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ตัวภพชาติแทคือ.... 

พระพุทธเจาเปนผูทรงรูทรงเห็นดวยการปฏิบัติมาแทบลมแทบตาย เกี่ยวกับจุด
สําคัญของมหาสมมุติมหานิยม และมหาทุกขกลายเปนมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได มีพระ
พุทธเจาเทานั้น ในสามโลกธาตุนี้มีจํานวนของสัตวโลกมากเทาไร ทําไมจึงทรงทราบได
เฉพาะพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานี้มีอยูกับทุกตัวคนและ
สัตว เพราะสิ่งเหลานี้อยูกับใจ เพราะฉะนั้นใจจึงเรียกไดอยางเต็มปากไมผิดจากหลัก
ความจริงเลยวา คือ สถานที่ผลิตเครื่องอุปกรณตาง ๆ ของภพของชาติอยูตลอดเวลา 
ตัวภพตัวชาติแทก็คือจิตอวิชชา นี่เปนของที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมาเปนเวลานานแสน
นาน ในบรรดาบุคคลและสัตวรายหนึ่ง ๆ ตัวหนึ่ง ๆ 

กิริยาที่แสดงออกแหงอาการของจิตอวิชชานั้น มีหลายประเภทนับไมถวน ทานกลาวไว
ยอ ๆ วา กิเลสพันหาตัณหารอยแปด ซึ่งเปนแขนงเปนที่ทองเที่ยว เปนที่ทํางานและ
กอบโกยผลของงานอันเปนความทุกขความลําบากมาสูดวงใจของสัตวโลก มีมากมาย
ออกจากจิตอวิชชาเพียงอันเดียวเทานั้น สิ่งเหลานี้เปนของที่มีอยูดั้งเดิมในสัตวและ
บุคคลทั่ว ๆ ไป แตไมมีใครที่จะสามารถฉลาดรูของสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนตัวพิษตัวภัยไดแม
แตรายเดียว นอกจากพระพุทธเจาเทานั้น 

เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติคนควาสิ่งเหลานี้ตามหลักศาสนธรรมที่ประทานไวแลว จึง
ไมถือวาเปนของยากของลําบากอะไรพอที่จะใหสุดวิสัย หรือเหลือกําลังความสามารถ
ของพวกเราชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งนักบวชผูตั้งใจปฏิบัติเพื่อรูแจงแทงตลอด คว่ําวัฏ
จักรออกจากวัฏจิต ใหกลายเปนวิมุตติหลุดพนขึ้นมาที่จิตดวงนี้ ผูที่ยากลําบาก จะพูด
เรียกวาตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตวโลกทั้งมวลก็ไมผิด 

เพราะพระพุทธเจาทรงเปนศาสดาเอกของโลก ทรงปรารถนาความเปนศาสดาเพื่อร้ือ
ขนสัตวโลกมาเปนเวลานาน และทรงทุมเทพระสติกําลังความสามารถทุกดานทุกทาง



เร่ือยมา ไมเคยลดหยอนออนขอทอถอยแตประการใด ถาเปนทางก็ไมใชทางธรรมดาที่
เราสรางกันขึ้น เปนทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียว ที่จะไดทองเที่ยวสัญจรไปมาได
ดวยความสะดวกจากการสรางขึ้นของพระพุทธเจา ไดแกทางศาสนธรรม ตั้งแตพื้น ๆ 
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน 

เปนทางที่ประทานไวโดยถูกตองแมนยําไมมีที่คําวาผิด เพราะฉะนั้นคําวา
มัชฌิมาปฏิปทาจึงเปนทางที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับสัตวโลก ที่จะพยายามไตเตาไป
ตามสติกําลังความสามารถของตน จนถึงขั้นหลุดพนปลอดภัยดวยมัชฌิมาปฏิปทานี้ 
เพราะพระองคสรางไวแลวโดยสมบูรณ ไมมีอะไรบกพรองแมแตนอยเลย 

การสรางพระบารมีแตละชาติภพของพระองคนั้น เอาชีวิตจิตใจเขาแลกจนถึงวาระสุด
ทายทุก ๆ ภพทุก ๆ ชาติไป เราจะเห็นไดชัดถึงเรื่องความพากเพียรความอดทน ความ
เปนนักตอสูเพื่อสัตวโลกจริง ๆ ก็คือศาสดาของพวกเรา ทุกขยากลําบากขนาดไหนใน
ภพใดชาติใดที่ทรงบําเพ็ญ จนกระทั่งถึงพระชาติสุดทายคือพระสิทธัตถราชกุมาร
เสด็จออกทรงผนวช ทรงบําเพ็ญดวยความลําบากลําบนเรื่อยมา จนถึงไดตรัสรูสมพระ
ทัยหมายในความจะเปนศาสดาของโลกโดยแทจริงแลว จึงไดประทานพระโอวาทที่ทรง
บําเพ็ญมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเห็นผลเปนที่พอพระทัยนั้นแกบรรดาสัตวโลก
เร่ือยมา นี่คือความลําบากลําบนในการบําเพ็ญเหตุของพระพุทธเจา 

เราผูไดรับแลวซึ่งพระโอวาทอันถูกตองแมนยําของพระองค นอมเขามาเพื่อประพฤติ
ปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในจิตใจกายวาจาของตนเทานั้น ถาจะถือวาเปน
ความลําบากลําบนแลว เราก็เปนคนหมดหวัง ไมมีทางที่จะเล็ดลอดจากกองทุกขทั้ง
หลายเหลานี้ไปได คงจะจมอยูนี้เปนอนันตกาลหาทางพนไมได เพราะทางพนนั้นถูกปด
ตันแลว ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ที่ออกอุบายหลอกลวงเราให
ทอถอยออนแอไปดวยอาการตาง ๆ 

เชน เปนการบําเพ็ญลําบากบาง วาสนานอยบาง กําลังความสามารถไมเพียงพอบาง 
ทําไปก็ลําบากลําบนอยางนี้บาง สติปญญาไมมีบาง การจะกาวเขาสูแนวธรรมของพระ
พุทธเจา เพื่อความพนทุกขโดยอาการใดก็ถูกกิเลสปดลอมหรือกั้นไวเสียทุก ๆ อาการ 



จนหาทางออกไมไดและมอบความทอใจใหแกพวกเราจากกิเลส แลวเราจะมีทางกาว
จากกองทุกขนี้ไปไดที่ตรงไหน 

ไดเคยแสดงเสมอวาวิธีการตอสูกับกิเลสนั้น เปนสิ่งที่ยากเย็นเข็ญใจทุกแงทุกแขนงแหง
การตอสู ดังพระพุทธเจาทรงตอสูมาเปนเวลานานแลวจึงไดผลสําเร็จ พระสาวกทานก็
เชนเดียวกัน เพราะทางนี้เปนทางที่ฝนขวากหนามคือกิเลสทุกประเภท ไมใชจะเดินไป
อยางราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายหวงในอิริยาบถตาง ๆ ที่วาประกอบความเพียรไมมี
อะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจ ใหลุมหลงงมงายตาง ๆ เปนไปดวยความราบรื่นดีงาม 

สติปญญาก็คลองแคลวแกลวกลาขึ้นมาเอง สมาธิก็เกิดขึ้นมาเอง มรรคผลนิพพานก็
เกิดขึ้นมาเองอยางนั้น หาไมได ตองเปนขึ้นมาดวยความฝาฝน การตอสูกับกิเลสทุก ๆ 
ประเภท เนื่องจากมันสุมอยูที่หัวใจของเราเปนเวลานานจนนับเงื่อนตนเงื่อนปลายไมได 
วาตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไร เพียงแตคําวาจิตอวิชชานี้ก็พรอมแลวที่จะผลิตลูกผลิตหลาน
ของกิเลสขึ้นมาใหเปนที่พอกับความตองการของกิเลส แลวเราจะผลิตศาสตราอาวุธได
แกธรรมของพระพุทธเจาขึ้นมาภายในจิตใจแตละแงละแขนงนั้น ตองถูกตัดถูกทอนถูก
กีดถูกขวาง ถูกย่ํายีตีแหลกจากกิเลสมาแลวกี่คร้ังกี่หน 

เราเคยไดทบทวนดูบางหรือไมในแงแหงความเพียรเหลานี้กับการตอสูกับกิเลส หากยัง
ไมไดทบทวนเลย ก็พึงทราบวาเรานั้นแพกิเลสมาอยางราบโดยลําดับในวงแหงความ
เพียรของเราเอง จึงตองใชสติปญญาศรัทธาความเพียรดวยความรอบคอบขอบชิดอยู
เสมอ จึงจะมีทางแหวกวายไปไดเปนระยะ ๆ ความเพียรเปนสําคัญที่จะเปนเครื่อง
สนับสนุนใหกาวหนา ไมใหถอยหลังได สติปญญาเปนเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็ม
ไปดวยขวากหนามคือกิเลสประเภทตาง ๆ ปดบังไวอยางมิดชิดปดตา ใหไดเบิกออกไป
ดวยอํานาจของสติปญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวัน ๆ จนเปนทางเตียนโลงขึ้นมาดวยสมาธิ
ตามขั้นของสมาธิ เตียนโลงขึ้นมาดวยโดยทางปญญา ตามกําลังแหงขั้นของปญญา 
และเตียนโลงไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ เพราะปญญาเปนเครื่องฟาดฟนหั่นแหลกกิเลส ไม
มีตกคางอยูภายในจิตใจไดเลย 



นี่เปนทางเดินของผูจะตอสูกับกิเลส จะพึงใชสติปญญาเปนสําคัญอยูภายในใจนี้แล 
เพราะกิเลสอยูที่นี่อยาเขาใจวาอยูที่ไหน วัฏวนของจิตจึงอยูที่นี่ เนื่องจากกิเลสพาใหวก
ใหวนขนทุกขใสตนดวยงานของมันที่ทํา โดยหาสิ่งกีดขวางมันไมได เพราะเราไมมีสติ
ปญญาที่จะกีดขวางกิเลสสรางงานขึ้นมาภายในจิตใจของเรา และผลของงานก็คือ
ความทุกขความลําบากความเดือดรอนในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแตไหนแตไรมา 
กิเลสเปนอยางนั้น 

ไมเคยสงสารใครก็คือกิเลส เอารัดเอาเปรียบสัตวโลกที่สุดก็คือกิเลส ตมตุนหลอกลวง
เกงที่สุดไมมีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลส กดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทใหจิตอยูใต
อํานาจหมอบราบคาบหญาอยูเชนนั้นก็คือกิเลส ไมใชสิ่งอื่นใดอยาพากันคิดกันคาดให
เสียเวลา อันเปนเรื่องสงเสริมกิเลสไปโดยถายเดียวอีกเทานั้นไมมีอยางอื่น 

เพราะฉะนั้นจงสํานึกใจของตนซึ่งเปนสถานที่ผลิตกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเปนกอง
ทุกขกับเรานี้ ใหเปนสถานที่รบกับกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยศรัทธาความเชื่อม่ันตอการ
ปราบกิเลสวาจะตองชนะ วิริยะความพากเพียรตอสูอยาไดลดละทอถอย สติเปนเครื่อง
กํากับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแงใดก็ตาม 

สมาธิพยายามบังคับกิเลส ตอสูกิเลสตัวฉุดลากจิต ใหฟุงซานรําคาญไปตามอารมณ
ตาง ๆ ซึ่งเคยไดสัมผัสสัมพันธกันมามากนอยเพียงใดนับไมถวนอยูแลว เพราะอํานาจ
แหงความลุมหลงของกิเลสนี่แล ใหเปนความลุมหลงในอารมณทั้งหลาย ใหยอนเขามา
สูความสงบดวยอํานาจแหงความเพียร ศรัทธา สติและปญญาของเราจนได อยายอม
ใหจิตฟุงเฟอเหอเหิมไปในอารมณตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องของจิตปรุงแตงขึ้นมาหลอกตนเอง
ดวยอํานาจของกิเลส 

นั้นแลคือจิตอวิชชามันเปนเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมา ภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้ 
แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมา อดีตผานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็ปนขึ้นมาปรุงขึ้นมา 
หลอกเราอยางสด ๆ รอน ๆ แลวก็เชื่อมันอยางสนิทติดจม ขนทุกขขึ้นมาเพราะความ
เชื่อมันอยางติดจมนั้นมากนอยเพียงไร เราไมมีทางทราบไดเพราะเชื่อมันอยางจมมิด
แลว อดีตผานมามากเทาไร ไมวามันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมา เปนตองเชื่อมันทุก ๆ ระยะ



แหงความคิดความปรุงความผลิตขึ้นมาหลอกของมัน อนาคตที่ยังไมมาถึงก็ปรุงแตงไป
แลว ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เร่ืองดีเร่ืองชั่ว จนเกิดเปนทุกขขึ้นมาภายในตน 

ขึ้นชื่อวาสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นดวยอํานาจของกิเลสเปนผูบงการแลว จะไมมีผลสะทอน
ยอนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้ เปนไมมี เพราะฉะนั้นจงทราบวาอารมณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นนั้นรอยทั้งรอย เปนเรื่องของกิเลสผลิตงานของมันขึ้นมาโดยอิสระ ไมมีสิ่ง
ตอตานหรือตานทานกีดขวางตอสูมันบางเลย ถาไมใชนักปฏิบัติเราเทานี้จะเปนผูใดเลา 
รับทราบจุดใหญจุดแหงวัฏจักรวัฏสงสาร จุดแหงพาใหเกิดแกเจ็บตายขนทุกขมาพรอม
ในภพชาตินั้น ๆ จะมีที่ไหนถาไมมีที่จิต 

จะเปนผูใดที่จะรูจะเห็นสาเหตุแหงความเปนมาของความเกิดแกเจ็บตายและเต็มไป
ดวยทุกขนี้ ถาไมใชนักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลวโดยถูก
ตองนี้ ยึดมาประพฤติปฏิบัติเปนเครื่องมือใหติดแนบกับตน ไมประมาทในอาการตาง ๆ 
ของจิตที่แสดงออก ไมมีผูใดจะรับทราบได มีผูปฏิบัติตามหลักแหงสวากขาตธรรม 
เฉพาะอยางยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเรานี้แล จะเปนผูรูไดเห็นไดและทําลายกงจักรแหงวัฏ
จักรซึ่งมีอยูภายในจิตใจนี้ไดเปนลําดับ ๆ ดวยอํานาจแหงศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญา อันเปนหลักใหญ 

เมื่อสติปญญาซึ่งเปนฝายธรรมไดเขาทําลายกงจักรคือโรงงานจิตอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมี
อยูภายในจิตนั้นโดยลําดับแลว สมาธิที่ไดยินแตชื่อในตํารับตําราก็จะปรากฏขึ้นมา
อยางชัดเจนในจิตของเราวา จิตเวลานี้ไดรับความสงบแลวดวยอุบายวิธีนี้ ๆ สงบเขา
มากเพียงไรก็พึงทราบวากิเลสไดสงบตัวไปมากเพียงนั้น ไดตอสูตานทานกับกิเลสตัวพา
ใหฟุงซาน พาใหจิตฟุงซานไดมากนอยเทานั้น พอจะยังจิตใหเขาสูความปลอดภัยไดแก
ความสงบไดเปนพัก ๆ ไปได นี่ก็เปนผลอันหนึ่งจากการปฏิบัติ 

เพราะฉะนั้นจึงไมควรประมาทคําวาสมาธิเพื่อความสงบใจ อันเปนธรรมชาติสั่งสม
กําลังขึ้นมาภายในใจ อยางนอยก็เปนตนทุนใหใจไดรับความสงบรมเย็นทรงตัวได ไม
สายแส ไมวุนวาย ไมถูกกิเลสตัวฟุงซานรําคาญทําลายไปเสียทุกกาลสถานที่ทุก



อิริยาบถ ยังพอปรากฏเปนความสงบตัวอยูไดดวยสมาธิธรรม เพราะอํานาจแหงความ
เพียร 

ขอใหทุกทานพิสูจนเร่ืองกองทุกขของตน มีอยูที่จิตใจนี้เทานั้น รางกายเปนวิบากขันธ
ผลพลอยไดมาจากกิเลสประเภทนี้แลว จะใหเปนอยางอื่นอยางใดไปอีกก็ไมได เปน
เพียงวิบากของขันธ ทุกขก็ทุกขเทาขันธ คือรูปขันธ เวทนาขันธที่มีอยูในนี้เทานั้น จะให
มากยิ่งไปกวานี้ก็ไมมาก แตสวนทุกขที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอํานาจของกิเลสผลิตขึ้นและ
เผาผลาญจิตใจใหฉิบหายปนปวอดวาย ทั้ง ๆ ที่จิตก็ตายไมเปนนั้นมีจํานวนมากยิ่งกวา
ทุกขภายในธาตุในขันธนี้เปนไหน ๆ 

จึงควรเห็นโทษแหงทุกขที่เกิดขึ้นมาจากอํานาจของกิเลสผลิตนั้นวาเปนสิ่งสําคัญที่จะ
รีบแกไขใหหมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแตบัดนี้ ธาตุขันธก็จะกลายเปนธรรมดาของธาตุของ
ขันธหรือเปนขันธลวน ๆ ไปเสีย ไมมีกิเลสตัวใดเขามาเสริมขันธใหเปนทุกขอยางนั้น
อยางนี้มากขึ้นไป ดวยความสําคัญของใจเอง 

ความทุกขความลําบากภายในรางกาย มีไดทั้งพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทาน 
เพราะเปนวิบากเปนผลที่ปรากฏขึ้นมาแลว และเปนเรือนของทุกขที่จะตองอยูอาศัยจน
กระทั่งเรือนรางนี้แตกสลายไปเมื่อไร ทุกขจึงจะสลายไปตามขันธนี้ไมมีเงื่อนสืบตอหมด
ไป แตทุกขภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบตอ เพราะกิเลสพาใหสืบ กิเลสเปนตนเหตุพา
ใหเกิดทุกขขึ้นมาเรื่อย ๆ ไมมีทางสิ้นสุดถาไมแกกิเลสอันเปนตัวเหตุสําคัญผลิตทุกขนั้น
เสีย จะไมมีทางหลุดพนเปนอิสระเสรีภายในจิตใจไดเลย นี่เปนหลักสําคัญที่เรานัก
ปฏิบัติทั้งหลาย จะพึงคุยเขี่ยขุดคนในจุดสําคัญคือโรงงานของวัฏจักร ซึ่งมีอยูภายในวัฏ
จิตนี้ ไมอยูนอกเหนือจากนี้ไปเลย 

อยาเสียดายสิ่งใด ๆ ในโลก เปนสิ่งที่เคยมีเคยเปนเคยประสบพบเห็นเคยผานมาแลวทั้ง
นั้น ไมเลยยิ่งกวานั้น ไมพาคนใหวิเศษวิโส ไมพาคนใหหลุดพนจากทุกขไปได เหมือน
การรื้อถอนกิเลสอันเปนสิ่งที่ต่ําชาเลวทราม และเปนสิ่งที่สกปรกรกรุงรัง เปนสิ่งที่กอ
ทุกขใหสัตวทั้งหลายไดรับความลมจมไปมากที่สุดนี้เปนสําคัญ ขอใหร้ือถอนตนเหตุนี้



ดวยความพากเพียร ดวยสติปญญาของเรา อยาไดลดละความเพียร ใหเสียดายที่ตรงนี้ 
อยาใหความเพียรหลุดไปเสียไปแมแตขณะหรือเวลาหนึ่ง 

ใหมีความเสียดายตอความพากเพียร เสียดายตอการตอสูกิเลสตัณหาอาสวะ เพื่อชัย
ชนะขึ้นมา สรุปแลวใหเสียดายชัยชนะ ใหเสียดายความหลุดพนจากทุกข ใหเสียดาย
ความเพียรที่เปนเครื่องแกหรือเครื่องถากถางกิเลส หรือเครื่องดําเนินเพื่อความหลุดพน
จากกิเลสโดยประการทั้งปวง นี่เปนความเสียดายเปนความอาลัยที่ถูกตอง การเสียดาย
การอาลัยสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้น เปนเรื่องของวัฏจิตพาใหหมุนพาใหเวียนหลอกลวง 
แลวขนทุกขใหเราตายแลวเกิด เกิดแลวตายเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาในภพนอยภพ
ใหญ ซึ่งเต็มไปดวยทุกขในทุกภพทุกชาติ ในขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยูนั้นไมปราศจาก
ทุกขไดแมขณะเดียว 

ใหเห็นภัยในสิ่งเหลานี้ประจักษใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ที่ทรงพบมาแลวทั้ง
ทุกขทุกประเภท ภายในพระกายก็ทรงทราบแลว ทุกขภายในพระจิตพระองคก็ทรง
ทราบ สาเหตุที่จะใหเกิดทุกขทั้ง ๒ ประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายในจิต พระองคก็ทรง
ทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ เหลือแตความบริสุทธิ์วิมุตติลวน 
ๆ แลว นั้นแลคือจิตดวงประเสริฐ ธรรมดวงประเสริฐ ธรรมกับจิตเปนอันเดียวกันแลวไม
มีคําวาสอง นั่นแหละที่นี่จะเห็นไดชัดเจนประจักษใจ พระองคไดเห็นประจักษพระทัย
แลว 

เราผูประพฤติปฏิบัติเมื่อไดถอดถอนสิ่งลามกรกรุงรัง กอความทุกขใหแกเราโดย
ถายเดียวนี้ออกไดแลว ก็จะตองเห็นประจักษเชนเดียวกัน วาไมมีสิ่งใดอีกแลวที่จะมายุ
แหยกอกวนจิตใจ ใหรักใหชังใหเกลียดใหโกรธ ใหโลภใหหลงโดยประการตาง ๆ ซึ่งเปน
เร่ืองของกิเลสอาสวะทั้งมวล เพราะกิเลสไดสิ้นซากไปหมดแลวจากใจ จึงกลายเปนใจ
อิสระเสรี 

ตั้งแตขณะนั้นไปแลวเราจะเห็นคุณคาแหงความพากเพียรของเรา หนักเบามากนอย 
สละเปนสละตายมาวามีคุณคาอยางยิ่ง ถาไมมีความเพียรขนาดนั้นเปนเครื่องหนุนแลว 
ผลคือความอิสระเสรีและความประเสริฐภายในจิตใจ ซึ่งไมเคยรูเคยเห็นนี้จะไมไดพบ



ไดเห็นกันเลย แตนี้ไดปรากฏขึ้นแลวภายในใจของตนเอง เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรง
ปรากฏ และพระสงฆสาวกทั้งหลายปรากฏ เปนธรรมประเภทเดียว มีความสม่ําเสมอ
กัน ไมมีของทานผูใดยิ่งหยอนกวากัน เพราะฉะนั้นการเห็นประจักษในความบริสุทธิ์
ของตนโดยสมบูรณเต็มที่แลว จึงเปนการเห็นพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคโดยสมบูรณ 
และพระสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคโดยสมบูรณอยูภายในใจดวงเดียวของตน
นี้ไมสงสัย 

การที่จะลบลางพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆวาไมมีนั้น ธรรมชาติที่รูที่เปนอยูภายใน
จิตใจของตน ประกาศอยางโจงแจงอยูแลวกับตนเองวา ธรรมประเภทนี้ลบลางไดหรือ
ไม ลบลางไดอยางไร เมื่อธรรมชาตินี้ไมใชฐานะที่จะลบลางดวยวิธีการใด ๆ ไดแลว 
พระพุทธเจา พระสงฆสาวก จะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานหรือกี่ลาน ๆ พระองคก็ตาม ก็ไมใช
ฐานะที่จะไปลบใหสาบสูญไปจากโลกได นี้แลคําวาผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต
โดยสมบูรณนั้น เห็นในขั้นแหงความบริสุทธิ์ของใจตนเอง 

เมื่อใจของตนไดบริสุทธิ์เต็มที่แลว ก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาและสาวก 
และธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ไดสิ้นสูญไปไหน หรือจะสิ้นสูญไปไหน ก็ทราบไดชัดวาไมมี
ความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลาย ไมมีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลาย
เปลี่ยนแปลงกัน จึงไมมีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกัน เปนแบบของ
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถายเดียวเทานั้น แบบอื่นไมมีแทรก เพราะนี้ไมใชสมมุติจะเอา
สมมุติเขามาแทรกไดอยางไร 

เมื่อเปนเชนนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจา พระสงฆสาวกอยางเต็มใจ เชนเดียวกับเรายอม
รับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้ หาที่ขัดที่แยงไมได เพราะเราหาที่ขัดแยงใจของเราไมได เรา
ประจักษใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแลว ก็เปนการเชื่อพระพุทธเจา พระ
สงฆสาวกทาน ซึ่งเปนแบบเดียวกันนี้อยางเต็มใจเชนเดียวกัน 

ดังนั้นผูที่ไดรูไดเห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจ ใจกับธรรมเปนธรรมชาติอันเดียวกัน
แลว จึงไมสงสัยพระพุทธเจา พระสงฆสาวก แมจะมีจํานวนมากนอยและปรินิพพานไป
นานเพียงไรก็ตาม ตามกาลตามสมัยตามสมมุตินิยม ธรรมชาตินี้ไมใชกาลไมใชสมัย ไม



ใชสมมุตินิยม แตเปนหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพนเปนอยางนี้ ก็ทราบภายในใจของ
ตนอยางชัดเจน นี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรม ธรรมถึงกันที่จิต 

จิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมทั้งหลาย ไมมีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวา
จิต ไมมีสิ่งใดที่จะเปนของคูควรยิ่งกวาจิตสําหรับธรรม ธรรมจะมีมากนอย พระพุทธเจา
ปรินิพพานไปจํานวนมากนอยเพียงไร พระสงฆสาวกทานบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนไป
จํานวนมาก และนิพพานไปแลวจํานวนมากนอยเพียงไร ไมมีอะไรเปนเครื่องพิสูจน 
เพราะจิตไมสามารถ เพราะไมมีเครื่องมืออ่ืนที่จะพิสูจนธรรมชาติเหลานั้นใหเห็น
ประจักษขึ้นมาตามความเปนของธรรมชาตินั้น ความมีของธรรมชาตินั้น 

มีจิตดวงเดียวเทานี้ที่ไดชําระใหเต็มภูมิสมควรแกธรรมทั้งแทง สมควรแกธรรมที่บริสุทธิ์
แลวเทานั้น จะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได ตามที่พระพุทธเจาทั้งหลายทานตรัสไว
วา ธรรมมีอยู ๆ มีอยูที่ไหน ใจเปนผูสัมผัสธรรม เมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากนอยเพียง
ใด ธรรมก็มีอยูกับใจดวงนั้นมากนอยเพียงนั้น เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแลว ธรรมที่
บริสุทธิ์เต็มสวนก็เต็มอยูภายในจิตใจของผูเขาสัมผัสเต็มที่แลวนั้นเทานั้น ไมสาธารณะ
แกผูหนึ่งผูใด นี่ละคําวาธรรมมีอยู รูกันอยูที่ใจ สัมผัสกันที่ใจ ใจเปนภาชนะสําหรับรับ
ธรรมทั้งหลายในคําที่วาพระพุทธเจาตรัสไววามีอยู 

เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราใหเหมาะสมแกธรรมขึ้นไปโดยลําดับ ตั้งแตขั้น
สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปญญาธรรมขั้นนั้น ๆ สมาธิก็ตั้งแตขั้นขณิกะ รวมชั่ว
ขณะชั่วกาลแลวถอยตัวออกมา แลวรวมแลวรวมเลารวมหลายครั้งหลายหน ก็เปน
สมาธิที่แนบแนนเขาไป เมื่อขยายออกทางปญญา สมาธิก็เปนเครื่องหนุนปญญาไดเปน
อยางดี เพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางดานปญญา ยอมเปนความสะดวกสบาย 
เพราะจิตไมหิวโหยกับอารมณใด ๆ เนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวดวยความสงบ ถอยออก
จากความสงบแลวจึงทําหนาที่ทางดานปญญาไดดวยความสะดวกตามขั้นแหงสมาธิที่
มีอยูนั้น ๆ จะสนับสนุนปญญาขั้นนั้น ๆ ใหมีกําลังมากขึ้นเปนลําดับ จนถึงขั้นมหาสติ
มหาปญญา 



ไมมีอยูที่ไหน ธรรมที่กลาวเหลานี้ อยูที่จิต ใหผลิตขึ้นมา เวลานี้มีแตกิเลสผลิตลูกเตา
หลานเหลนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยูแลววาเปนนักปฏิบัติ แตการ
ปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเขาไปทํางานในวงความเพียรนั้นโดยไมรูสึกตัวเพราะ
ความพลั้งเผลอบาง ความทอแทออนแอบางจิปาถะ 

เพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกวาสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้ จะตองแทรกเขาไปไดทุกระยะถา
สติปญญาไมทันไมเพียงพอ ดวยเหตุนี้ทานจึงใหอบรมสติปญญาขึ้นดวยความ
พากเพียรในแงตาง ๆ ไมใหลดละ จนกลายเปนสติขึ้นมาเห็นไดอยางชัดเจน กลายเปน
ปญญาขึ้นมาไดอยางชัดเจน และฟาดฟนกิเลสประเภทตาง ๆ ที่พอเหมาะพอสมกับ
กําลังของสติปญญานั้นใหขาดไปโดยลําดับ ๆ ไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน 

เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลวก็เปนสติปญญาที่เกรียงไกรที่สุด กิเลสจะเคยมี
อํานาจวาสนามีกําลังวังชา เคยหลอกลวงหรือตมตุนจิตใจดวงนี้มานานเทาไร สติ
ปญญานี้จะตามทัน ๆ และฟาดฟนหั่นแหลกกันใหขาดสะบั้นลงไปไดโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งกิเลสประเภทตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งแมแตจอมกษัตริยวัฏจักร คือ อวิชชาก็ยัง
ตองถูกหมอบลงไป ก็ไมพนสติปญญาขั้นนี้จะตองตามทําลายจนได ไมมีกิเลสแม
ปรมาณูเหลืออยูภายในจิตใจนั้นเลย นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาแลว เปน
มาแลว พระสาวกทั้งหลายก็ดําเนินมาแลว เปนมาแลว ดวยธรรมที่กลาวมาเหลานี้ 
เพราะฉะนั้นธรรมที่กลาวมาอันเปนฝายเหตุนี้ จึงเปนธรรมที่ทันสมัยอยูเสมอกับผู
ตองการจะเผากิเลส อยาใหกิเลสเผาเรา เหมาะสมอยูทุกระยะ 

คําวาทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ มีอยูที่ไหน ความจริงของสัจธรรมเหลานี้ 
สถานที่อยูของสัจธรรมเหลานี้อยูที่ไหน ทานกลาวไวในตํารา มีทุกคัมภีร เต็มอยูใน
คัมภีร แตเปนชื่อของสัจธรรม ตัวสัจธรรมจริง ๆ อยูที่ไหน ทุกขคือความทุกขกายทุกขใจ 
มีอยูกับกายกับใจของเรานี้ นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัย 

ทุกขทางรางกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุ อันเปนสาเหตุอันหนึ่งที่จะใหรางกาย
ไดเกิดความทุกขความลําบาก เชน ดินฟาอากาศหรืออาหารเปนเครื่องแสลง ทําใหราง
กายกําเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมา ถาจะพูดถึงเรื่องสมุทัย อันนี้ก็เปนสมุทัยของสวนราง



กาย แตทานไมเขามาเกี่ยวของนัก สําคัญที่ใจจะมาเปนผูเสริมดวยอํานาจของสมุทัย
นั้นแหละ มายึดมั่นถือม่ันมาสําคัญผิดตาง ๆ ใหเกิดความเดือดรอนขึ้นมาเปนทุกขขั้นที่
สอง อันเปนความทุกขใหญยิ่งกวารางกายเปนทุกขโดยธรรมดาของตน 

คําวาสมุทัยคืออะไร แดนผลิตทุกข สมุทย แปลวาแดนผลิตทุกขขึ้นมา ทานพูดยอ ๆ 
เอาไววา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหา ก็คือความรักความใครในวัตถุ
อารมณตาง ๆ ไมมีสิ้นสุดยุติ รักอยูเชนนั้นไมมีความอิ่มพอ ใครอยูเชนนั้นจนกระทั่งวัน
ตายหาความสงบสยบตัวลงโดยลําพังไมไดเลย มีแตความหิวโหย มีแตความกระวน
กระวาย เพราะความรักความใคร ความอยากได ความตองการ เปนอยูเชนนั้นตลอด 
ทานวากามตัณหา 

ภวตัณหา ยินดีในสิ่งที่มีอยูเปนอยูของตน ใครมีอะไรก็ยินดีในนั้น ติดในนั้น รักในนั้น 
ชอบในนั้น ไมวาเปนวัตถุ ไมวาเปนอารมณ ไมวาเปนอะไร ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง 
สวนละเอียด อยูในวงแหงภวตัณหา ยินดีในของมีอยูของตนทั้งนั้น วิภวตัณหา ของไม
มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได ทานวาวิภวตัณหา สรุปแลวมีตัณหา ๓ ประเภทนี้ เปนผูออก
หนาออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทใหเห็นอยางชัดเจน นี่กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา 

นิโรธ ทานเพียงบอกไววาทําใหแจง ใหเห็นนิโรธ อันนี้ไมใชเปนเรื่องที่เราจะไปทํานิโรธ
ใหแจง โดยไมเกี่ยวของกับเครื่องมือกับอุบายวิธีการตาง ๆ จะทํานิโรธใหแจงขึ้นมาเฉย 
ๆ นั้นทําไมได เพราะเปนผลที่สืบเนื่องมาจาก มรรค มรรคคืออะไร มคฺค แปลวาทาง
หรือแปลวาเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหลานี้ ใหลดนอยลงไปจนกระทั่งสิ้น
ซากไปจากจิตใจ 

มรรคปฏิปทาคืออะไร สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึงความฉลาดแหลมคมของ
ไหวพริบปญญา ที่จะใหทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจ
ดวงเดียวกัน กับสถานที่ผลิตสติปญญาขึ้นมา สัมมาวาจา กลาวดวยอํานาจของสติ
ปญญา มีสติเปนผูควบคุม กลาวเพื่อฆากิเลส ไมไดกลาวเพื่อสงเสริมกิเลส ไมไดกลาว



เพื่อสงเสริมทุกข แตกลาวเพื่อฆากิเลสไมใหทุกขเกิดขึ้นมา สัมมาวาจา วาจาชอบทาน
วา 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบของพระเราคืออะไร เราอยาพูดถึงเรื่องการงานชอบของ
โลกทั่ว ๆ ไปซึ่งมีหลายแงหลายแขนงตามเพศของเขา แตเราหมายถึงงานของพระนี้ คํา
วาการงานชอบคืออะไร เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่คืองานที่พระอุปชฌายมอบให
มาแตดั้งเดิมตั้งแตพระพุทธเจาสืบมาวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา 
โลมา เกสา นี้เปนตน นี่คืองานชอบ ทานมอบงานใหสัมมากัมมันตะ 

แลวจะทําอยางไรใหงานนี้เปนไปดวยความชอบธรรมดังที่ทานสอนไวอยางนั้น ตองใช
ความพินิจพิจารณาเอาสติปญญาเขามาจดจอตอเนื่องกันในอาการเหลานี้ ซึ่งจะ
สามารถซึมซาบไปทั่วสรรพางครางกายของเรา วาสิ่งเหลานี้เปนอยางไร เกสา โลมา 
เปนของสวยของงามหรือเปนของสกปรกรกรุงรัง เปนสิ่งที่นาเกลียดนากลัว นขา เล็บ 
ตโจ หนัง คนเรามีหนังเทานั้นหุมหอไวตลอดถึงสัตว จึงเรียกวาสัตววาบุคคล วาหญิงวา
ชาย วาสวยวางามได พอถลกหนังออกหมดแลวคําวาหญิงวาชายวาสัตววาบุคคลก็
หมดความหมายไปทันที 

ใหเรียนใหปฏิบัติสิ่งเหลานี้ใหเห็นชัดเจนแจมแจงตามหลักความจริงที่มีอยูในตัวของเรา 
ตโจ ตจปริยนฺโต รางกายนี้มีหนังหุมอยูโดยรอบ หนังนี้แลเปนเครื่องพรางตามนุษยตา
ฟาง ใหถูกกิเลสหลอกลวงวาเปนของสวยของงามของจีรังถาวรไปเสียหมด ตาแจงตา
สวางก็กลายเปนตามืดไปหมด เพราะกิเลสมันปด ตาไมมีกระจกคือปญญาสองใหถึง
ตามหลักความจริง ทานจึงใหใชปญญาพิจารณา นี่เรียกวาทํางาน ทํางานชอบ นี่ละ
ชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสําคัญผิด ออกมาจากความลุมหลง ใหถอนตัวออก
มาดวยความรูชอบเห็นชอบของปญญา จนกระจายไปหมดทั่วสรรพางครางกาย 

จะแยกออกไปทางดานอสุภะมันก็เต็มไปดวยอสุภะทั้งรางกายนี้อยูแลวสงสัยที่ไหนกัน 
เสกสรรปนยอวาเปนของสวยของงามใหกิเลสไดใจไปทําไม เพราะสิ่งเหลานี้กิเลสมัน
เปนของปลอม มันจึงเสกของปลอมมาหลอกลวงพวกเรา ทั้ง ๆ ที่ไมสวยไมงาม มันก็



บอกวาสวยวางาม เราก็เชื่อมันร่ําไป ตัวคนทั้งคนเหม็นคลุงไปหมด ทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย
ผายลมออกมาเทานั้น มันก็เต็มไปดวยของปฏิกูลเห็นประจักษกับใจแลว 

ทําไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสวาเปนของสวยของงามนารักใครชอบใจอยูได หลงขนาดไหน
มนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่งนักปฏิบัติผูจะสอดสองเรื่องเหลานี้ใหเห็นดวยปญญา เอาไป
ไวที่ไหนปญญาจึงไมเห็นชอบ ตามสิ่งที่มีอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความจริงของตนนี้
ใหชัดเจนละ นี่คือการงานชอบ พิจารณาใหชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจาทรง
มอบไวนี้ 

แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยูทุกขณะทุกเวลา ไมฟงความจริงนี้บางเหรอ ทําไม
จึงไปฟงสิ่งที่วา นิจฺจํ เที่ยง สุขํ จะเปนสุขไปเรื่อย ๆ เพลิดเพลินลุมหลงไปเรื่อย ๆ ตื่น
ลมตื่นแลงไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา รูไหมวามันหลอกไปขนาดไหน ความจริงมัน
เปนของแปรสภาพอยูตลอดเวลาตามหลักธรรมเปนอยางนั้น ทุกฺขํ บีบบังคับหาความ
เปนอิสระไมได อนตฺตา ใครจะอาจเอื้อมถือวานี้เปนเราเปนของเราใหไดรับความสุข
ความเจริญเย็นใจหายจากทุกขไปได เพราะยึดสิ่งเหลานี้วาเปนตนเปนของตน 

มันจมมาดวยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษยและสัตวเรา เพราะความเชื่อ
กิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอม แผดเผาสิ่งเหลานี้ใหแหลกแตกกระจายไปถึงหลัก
ความจริงเห็นอยางชัดเจนดวยปญญา จะเอาอะไรไปเผามันละ เผาเครื่องจอมปลอม
ของกิเลสเสกสรรปนยอขึ้นมานี้ นี่พูดถึงเรื่องรางกายก็เห็นชัดเจนอยางนี้ละ นี่ละคืองาน
ชอบ เดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหลานี้ นั่งสมาธิภาวนาก็เปนงานแตละอยาง ๆ ให
ชอบดวยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกตองนี้จึงเรียกวางานชอบ 

สัมมาวายามะ ก็เขาในจุดเดียวกันนี้ จึงไมอธิบายใหมากไป แลวก็ไลกันลงไปถึงสวน
ละเอียด สุข ทุกข เฉย ๆ เปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร วิญญาณ อะไรกระดิกขึ้น
มา กระเพื่อมขึ้นมา ตัวหลอกลวงตองขึ้นมาพรอม ๆ กัน เพราะกิเลสเปนผูผลักดันให
สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นมา นี่เปนเครื่องมือของกิเลสอยูแลว จึงตองใชปญญา
เปนเครื่องมือ เพื่อแยกแยะใหเห็นความจริง ความปลอมนั้นก็หายไป ๆ เพราะคําวา อนิ



จฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แตละขันธ ๆ นั้นเปนความจริงสามารถที่จะลบลางสิ่งจอมปลอมทั้ง
หลายเหลานั้นได 

นี่พระพุทธเจาทานมอบงานใหพวกเราอยางนี้ แลวใหทํางานนี้จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไป
ตามหลักความจริงของพระพุทธเจาแลว กิเลสไมตองบอกมันแตกกระจายไปหมด ยึด
ม่ันถือม่ันในรูป กิเลสอยูในรูป กิเลสอยูในเวทนา กิเลสแทรกอยูในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณ ถูกกําจัดออกดวยตปธรรมจนไมมีที่อยู เมื่อไมมีที่อยู ตรงไหนจะพออยูไดมัน
ก็หลบก็ซอนเขาไป ๆ จนกระทั่งไปถึงจิต ไมมีที่ไปแลว ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนที่อยูที่อาศัยที่หลบซอนของกิเลสมานาน ก็ได
ถูกทําลายลงไปแลวดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยอสุภะอสุภังอันเปนธรรมของจริง 

สิ่งที่ปลอมก็แหลกไปหมด เห็นปรากฏชัดแตความจริงเทานั้น กิเลสก็หาที่หลบซอนไม
ได เพราะกิเลสไมใชของจริงเปนของปลอม เปนขาศึกตอธรรมแตไหนแตไรมา จึงเอา
ธรรมเขาปราบกิเลส เมื่อถูกทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ มันก็ยังเหลือแตจิตอวิชชาเทานั้น 
ไปอยูที่ตรงนั้นเพราะไมมีที่ไป ถูกตีตอนเขาไป ฟนเขาไป แหลกเขาไป บริษัทบริวารถูก
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ฟาดฟนหั่นแหลกแตกกระจัดกระจายกันไปหมด หลง
แมหลงลูก หลงปู ยา ตา ยาย ไปรวมตัวอยูในจิต 

เอา จิตเปนอะไร จิตมีจิตอวิชชาอยูนั้นจะถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ก็ตัวปลอม
ทั้งตัวมันเขาไปอยูในนั้นคือ อวิชฺชาปจฺจยา นั่นแหละ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ของจิต
กับของอวิชชากลมกลืนเปนอันเดียวกัน สติปญญาฟาดฟนลงไป ไมนอกเหนือจากคํา
วา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเหมือนกัน ไวใจกันไดยังไง ถือไดยังไงถือจิต ก็เหมือนกินขาว
ทั้งเปลือก เหมือนกินปลาทั้งกางเดี๋ยวมันขวางคอตายวาไง จึงตองแยกแยะใหมันชัด
เจน 

ตป ๆ แปลวาอะไร แปลวาความแผดเผา เผาเขาไป ๆ อันใดเปนของปลอมทนอยูไมได
มันกระจัดกระจายไป อะไรเปนของจริงทําลายก็ไมสูญ เมื่อเปนเชนนั้นสติปญญา
ทําลายเขาไปตรงนั้น สิ่งที่เปนของปลอมคือ อวิชฺชาปจฺจยา มันก็ถูกตีแตกกระจาย
สลายลงไปไมมีสิ่งใดเหลือ สิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจ นั่นของจริงแทไมฉิบหาย 



นั่นละที่นี่การเปลื้องภพเปลื้องชาติ สําเร็จขึ้นมาดวยการทําลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู
ภายในวัฏจิตใหกลายเปนวิวัฏจิต บัดนี้เปนวิวัฏจิตแลว วิวัฏจักรกลับไมหมุน สิ้นสุด
กันลงในจุดนั้น นี่ผูปฏิบัติ พระพุทธเจาทานปฏิบัติอยางนี้ สอนธรรมไวอยางนี้ พระ
สาวกทั้งหลายทานก็ปฏิบัติแบบนี้ ตะเกียกตะกายมาดวยความทุกขความลําบากเชน
เดียวกันหมด เราจะไปหาสวรรคนิพพานในการนอนจมอยูกับกิเลสไดอยางไร แลวเรา
จะไปหาสวรรคนิพพานดวยการตอสูกับกิเลสในขณะที่กําลังเปนทุกขไดยังไง ตองยอม
รับวาทุกข 

ทุกขเคยเปนมาแลวดวยความเพียรตั้งแตพระพุทธเจามาถึงขั้นสลบไสล ไมจัดวาเปน
ทุกขไดยังไง มีเราองคไหนใครบางที่ประกอบความพากเพียรจนถึงขั้นสลบไสล นอก
จากสลบลงหมอนครอก ๆ ไมมีวันตื่นเทานั้น เพราะอํานาจของกิเลสมันจับตีลงหมอน
นั่น เราอยาวามันผลักลงหมอนเลย มันตีลงนั้น ครอก มีแตกิเลสมันรุมลอมอยูตลอด
เวลา เรายังโออาราเริงอยูเหรอวาเราเปนนักปฏิบัติ แลวเขาวาวัดปาบานตาดปฏิบัติดี 
เครงครัด ตื่นลมเขาเหรอ เราปฏิบัติกับกิเลสเครงครัดแคไหนมีไหม ถาไมมีอยาตื่นลม
เขาใหเปนการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเขาไป เอาตรงนี้จึงชื่อวา
นักปฏิบัติ เอาใหเห็นจริงเห็นจังตามหลักพระพุทธเจาที่สอน 

กิเลสไมเหนืออํานาจของความพากเพียรที่กลาวมาเหลานี้ไปไดเลย เอา เวลากิเลสมัน
ผาดโผน ตองใชอุบายวิธีการ ศาสตราอาวุธคือสติปญญาใหผาดโผนเชนเดียวกัน ให
เหนือมันอยูเสมอ มันถึงขั้นจะสลบเอายอมสลบ มันถึงขั้นจะตายเอาตาย ไมถอย คําวา
ถอยไมมี สุดทายกิเลสนั้นแหละจะสลบ กิเลสนั้นแลจะตาย เราไมตาย พระพุทธเจาไม
พาตายเพียงสลบ สาวกทั้งหลายก็ไมพาตาย ทําไมเราจะตายนักปฏิบัติดวยกัน มีแตได
ยินวากิเลสมันตายเทานั้น เอาใหจริงใหจัง 

นี่พยายามสอนหมูเพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกําลังความสามารถ ดวยความเปนหวง
เปนใยหมูเพื่อนยิ่งกวาความเปนหวงเปนใยใคร ๆ ทั้งนั้น เพราะไดกาวเขามาสูแนวรบ
เขากรอบที่ควรจะไดจะถึงสิ่งที่พึงพอใจอยางยิ่งแลว ทําไมจะพลาดไปได ใหกิเลสมันมา
แยงมาแบงสันปนสวนไปกินเสียจนไมมีติดเนื้อติดตัวเปนไปไดเหรอ สมควรแลวเหรอนัก
ปฏิบัติเรา เอาใหจริงใหจัง การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุมไดทุมเทลงเต็มสติกําลังความ



สามารถของตน ที่ไดประพฤติปฏิบัติมาอยางไรบางทางฝายเหตุ และผลไดปรากฏอยาง
ไรบาง 

การแนะนําสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแลวไมมีอะไรที่จะนาสงสัย ก็มีอยูตั้งแต
ประโยคพยายามของเราจะจริงแคไหน จะหวงวัฏจักร จะหวงความทุกขความลําบากใน
ภพนอยภพใหญ จะหวงในเรื่องความทุกขเพราะกิเลสบีบบังคับ กิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้น 
หรือจะหวงความพากเพียร หวงสติปญญา ศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟนหั่นแหลกกับ
กิเลส หวงมรรคผลนิพพานมากกวากิเลส หรือจะหวงอะไรมากกวากัน ตองชั่งน้ําใจเจา
ของใหเต็มที่ 

เอา ฟาดลงไปอยาไปเสียดายชีวิตนี้ เสียดายเทาไรมันก็ไมอยู ถึงกาลมันแลวมันตอง
ตาย คนโงก็ตาย คนฉลาดก็ตาย คนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตาย คนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึง
กาลของมันแลว วิบากขันธนี้มันเปนธรรมชาติอันหนึ่ง ยังไงก็ขอใหกิเลสตายไปกอนที่
ยังมีชีวิตอยูนี้เถอะ เราจะไดเห็นความอัศจรรยที่พระพุทธเจาประกาศไว ๒,๕๐๐ ปมา
แลวนี้ มีแตชื่อความอัศจรรยยังไมปรากฏในหัวใจเราเลย ฟงเปนลม ๆ แลง ๆ มันก็เปน
ลม ๆ แลง ๆ มันไมมีความจริง เพราะความจริงยังไมขึ้นรับภายในจิตใจของเรา เนื่อง
จากความเพียรยังไมรับกันพอที่จะปรากฎผลอันเปนความจริงขึ้นมาประจักษใจ เปนอัต
สมบัติของใจของตนอยางสมบูรณ ฉะนั้นขอใหทุกทานไดนําไปพินิจพิจารณา เทศนไป
เทศนมารูสึกออนลง ๆ เหนื่อย 

เอาละหยุดแคนี้ 

 


