดอยางน้ี ไมใชหมดแลวจะเกิดขึ้นมาอีก เอ ทําไมกิเลสน้ีก็วาส้ินไปแลว 
วันนี้ทําไมมันโผลขึ้นมา นี่ก็แสดงวากิเลสยังไมสิ้นยังไมหมด เพราะไมสามารถที่จะคน
พบสานละเอียดของมันที่ฝงอยูอยางจมมิด มันถึงตองโผลขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล
ขึ้นมาได แตถาหมดไปจริงๆ แลวจะเอาอะไรมาโผล มันไมมีตั้งแตขณะบรรลุธรรมถึง
ขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว จากนั้นไปกระทั่งวันนิพพาน จะไมปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมา
วาเปนกิเลสภายในจิตใจดวงน้ันเลย ความจรงิเปนอยางน้ี 
 แตการประกอบความเพียรของพระอรหันตทานผิดกับพวกเราอยูมาก ประกอบ
เพื่อเปนวิหารธรรมระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูใหเปนความสะดวกเหมาะสม ได
รับความผาสุกสบายไปตามกาลอันควรจนกวาจะถึงอายุขัยแลวก็ผานไป นี่เปนประเพณี
หรือเปนความจําเปนของพระอรหันตทานนับแตพระพุทธเจาลงมา เพราะฉะนั้นครูบา
อาจารยทานจึงประกอบความพากเพียรของทานอยูเสมอมิไดขาด 
 เพียงเราซ่ึงเหมือนกับหนูตัวหน่ึงน้ีก็พอเขาใจได ถาลงจิตยุงมากๆ เก่ียวกับหนา
ที่การงานแลวมันตองทราบทันท ี ตองหาท่ีหลบท่ีซอนปลดปลอยวางภาระน้ันดวยความ
สงบใจ ปลอยวางอารมณท้ังหลายเสีย เหลือแตความรูลวนๆ ก็ผาสุก เรียกวา วิหาร
ธรรม เวลาจิตพักสงบอารมณแหงขันธดังท่ีพูดตอนตนน้ันก็ไมมีอะไรรบกวนใจ ถึง
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อะไรจะมีอยูก็เหมือนไมม ีตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ ธาตุขันธของเราเองซึ่งนั่งอยูนี ้มัน
ก็ไมมีในความรูสึก ในเวลาจิตพักสงบตัวไมใชขันธ มีสัญญาขันธ สังขารขันธ เปนสําคัญ 
 ถาจะพูดวามี ก็มีแตความรูอันเดียวเทานั้น แตคําวามีน่ีมันก็ฝนๆ ไมสนิทใจ 
เพราะคําวาเหลือวามีนี้เปนสมมุติ แตธรรมชาตินั้นไมใชสมมุต ิ จะวาเหลือหรือมีก็มีแต
ความรูเทาน้ัน พูดอยางเต็มปากก็พูดไมได เดี๋ยวธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอา ถาให
เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไมพูดเสียเทานั้น ทั้งๆ ที่พูดนั้นก็ทราบวามันไมมีอะไร แต
ก็ทราบอยูง้ันแหละ ผูทราบนั่นซิผูที่พูดไมถูก เพราะไมใชฐานะจะพูด 
 นี่จิตเปนยั้งงั้น ถึงขั้นพูดไมไดมันพูดไมได เลยละเอียด ละเอียดยังพูดได เลย
ละเอียดไปแลวก็พนสมมุติไปแลว ทั้งๆ ที่อยูในทามกลางแหงสมมุติมีขันธเปนตนนั่น
แหละ การพูดใหถูกตองตามหลักธรรมชาตินั้นซิมันพูดไมถูก น่ีจติแทนอกสมมุติแลว 
เปนอยางนี้ 
 สภาพรูๆ น้ีมีอยูกับทุกคน เปนแตเพียงวาสิ่งที่ไมมีราค่ําราคาทั้งหลายมันปกปด
กําบังไว อันน้ีก็เลยมาเดนแทนจิตแทเสีย และตั้งราค่ําราคาใหตัวเองทั้งๆ ที่ไมมีราคา
ตามความเปนจริง มายกตัวขึ้นใหเปนของมีคามีราคา มันเลยทับส่ิงท่ีมีคุณคามีราคาน้ัน
เสีย เม่ือแกส่ิงน้ีออกโดยลําดับ ส่ิงท่ีมีคุณคาโดยหลักธรรมชาติก็คอยปรากฏข้ึนมาๆ 
เราก็คอยๆ เห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสกสรรวามีราค่ําราคานี้ไดชัดขึ้นตามลําดับแหงการ
ชําระได เมื่อเห็นโทษก็มีชองทางแกไขและมีทางปลดเปลื้อง มีทางตอสูกันเพ่ือชัยชนะ 
เอาตัวรอดเพื่อเห็นยอดธรรม คือวิมุตติหลุดพน 
 เพราะแตกอนไมรูวาอันนี้เปนภัย เมื่อรูแลวใครจะไปนอนใจอยูได ตองพยายาม
เต็มสติกําลังความสามารถ จนกระท่ังเอาชีวิตเขาแลกกันเลย เมื่อเห็นโทษเห็นภัยเต็มที่
ก็ฟดกันเต็มกําลัง และสลัดปดท้ิงอยางไมมีอาลัยเสียดาย คุณคาของจิตก็แสดงตัวเต็มที่
ไมมีอะไรปดบังหุมหอไดดังที่เคยเปนมา จะเรียก อิสรจิต อิสรธรรม ไดทั้งนั้น ไมมี
อะไรมาขัดขวาง ลงกิเลสไดส้ินซากจากใจแลว ในแดนสมมุติก็มีกิเลสเทาน้ันเปนตัวกีด
กันขัดขวางจิต ขัดขวางธรรม  
 การพยายามชําระสะสางน้ี จงระวังเสมออยาใหกิเลสเขามาแทรก พอจะเริ่ม
ภาวนามันหากมีเร่ืองอันใดอันหน่ึงเขามากีดมาขวางจนไดน่ันแหละ มันแสดงเปนกล
อุบายตางๆ ออกมาพรํ่าสอนเรา เพราะมนุษยเรานี้มันสอนงาย ถากิเลสสอนสอนงาย
นิดเดียวสอนมนุษยนะ สวนธรรมะสอนละสอนยาก กิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเทานั้น
แหละยอมหมอบราบเลย ทั้งเชื่อทั้งหมอบราบ ไมมีทาทางตอสูเลย ความจรงิเปนอยาง
น้ันจะใหวาไง  
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 ธรรมะสอนไมคอยลงไมคอยเชื่อ ทําไมมันจงึเปนอยางน้ัน เพราะกิเลสมันเปน
แนวหนาอยูตลอดเวลาน่ี ไมใหธรรมะเขาไปแทรกไดเลย กิเลสเปนแนวหนา เปน
อาจารย อาจารยใหญ อาจารยรอง รองลําดับลําดาลงมา ข้ันศาสตราจารยก็มี รอง
ศาสตราจารยก็มี รองลงมาเปนอาจารยธรรมดา รองลงมาเปนคร ู เปนครูรองลงไป
เรื่อยๆ มันมีหลายอาจารยอยูในภายในจิตใจ แตละอาจารยประจําอยูทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ มีแตอาจารยเหลาน้ีท้ังน้ันเปนเจาก้ีเจาการ แลวธรรมะ
จะแทรกเขาไปไดอยางไร  
 เมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เปนอยางนี้ดวยหลักธรรมแลว เราก็มีทางแก
ไขดวยอุบายแหงธรรม ถึงจะยากลําบากเพราะกลอุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซง
กระซิบข้ึนมาโดยอาการตางๆ ซึ่งเราเคยเชื่อมัน เราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึง
เหตุถึงผล ความไดความเสียของมันและของธรรมได และพอฟดพอเหวี่ยงกันไป ไม
ยอมหมอบราบเสียทีเดียวดังที่เคยเปนมา  
 ทุกขก็ทน ลําบากก็ทน ยากงายก็ทน พอไดเมื่อไรเอา พอสูเมื่อไรสู เอาเวลา
แพๆ ไปกอน แพใหทราบวาเราแพ แตแพเพื่อที่จะตอสู เมื่อมีกําลังจะตอสูไมถอยเพื่อ
ชัยชนะตามความมุงหมาย สูหลายคร้ังหลายหน สูไมหยุดไมถอยมันก็มีทางชนะได ไม
ชนะอยางละเอียดก็ชนะอยางหยาบ มันตองเคาะกันเขาไปต้ังแตเปลือกกระพ้ีน้ีกอน
แหละ แกะเปลือกออกแลวฟนเขาไปกระพี ้ ฟนเขาไปถึงแกนจนไดเมื่อฟนไมหยุดไม
ถอย ฉะน้ัน จงยึดเอาคติตัวอยางของพระพุทธเจาแลสาวกมาใชฟนกิเลส อยาปลอย
แนวทางทานและอยาทอถอย อยางไรจะชนะขอจงฟาดฟนกันลงทาเดียว จะเปนศิษย
พระตถาคตอยางสมบูรณแบบหาที่ตองติตัวเองไมได จะภาคภูมิใจโดยถายเดียว
ตลอดอนันตกาล 
 ปกติเราเชื่อมันงาย เช่ือกิเลสนะ เพราะเคยสนิทติดจมอยูดวยกัน จนกระทั่งเรา
กับกิเลสไมทราบวาอะไรเปนอะไร มันเปนเรา เราเปนมันเสียทั้งหมด กิเลสทุกประเภท
กลายมาเปนเรา เรากลายเปนมันเสียสิ้น จะแตะตองกิเลสมันก็จะเปนการแตะตองเรา
ไป เลยไมอยากแตะตอง เพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไมออก น่ีละท่ีทําใหคนนอนใจ 
หาทางแยกไมไดเพราะไมหา เพราะไมเห็นเรื่องกิเลสกับตน เน่ืองจากมันเปนอันเดียว
กันเสียหมดแลว 
 แมจะเปนเชนน้ันก็ตาม เราเปนผูมีความเชื่อความเลื่อมใสตอหลักธรรมของ
พระพุทธเจา การเอ้ือมมือวิงวอนพระองคใหชวย ก็คือการยึดถือศาสนธรรมน่ันแหละ 
นอมนําศาสนธรรมเขามาแกตัวเองชวยตัวเอง ยากลําบากก็สูอดสูทน ตอไปก็คอยเปด
ทางเขาไปๆ และเห็นแงแหงความผิดของตน ความโงของตน อันเปนเร่ืองของกิเลสไป
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เรื่อยๆ ดวยอุบายแหงธรรม ทีนี้ความเชื่อในธรรมก็คอยเดนขึ้นๆ ความเช่ือกิเลสนอย
ลงไปๆ เพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆ เห็นความโกหก มายาของมัน การพูดกับการทํา
ไมตรงกันของมัน 

เอา พูดงายๆ ก็วากิเลสตัวเลหกลมันหลอกไปอยางหน่ึง แตเวลาทํามันทําไปอีก
อยางหน่ึง ผลเปนอยางหนึ่งขึ้นมา ไมสมความมุงหมายที่เราเชื่อมันอยางตายใจ แลวถูก
มันตมเสียเปอยๆ ไมมีคําวาตมใหสุก แลวรับประทานอรอยเปนสุขกายสุขใจ ถาเราจะ
ฝนเช่ือมันไปเรือ่ยๆ ก็ตองจม จมอยางไมมีหวังตั้งตัวไดเลยตลอดไป เอา ฟตกลับตัว
กลับใจหันหนาเขาสูธรรม หันกนใหกิเลสตัวลวงโลก 
 สวนธรรมนั้นเปนยังไงเปนยังงั้น จริงตลอดสายตั้งแตขั้นตนจนกระทั่งขั้นสูงสุด 
เปนความจริงลวนๆ ไมมีหลอกหลอนซอนกลอะไรเลย เวลาทําตามธรรม แมจะไดรับ
ความลําบากลําบน แตผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขโดยลําดับเปนที่พอใจ ยากกับงายก็
ไมสนใจนํามาเปนอุปสรรค ไมถือเปนภาระวาหนักมากย่ิงกวาท่ีจะทําใหย่ิงข้ึนไปกวาน้ัน 
ทีน้ีอาจารยท้ังหลายฝายหลอกลวงก็คอยถูกขับไลไปเร่ือยๆ ถูกขับไลดวยอรรถดวย
ธรรม ดวยสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียรทุกอยาง กําจัดปดเปาไปเรื่อยๆ ตามเขาไปๆ 
จนกระทั่งถึงที่สุดไมมีอะไรเหลือ 
 เมื่อวัฏวนที่เปนเหตุใหหมุนเวียน เปนส่ิงหลอกลวงจิตใจหมดส้ินไปจากใจแลว 
ก็เหลือแตธรรมทั้งแทงหรือธรรมทั้งดวง ไดแกจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ เดนอยูภายในตัวเอง 
นั่นแลที่นี่จิตเปนเอกแลว มีอันเดียวเทานั้นในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน พอรูอันนี้
อยางเต็มภูมิแลวยอมปลอยอะไรเต็มภูมิเต็มที ่ไมมีเหลือเลยในขณะเดียวกัน ไมมีอะไร
เปนคูแขง ในโลกนี้ไมมี เมื่อถึงธรรมอันนี้แลวไมมีอะไรเปนคูแขง และหมดปญหา นี่
คือผลของการฝนจิตใจตอสูกับกิเลสเพื่อธรรมดวงเลิศ ยอมประจักษดังที่กลาวมานี้ 
 ปกติใจกิเลสตองชอบจะกอกรรมกอเวรใสเจาของอยูเร่ือยน่ันแหละ กอเร่ืองกอ
ราวก็เหมือนกอกรรมกอเวรน่ันแหละ การทําการคิดไมดีขึ้นมาก็เปนผลสนองตอบเขาสู
ตัวเราเอง เหมือนกับกอกรรมกอเวรใสตัวเองอยูตลอดไป ย่ิงกวาคนอ่ืนมาทําใหเปน
ไหนๆ สิ่งไมดีที่ตนทําขึ้นเพราะกิเลสชักจูง จึงเปนส่ิงท่ีนากลัวนาระวัง ยิ่งกวาสิ่งไมดีที่ผู
อ่ืนมาทําใหหลายพันหลายหม่ืนเทา เรื่องกระซิบกระซาบดวยการชักจูงนั้น มันเปนอยู
ภายในจติใจของปุถุชน มันพาใหชนดะ ไมมีคําวาผิดหรือถูก ควรไมควร 
 ทุกคนน่ันแหละ ไมวาเฉพาะทานๆ เราๆ เพียงเทานี้ มันท่ัวโลก ข้ึนช่ือวาธรรม
ชาตินี้มีอยูภายในจิตใจ ยอมยุแหยกอกวนอยูภายในใจตลอดเวลา ไมเลือกกาลสถานท่ี
บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพวกน้ีพวกหารายได พวกลาโลกลาสงสารมาเปนบริษัทบริวาร 
ไมหวังขาดทุนสูญดอก ไดนอยก็เอา มากก็เอา มีแตเอาทาเดียว คําวาขาดทุนเปนส่ิง
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สะเทือนมันอยางมาก มันจงึพยายามกีดกันตานทานไวไมใหมีข้ึนไดเลย ใครจะไปทางดี
มันตองทรมานอยางหนัก ตัดแขงตัดขา ตีตามเน้ือตามตัวอวัยวะนอยใหญใหเจ็บปวด
รวดราวไปหมด ไมใหไปวัดฟงธรรมจําศีลไดเลย เพราะมันกลัวจะขาดบริษัทบริวาร
ในวงวัฏจักรที่อยูใตอํานาจของมัน 
 ความไมยอมเสียสละก็คือกิเลส ไมยอมเสียสละใหใครทั้งนั้น ใครจะดีเทาฟาก็สู
เราไมได ยกตัวอยางเหมือนกับคนเมาเหลา ธรรมดาก็เมาเพราะฤทธ์ิกิเลสอยูแลว ยัง
ไปเอาเหลามากินเขาไปอีกก็ย่ิงเมาใหญ เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ใหเดนขึ้นไปอีก ขณะเปนบา 
พูดพลามไดทุกสิ่งทุกอยางไมมียางอายก็คือขณะเมาสุรา ขณะโงที่สุดก็คือขณะเมาสุรา
น่ันแหละ แตสําคัญวาตนฉลาดท่ีสุดก็ขณะน้ันเอง มีใครมาพูดผานหูไมได เขาอยูฟาก
เมฆโนนก็ตาม “เอา หามกูเขาไปตีกับมันหนอย ไอนั่นนะมันเกงนัก” ฟงดูซิ ทั้งๆ ที่ไป
ไมไดก็ใหคนหามไปตีกับเขา น่ันคือความสําคัญท่ีมีอยูภายในจิต ฉะนั้นจึงตองแกตรงนี้
ที่เปนคลังแหงความลุมหลงมัวเมา ดวยความพยายามของนักธรรมะ 
 ผูเห็นโทษก็คือผูรูโทษแลว ผูเห็นคุณก็คือผูรูคุณอยางเต็มใจแลว ไดแกพระ
พุทธเจาของเรานั่นแล ถาไมเชื่อคนอยางพระพุทธเจาจะเชื่อใคร ที่จะพูดไดเด็ดดวง
และถูกตองแมนยําย่ิงกวาพระพุทธเจาน้ีมีใครท่ีไหน มันไมมีในโลกอันน้ี สาวกท่ีเปน
พระอรหันตก็เพราะเชื่อตามคําของพระพุทธเจา แลวนําธรรมมาปฏิบัติตน จึงไดเปน
อยางน้ันข้ึนมาใหเราไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันน้ี 
 เราที่ยังไมไดเปนอรหัตอรหันตก็ตองการจะเปน จะพนจากทุกขดวยการ
ประกอบความพากเพียรดวยวิธีตางๆ อยูแลวเวลาน้ี ถาพูดถึงวาสนา เราก็มีของเราเต็ม
ตัวอยูแลว เราไมไปยืมวาสนาของใครมาบําเพ็ญคุณงามความด ี มันเปนขึ้นมาดวยจริต
นิสัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราเอง เราทําของเราเอง เราไมบกพรองที่ตรง
ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอ่ืนมาชวยสนับสนุน จงภาคภูมิใจในวาสนาของเราและ
ประกอบความดีสําหรับเราใหยิ่งขึ้น อันบุญวาสนาน้ันเราก็มีอยูในตัวของเราแลว เราไม
บกพรองที่ตรงไหน ตนวาสนาก็คือรางกาย ใจของเราเอง เวลาน้ีก็สมบูรณอยูแลว ใจ
เราก็พอใจและเช่ือเล่ือมใสในธรรมอยูแลว และบําเพ็ญความดีเรือ่ยมามิไดขาด 
 ถาเราทราบวาเราบกพรองที่ตรงไหน เราก็พยายามสงเสริมแกไขจุดท่ีบกพรอง
นั้นดวยตัวของเราเอง เราไมไดไปยืมความดีของใครมาแกไขสิ่งที่บกพรองในตัวเรา สติ
ปญญาก็มีอยูกับเรา ความเพียรก็มีอยูกับเรา ที่จะสงเสริมที่จะแกไข ธรรมเหลานี้มีอยู
กับเราอยูแลว มีแตการบํารุงสงเสริมใหมากมูนข้ึนไปโดยลําดับถายเดียว เราไมไดหยิบ
ยืมของใครมาชวยตัวเรา จะวาเราไมมีวาสนาไดยังไง วาสนามีอยูกับทุกคน สวนการมี
มากนอยทานไมใหนํามาแขงกัน เพราะผิดวิสัย เน่ืองจากตางคนตางเปนผูรบัผิดชอบ
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ตัวเอง มีมากมีนอยก็รูอยูกับตัวเอง แกไขดัดแปลงอยูท่ีตัวของแตละราย บําเพ็ญอยูที่
ตัว เวลาพอแลวก็ตัวเองเปนผูหลุดพน ความหลุดพนก็ไมนํามาแขงใคร ใครบําเพ็ญ
เต็มภูมิแลวก็ผานพนไป ใครยังไมเต็มภูมิก็บําเพ็ญไป และหลุดพนตามกันไปเรื่อยๆ 
เชนเดียวกับผูรับประทานอิ่มตามกันไปเรื่อยๆ ฉะน้ัน ไมใชฐานะจะนํามาแขงกัน 
 ที่เราเคยไดยินแตขาวทาน พระพุทธเจาและพระสาวกทานเปนพระอรหันตเขาสู
ปรินิพพาน เมื่อถึงขาวของเราผูบําเพ็ญเต็มที่อยางนั้นแลว เราก็เปนไปไดเชนเดียวกับ
ทาน เพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางปลีกแวะไปเปนอื่นที่ไหน ตองเปนอยางทาน
น่ันแล จะเปนอยางอื่นไปไมได ผิดจากหลัก สวากขาตธรรม เพราะทานตรัสไวชอบ
แลวทั้งนั้น ผูดําเนินตามนั้นแลวตองเปนนิยยานิกธรรม นําผูบําเพ็ญใหพนทุกขไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งพนทุกขโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทาน 
 ฉะน้ัน จงพยายามดูจิตของตัวใหมากกวาดูเรื่องอะไร ดูเรื่องใครก็ตาม มันไม
เห็นโทษเห็นคุณชัดเจน ยิ่งกวาดูเรื่องของตัวเอง ดูเรื่องคนอื่นดีไมดีเปนการสั่งสมกิเลส
ขึ้นมา พอกพูนขึ้นโดยเจาตัวไมรูและพอกพูนมากขึ้นโดยลําดับ ดีไมดีกินไมไดนอนไม
หลับ วุนท้ังกลางวันกลางคืน เพราะความสนใจดูแตเร่ืองภายนอก ไมสนใจดูเรื่องของ
ตัว 
 การดูตัวเองคือใจ ซึ่งเปนผูไปปรุงไปแตง ไปหาเรื่องหาราวดวยสต ิ ก็ยอมทราบ
ความผิดถูกดีชั่วของตัวได ใจก็สงบตัวลง พอมีทางไดรับความสงบสุข และเห็นโทษใน
ความคิดความปรุงของเจาของที่ตะครุบเงาหลอกตัวเองไมมีสิ้นสุดยุต ิ 
 ใจนี้เปนมหาเหต ุ เหตุปจจฺโย จะหมายถึงอะไรมีเหตุเปนปจจัย ปจจัยเครื่อง
หนุนจะเกิดท่ีไหน ถาไมเกิดขึ้นจากใจซึ่งเปนตนเหตุอันสําคัญ อารมฺมณปจฺจโย มัน
เปนอารมณมาจากไหนถาไมเปนไปจากใจ ปรุงข้ึนมาใหเกิดใหเปนอารมณ อารมณเปน
ขึ้นจากใจซึ่งเปนตัวมหาเหตุนี่แล จงสํารวมระวัง อยาปลอยใจออกเพนพานสูอารมณ 
ถาไมอยากเจอไฟคือความทุกขรอนนอนครางเผาผลาญใจ 
 อภิธรรมทานสอนจิตลวนๆ จึงเขาใจยาก กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา นี่
เหมือนกัน เหตุปจจฺโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย สมนนฺตรปจจฺโย เหมือนกัน 
ธรรมท่ีกลาวเหลาน้ันมีอยูท่ีใจ พระอภิธรรมทานสอนใจ ถาเราไมเขาใจเรื่องอภิธรรม 
เราก็อยาดวนไปสนใจใหเสียเวลํ่าเวลาเลย ใหดูใจซึ่งเปนรากฐานของอภิธรรม เปนที่
แสดงออกแหงกิริยาของอภิธรรม เชน เหตุปจจฺโย เปนตน เปนอาการหน่ึงๆ ที่ทาน
แสดงออกไปจากใจ เมื่อทราบนี้แลวทราบไปหมดปดไมอยู เพราะอภิธรรมทั้งเจ็ด
คัมภีรนั้น เกิดขึ้นที่พระจิตของพระพุทธเจา ทานสอนจติท้ังส้ิน  
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 ขอใหสรางใจใหฉลาด คําวาฉลาดน้ีฉลาดรอบตัวเองนะ อยาไปสําคัญวาความ
ฉลาดกวาผูใดแลว เปนความเลิศความประเสริฐยิ่งกวาความฉลาดรอบตัวเอง นี่คือ
ความฉลาดอันเลิศประเสริฐอยูที่ตรงนี้ 
 ความเปนใหญในตัวน้ีดี เปนใหญในผูอื่นไมคอยดียิ่งกวาความเปนใหญในตัว 
ความรูรอบตัว แกไขตัวไดดี อาการใดท่ีแสดงออกมาผิดถูกดีช่ัว นั่นจะแสดงมาจากตัว
และรูเรื่องรูราวของตัว จึงช่ือวาผูปฏิบัติ จงมองดูจุดนี้อยาไปดูจุดอื่น ช่ือวาผูปฏิบัติโดย
ถูกทาง เรื่องราวอะไรๆ ก็สงบลงไปๆ สุดทายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันรายออกไป
ตะครุบเงาไปโนนไปนี้ที่จิตแหงเดียว เพราะท่ีเกิดอภิธรรมและยอดอภิธรรมก็คือจิต
ดวงบริสุทธ์ิลวนน่ีแล จะเปนอะไรที่ไหนไปเลา จงปฏิบัติตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจา
แลสาวกทาน ถาอยากเห็นคลังแหงอภิธรรมคืออะไร อยูท่ีไหน ผูปฏิบัติน่ันแลจะทราบ
ในตัวเองดวย สนฺทิฏฐิโก โดยไมมีกาลสถานที่ใดๆ มายืนยันรับรอง จะพอตัวอยูกับสนฺ
ทิฏฐิโกภายในใจตัวเอง 

เอาละ วันนี้แสดงเพียงเทานี้ 


