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ฟงธรรม ทุกคนอยากประพฤติปฏิบัติธรรม  เพราะธรรมเปนความสุขอยางยิง่  รส 
แหงธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวงไง  อยากปรารถนาความสุข  มนุษยเกิดมาทุกคนอยากมี 
ความสุข  อยากมีความสมบูรณ  แตไมสมใจอยากสกัคนหนึง่  ไมสมใจอยากนะ  ใหหลง 
เพลิดเพลินขนาดไหนวาฉันมคีวามสุข  แตในใจก็มคีวามทุกขโดยความเปนจริง  มีความ 
ทุกขโดยความเปนธรรมชาติ 

ไฟ  เกิดขึน้ที่ไหนตองมอดลงทีน่ั่น  ความโชติชวงชัชวาลในหัวใจที่เกิดขึ้นจาก 
ความคึกคะนอง  มันตองมอดมวยดับไป  ตองยบุยอบดับไป  ความอาจหาญ  ความรื่นเริง 
หลงวาความสุขอนันัน้  มันก็ตองดับไปโดยความเปนจรงิ  ถึงจะบอกวามีความสุขดวย 
ความหลง หลงวาตัวเองมคีวามสุข  เคยคยุวาฉันมีความสุขมาก ฉนัอยูในความสุข ฉันจะ 
ไมมีความทกุขเลย  พูดไดช่ัวคราวเทานัน้  ความมอดไหมของอารมณที่มีความสุขนั้น 
เวลามนัยุบยอบลงไปแลว มนัจะมีความทุกขเกิดขึน้เปนธรรมชาติของมนั 

ถึงบอกวาทุกขนีเ้ปนอริยสจั  สัจจะเหนอืสัจจะใดๆ  ทั้งสิ้น  มนัเปนความจริงของ 
โลก  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรู  เกดิมาเปนเจาชายสิทธัตถะก็ทุกข  พอ 
ปรนเปรอความสขุเพือ่จะใหมองขามทุกขนี้ไป  เพือ่จะเหนีย่วรั้งไวอยูกับโลกเขาไป  แต 
ดวยบุญญาธิการ การสะสมมาของทาน ไดเหน็ยมทตูทั้ง ๔ อันนั้นทําใหเฉลียวใจวาคนมี 
เกิด มีแก มีเจ็บ มีตายดวยหรือ? ถาคนมีเกิด มีแก มีเจ็บ มีตายมนัก็ตองไมเกิด ไมแก ไม 
เจ็บ ไมตายเปนของคูกัน มันทําใหสะกิดใจ 

สิ่งที่พบเหน็ ถาเรานอมเขามาเปนประโยชนของเรา มันจะไดประโยชนมหาศาล 
เลย  แตเราไมไดคิดกันอยางนั้น  คิดแตวาฉันมีความคิด  ฉันมีปญญา  ฉันเปนผูฉลาด  ฉัน 
เปนผูรู ที่พูดวาทั้งฉลาด ทั้งความรูความประเสริฐอนันัน้ เปนอวิชชาทั้งหมด! เปนอวิชชา
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ลวนๆ! เปนอวิชชาเพราะอะไร? เพราะตวัเองไมรูจรงิ สิ่งที่วาเปนปญญา เปนความรู เปน 
ความคิดของเรานั้น  มนัเกิดขึ้นจาก  “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”  อวิชชานี้เปนดีเอน็เอของ 
ความคิด ความคิดที่เกิดขึ้นนี้เปนอารมณ 

ดีเอ็นเอของความคิดคอืมนัอยูใตความคิดนั้น มนัเปนเช้ือ ความคิดทัง้หมดที่วาเรา 
ฉลาด นั้นคอือวิชชา คือความไมรู อวิชชาคือความไมรูจริง ความไมรูจริงในการเกิดและ 
การตาย  ความไมรูจริงคือการดบัอวิชชาตัวไมรูจริงนี้  แตเราวาเราฉลาด  เรารู  เราวาเรา 
อยากหาอวิชชา  อวิชชาอยูที่ไหน?  อวิชชาคือความคิดที่เราสื่อกันอยูทุกวันนี้  อวิชชาคือ 
ความที่เราวาเราใหญ เรารูนั่นละ! เพราะมนัมาจากอวิชชา 

การศึกษาเลาเรียนในทางโลก  การศึกษาความรู  การศึกษาวิชาชีพตางๆ  เปน 
อวิชชาทั้งหมด  ในสมยัพุทธกาลหมอชีวกโกมารภัจจ  ศึกษาเลาเรียนมามหาศาลเลย  แลว 
สามารถผาตัดสมองไดดวยสมัย  ๒,๕oo  ปกอนในยุคนั้น  หมอชีวกสามารถผาสมองคน 
ไดตั้งแตสมัยนั้นแลว  ทําไมหมอชีวกตองมาเปนลูกศิษยขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา? 

เพราะวารูดวยอวิชชา รูมาเปนวิชาชีพ รูตามความเปนจรงิ รูมาแลวสามารถรักษา 
คนใหหายดวย  แตทําไมไมมีคนกราบไหวเหมอืนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา? 
เพราะมนัไมมีวิชชารูตามความเปนจรงิ  รูตามวิชาชีพ  รูตามสถิติ  รูตามความจํา  รูตามที่ 
เขาสะสมมา  เปนการสัง่สอนกันมา  เปนสถิติของวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร  วาเปน 
วิทยาศาสตรๆ  วิทยาศาสตรก็เปนวิทยาศาสตร  แตอวิชชาหมายถึงวาไมรูเทาตามความ 
เปนจริงของตวั 

วิชาการนั้นมันเปนวิชาการภายนอก  การสะสม  การสั่งสมความคิดจนตกผลกึ 
ความคิดตกผลกึที่เขาไปในหัวใจ  ความตกผลึกนัน้เปนช้ันๆๆ  เขาไปนะ  เปนสัญญาใน 
หัวใจ  ดูอยางเชน  คลื่นวิทยุ  เวลาเขาติดเครือ่งสงแลว  สงคลืน่มาแตเขาไมไดออกเสยีง 
ออกอากาศมาดวย  มนัจะมีคลืน่มาดังซาๆ  มาเฉยๆ  แตถาออกเสียงมาดวย  เขาอัดเสยีง 
หรือวาเขาเปดเทปออกมา  มันจะเปนรหัสออกมา  มันจะมกีารรับเปนรหัสทีเ่ราจะสือ่ 
ความหมายได
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ความคิดกเ็หมอืนกนั  อวิชชาคือตัวคลื่น  ตัวพลังงานตัวหัวใจตัวนั้น  ตัวพลังงาน 
ตัวธาตุรู  แลวความคิดนี้เปนรหัส  เราจดจํารหัส  แลวเราวาเรารูรหัส  เรารูวิธีการ  แตนั้น 
เปนรหัสไมใชคลืน่  เรายงัไมเจอคลืน่  ถาเราเจอคลื่นนัน้คอืตัวอวิชชา  คือดีเอ็นเอ  ใน 
ความคิด 

สิ่งที่เปนวทิยาศาสตร  สิ่งที่เปนวัตถุ  มันตองหมนุเวยีนไป  แปรสภาพไปเปน 
ธรรมดา  เราวาธรรมะนี้แปรสภาพไปเปนธรรมดา  ความคิดนี้ก็แปรสภาพเปนธรรมดา 
แลวเวลาเราเกิดอะไรขึ้น มันแกไขอะไรไมได มันตองแปรสภาพไป แปรสภาพไป 

แตวิชชาไมใชเปนอยางนั้น  วิชชาที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรู  วิชชา 
๓  บุพเพนิวาสานุสติญาณ  จุตูปปาตญาณ  อาสวักขยญาณ  วิชชา  ๓  ขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  คืนที่ทานตรัสรูตามความเปนจริงของทาน  บพุเพนิวาสานุสติญาณ 
ญาณที่ระลึกชาติตางๆ  ไดวาเมื่อชาติที่แลว  เมื่อชาตกิอนเปนอะไรๆ  ยังไมใชเลย  อนันีก้็ 
ผิด 

แลวเวลาเราประพฤติปฏบิัติกนั ยอนเขาไปในหัวใจ ยอนเขาไป ขณะเขาไป ออก 
เห็นนมิิต ออกรูนี่ติรจัฉานวิชา วิชาทําใหเนิ่นชา ติรัจฉานวิชา วิชาที่ไมใชวิชชาตามความ 
เปนจริง อยาวาแตวิชาชีพ แมแตกําจัดอวิชชาอยูก็ยังไมใช เปนวิชาที่เนิน่ชา เปนวิชาที่ทํา 
ใหเราแกวง เราเถลไถลออกนอกทาง ขนาดเขาไปจิม่เขาไปเจอแลวยงัผิดพลาดเลย 

อวิชชา  ตัวไมรู  มนัแนนหนาขนาดไหน?  มนัปดกั้นเราขนาดไหน?  แลวเราจะ 
ตอสูอยางไร?  เวลาประพฤติปฏิบัติกย็ังบอกวาหามอยาก  อยากไมได  เขาหามอยากนะ 
ตองวางใหเปนกลาง  ตองวางใจ  การวางใจใหเปนกลาง  การปลอยวางอยางนั้นมันทํา 
แบบไมหวงัผล 

“อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขาราปจฺจยา  วิฺญาณํ...  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิ 
โรธา” 

อวิชชาปจจยาการออกมาเปนกิเลสทั้งหมด “อวิชฺชายเตฺวว อเสสวริาคนิโรธา” อวิชชาตัว 
พลิก  เขาไปถึงตวัอวิชชาแลว  ตัวอวิชชาจะพลกิออกไป  เปนวิชชาความเขาใจตามเนือ้หา
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สาระ  คือก็ตองใชความคิดของเราภายใน  เกลอืจิม้เกลือ  จิตแกจิต  ถึงจะเปนอวิชชา  แต 
เปนวิธีการเครือ่งดําเนิน ตองเปนอวิชชากอน 

ถาเปนอวิชชาแลวจะปฏเิสธอวิชชาเลย  เหมอืนเราเปนมนุษย  เราเปนคน  เรา 
ปฏิเสธรางกายของเรา  เราก็ตองทํารายตัวเองใหเราสิ้นชีวิตไป  ไรประโยชน  เราคับแคน 
ใจ เราอยากพนทุกขแตเราไมมีเทคโนโลยี ไมมคีวามรูทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
ตรัสรูแลววางไว  เราก็ทําลายตัวเองไป  ตามความเห็นของตวัทีอ่วิชชามันหลอกอีก 
ช้ันหนึ่ง วาเราจะพนทุกขไปดวยการทําลายตัวเราเอง 

การทําลายตัวเองไปก็ไปตกทุกขไดยากเพราะกิเลสไมไดยุบยอบ  กิเลสไมได 
ถลอกเลย  กิเลสไมไดตายไปพรอมกับการทําลายตวัเอง  การทําลายตัวเองนั้นเปนบาป 
มหันต  เพราะแมแตเรา  เรายังทําลายได ทําไมเราจะทําลายสิ่งอืน่ไมได บาปอันนั้นทําไป 
แลวเปนอะไร? เพราะอวิชชามันหลอก แตถาเราเช่ือวาพระพุทธเจาวางเทคโนโลยไีวตรง 
นี้  คือวาใชอวิชชาเปนตัวตัง้  ก็เราทําลายตัวเราเอง  แตทําลายอุปาทานความยึดมัน่ถอืมัน่ 
ในหัวใจในอวิชชาตัวนั้น 

ฉะนั้นเริ่มตนถงึจะเปนอวิชชา  ก็ตองเอาอวิชชานี้เปนประโยชน  เกลอืจิม้เกลือ 
ตองเอาสิ่งที่วาเปนโทษนัน้พลกิมาใหเปนมรรคอริยสัจจัง  ถึงกลาววาเราตองมีแกว 
สารพัดนึก เราเคารพพระพุทธ องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา พระธรรม ธรรมะทีอ่งค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูเปนเทคโนโลยีทีว่างไวใหเราเปนเครื่องดําเนนิ  แต 
เปนเทคโนโลยีของจิต เปนมรรคอรยิสัจจงั เปนนามธรรมที่อยูภายใน เปน อวิชฺชายเตฺวว 
อเสสวริาคนิโรธา เปนความดบัของความไมรู 

สิ่งที่ไมรู สิ่งที่เปนอวิชชาดับ ถึงเปน “อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนโิรธา” ออกมาก็ 
เปนธรรม  เปนเทคโนโลยทีี่วางไว  เปนมรรคใหเราเปนเครื่องดําเนนิเขาไป  พยายามจะ 
เขาไปใหถึงตวันัน้  ฉะนัน้ถึงวาตองมีความอยาก  อยากในความเพียร  ถาไมมีความอยาก 
ไมมกีารขวนขวายเลยก็นอนนิ่งกนัอยูอยางนั้น  เปนการประพฤติปฏิบัติทีไ่มหวังผล  การ 
ประพฤตปิฏิบัติไมหวังผลก็สักแตวาทํากนัไป  วาฉันเปนผูปฏิบัติธรรม  แตฉันเปนผู 
ปฏิบัติธรรมที่ไมหวังผล เพราะไมมีความเพียรชอบ
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การงานชอบ  ผลมนัจะเกิดขึน้  มันเกิดขึ้นตามความเปนจริง  ตามความเปนธรรม 
การเกิดขึน้จากความเปนธรรม  ความเปนจริงที่ผลมันเกิดขึ้นมันกลัน่ออกมาจากอริยสจั 
จิตนี้เขาไปหมุนในอริยสจั  เปนโรงงานเปนสิ่งที่ผลติ  ผลิตชําระลางกิเลส  แบบที่เขารี 
ไซเคิลของตางๆ เราเอาหัวใจเขาไปรไีซเคลิในโรงงานนี้ เพื่อออกมาใหมนัสะอาดขึน้ จึง 
วาตองมคีวามตองการ มีความมุงหมาย มคีวามตั้งใจ มีความอยากในเหตุในการประพฤติ 
ปฏิบัติ แตไมใหอยากในผล มนัเปนตัณหาซอนตัณหา เปนสมุทัย 

ความเปนสมทุัยเพราะคนเราหวงัแลวไมสมหวังก็เปนทุกข  ตั้งความหวงัไว 
มหาศาล  ทุกคนตั้งความหวังไว  หวังทุกอยางเลยแลวไมสมความหวงั  เพราะความหวัง 
นั้นอวิชชามันปนขึ้นมา  เราหวังลมๆ  แลงๆ  หวงัโดยที่เรามองขามบารมี  มองขามความ 
เปนจริงวา  เราจะมีทางเปนไปไดอยางนั้นไหม?  เราหวังขนาดที่วาสิง่นี้อยูแคเอือ้ม  คน 
เหมือนกนั ควาของสิ่งเดียวกันยังควาไดคนหนึ่ง อกีคนหนึง่ควาไมไดเพราะกรรม เพราะ 
ดีเอ็นเอในหัวใจนัน้  สิ่งที่มนัสะสมมาอยูในหัวใจ  อวิชชาตัวที่วาดีเอ็นเออยูในความคดิ 
รากเหงาของตัวเอง ของบุญวาสนา 

รากเหงาของเราไมถงึ  สิ่งที่หวังนั้นจึงผิดพลาด  สิ่งที่หวังนั้นคือวาโดนหลอก 
หลอก  ๒  ช้ัน  ภายในคืออวิชชาก็หลอกตัวเอง  แลวยังกรรมปดกั้นบัง  เราไปหยิบสิง่นัน้ 
ไมได  ทุกขไหม?  ความทุกขภายใน  ความทุกขภายในวาเปนอริยสจั  ถึงเขาจะพูดวาไม 
ทุกขๆ  นัน้ปากพูด  แตถาความเปนจรงิแลวมันเฉานะ  มนัทุกขอยูภายในหวัใจ  เพราะ 
อวิชชามันอยูกับใจ 

ความทุกขอยูที่หวัใจตวันัน้  ตัวไหนคอือวิชชา?  ความคิดเราทั้งหมด  จึงตองชนะ 
ตน  ยับยั้งตนเองได  ยับยั้งตนเองไดดวยการเช่ือองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ที่วาง 
เทคโนโลยีตัวนี้ไว  กําหนดพุทโธๆ  หรอืกําหนดเสยีงถาฟงเทศนอยู  กําหนดไวเลย  แลว 
ทําใจใหสงบลงใหได  ทําใจใหสงบลงหมายถึงวาเราไปบังคบัมนัก็ยิ่งตอตาน  ตั้งสติไว 
สติมีอยูคอืความเพียร  สติควบคมุพลงังานที่เกิดดบัๆ  นี้  จิตนี้เกิดดบัๆ  ตลอดเวลา  ไมใช 
เกิดทื่ออยูอยางนัน้ 

เกิดดับคอืวาอารมณมนัเปลี่ยนหมุนตลอด  เราควบคุมความเกิดดับ  ควบคมุคลืน่ 
ใหคลื่นนี้ไปตามเปาหมาย  แลวแยกรหัสกับคลื่นออกจากกัน  แยกความคิด  พอความคิด
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ออกไปเหลอืแตตัวคลืน่  จิตสงบแลว  จิตสงบนี้ยงัไมทําอะไรเลยนะ  จิตสงบมีความสขุ 
มาก มีความสขุจากสิ่งทีไ่มเคยดับ 

สิ่งที่ลุกโชนอยูแลวมอดลง ทําใหจิตนี้เบา มีความสขุเกิดจากทีม่ันไมมีตัวรหัสเขา 
มาทําใหมันเปนเรื่อง  มนัเปนพลงังานเฉยๆ  แตตัวนี้ไมไดแกไขอะไรเลย  เพราะอวิชชา 
ลวนๆ ตัวอวิชชาลวนๆ เลย เปนรหัสเพราะพอจิตสงบ มนัเริม่มกีารแยกออกจากกัน แยก 
ความคิดกับตวัคลืน่ออกจากกัน 

แยกใจกับสัญญาอารมณปรงุแตงออกจากกนั  จะทาํลายอวิชชาก็ตองใชความคิด 
ใชความคิดนีล้อใหอวิชชาออกมากับความคิด  แลวใชวิปสสนาญาณเขาไปวา  ตรงไหน 
เปนขนัธ  ตรงไหนเปนสัญญา  ตรงไหนเปนสงัขาร  ตรงไหนเปนวิญญาณที่รับรู  ลอ 
ออกมาเหมอืนเราลอเสือออกจากถ้ํา ลออวิชชาออกมาใหเราวิปสสนาใหเห็นหนา ใหเห็น 
หนาในการวปิสสนาญาณ 

การวิปสสนาเขาไปจะทําลายอวิชชา  ก็ตองใชความคิด  ทีแรกความคิดอันนี้เปน 
โทษ ความคิดนี้ทําใหเราปนปวน เราทุกขมากเพราะเราดับไมได เครือ่งติดแลวดับไมเปน 
ดับไมไดเลย อนันีเ้ปนโลกยีะ โลกยีะคอืโลก คือวิชาการที่วาเกงนักเกงหนาที่วาสะสมมา 
นี่คือตวัอวิชชาลวนๆ ที่ไมไดทําอะไรเลย 

แลวสะสมมาเหมอืนหมอชีวกโกมารภัจจ  เขาใชวิชาการออกไป  แลวพออยูทาง 
โลกไปเขาไมไดประโยชนกบัชีวิตตามความเปนจรงิ  เขาไดสรางสมบารมเีอาไวแตเขาก็ 
ตองหมนุไปอีก  แตถาเขามาพลิกพิจารณาตรงนี ้ พิจารณาตรงทีว่าจะเขามาพจิารณา 
ภายใน จะทําลายอวิชชาตรงนี้ตางหากถงึวาจะดบัอวชิชาได เปนวิชชา มันถึงตางกนั โลก 
กับธรรมตางกันอยางนัน้ ตัวอวิชชาลวนๆ นัน่เปนโลก 

ถาตัวหมุนเขามาเปนมรรคอริยสจัจงั  เปนโลกุตตระแลว  นีเ่ทคโนโลยีของ 
พระพุทธเจา  ใหหันกลับใหพลิก  มันลึกมนัอยูกลางหัวใจ  อยูในกระแสที่พุงออกมาจาก 
พลังงานตวันัน้ พลังงานที่ตัวเองวาเปนคลืน่นัน่ละ วกกลบัมา พอวกกลับมาตรงนี้ ทีแรก 
มันเปนโทษ  แตพอเราจิตสงบแลว  เราก็ตองใชตัวโทษนั้น  พิจารณาเอาตัวโทษนั้น  เปน 
เครื่องลอใหอวิชชาออกมาเพราะเราเปนคนจํากัดเรา  เราเปนคนทําของเราเอง  อวิชชาอยู
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ที่หัวใจ  อยูที่ตวัภวาสวะ  อยูที่ตัวพืน้ฐานที่วาเกิดดับหัวใจของเรา  ไมมีใครสามารถแกไข 
เราไดเลย ไมมี.. ถาเราไมทําของเราเอง 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงไดวาเปนสยมภตูรัสรูดวยตนเอง  แลววาง 
เทคโนโลยีตัวนี้ไวใหสาวกเดนิตาม ผูจะเดนิตามไดตองมจีิตที่สงบกอน จิตทีเ่ปนพื้นฐาน 
จิตที่วาเปนคลืน่ที่ไมมรีหัส แตมันก็ใชอะไรไมเปน  เกอๆ เขินๆ ถาไมมเีทคโนโลยี  ไมมี 
มรรคะตัวนี้ มรรคนี้ไมเคยมี องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรูแลวถงึไดมาประกาศ 
ในธรรมจักร สิ่งทีก่ําหนดตองกําหนด สิ่งที่กําหนดคอืทุกข กําหนดทกุขไวกอน กิจที่ควร 
ทําคือการชําระ คือการตัดสมุทัย ไปสงบสมทุัยเปนนิโรธ การนิโรธใชมรรคอรยิสัจจงั 

พระพุทธเจาวางไวเลย  ประกาศธรรม  ในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร  ประกาศธรรม 
ประกาศเทคโนโลยีในหัวใจ  ยอนกลับมาถงึเปนโลกุตตระที่พระพุทธเจาตรัสรู  มนัอยูที่ 
ใจนะ  ใจคอืเรา  ใจคือตัวเริม่ตน  ใจคือตัวเสวยสุขและทุกข  เสวยสุขและทุกขของเราเอง 
ทุกขตองกําหนด  แตเราจะปฏเิสธทุกข  ทุกคนปรารถนาความสุข  แตการปรารถนา 
ความสุขนัน้คอืการเผลอไผล  เพราะสิ่งใดก็แลวแตไมคงที่  จับดีแลวเดี๋ยวพอดรีอดไปมนั 
จะเปนช่ัว  จับทุกขแลวเดี๋ยวไปมนัจะเปนสขุ  ตองจบัทุกขแลวกําหนด  เพราะทกุขเกิดขึ้น 
ทุกขตั้งอยู และทุกขดบัไป 

การกําหนดโดยใชตัวรหัสลอออกมา  เพราะมีตวัรหสัแลวมีคลื่นมันสงไป  มนัจะ 
มีสูงๆ ต่ําๆ ใชไหมคลื่นมีสูงๆ ต่ําๆ มีความแตกตางกันของคลืน่ เราดูชองวางระหวางนัน้ 
เราดูชองวางระหวางความคิด ความคิดที่พาออกไป ตรงนีเ้ราจะเห็น ถาตัวคลืน่เฉยๆ  เรา 
ก็มองไมเห็น  เรากจ็ับอะไรไมได  เราถึงไมเหน็วาตวัไหนเปนกิเลส  ตัวไหนเปนตัวเสี้ยม 
ถึงวาตองใหดับกอน แยกออกกอนแลวคอยเริ่มตนใหม 

ถาปลอยโดยปกติมนัปลอยมาเราก็ไมรูอยูแลว  เพราะปกติอวิชชาปลอยมาตั้งแต 
เกิด  ตั้งแตกอนเกิด  เพราะจิตนี้เกิดๆ  ดับๆ  อยู  มนัปลอยคลื่นมาจนมันเปนมนั  คลื่นเปน 
เรา เราเปนคลื่น ทกุขเปนเรา เราเปนทุกข ทุกอยางเปนเราทัง้หมด ความเปนเราคืออวิชชา 
ความเปนอวิชชาคือเรา ความคิดตางๆ นีเ้ปนอวิชชาทั้งหมด นี่คอือวิชชา ซึ้งไหม 

อยากเหน็อวิชชา  เรานี่ละคอือวิชชา  ความคิดของเราทั้งหมดนี้คอือวิชชา  ดับมัน 
ดวยความสงบกอน  ตัดแขงตัดขา  เราไมสามารถตอสูไดเลย  เพราะยักษ  พญามาร
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ครอบคลุม  เจาวัฏจกัรคลุมทัง้หมดในสามโลกธาตุ  แลวอยูที่กลางหวัใจของเรา  ควบคมุ 
เรามาแตภพชาติไหนก็ไมรู แลวเราจะมาหักหาญเอาดวยความงายๆ เปนไปไมได ถึงตอง 
ทําความสงบ  ทําความสงบเพื่อยุบยอบใหกําลงัมนัออนลง  เราจะไดเห็นหนาอวิชชาของ 
เราเอง 

ฉะนั้นถงึตองตอสู  ถงึตองทําดวยความรนุแรง  มนัจะเปนไปโดยงายๆ  เปนไป 
ไมได  เจาวัฏจักรฟง  เจาวัฏจักร  ถูกควบคมุมาขนาดไหน  เหมือนกบัเรา  อยูที่พืน้ที่แนน 
หนาที่วาไมมีใครสามารถทําเราไดเลย  มันจะอหงัการมาก  อันนี้ก็เหมือนกนั  เพราะไมมี 
เครื่องมอืเขาไปจับตอง อยูในที่ปลอดภัย 

เวลาคนเขาลักของเขาขโมยของกนั  เขาไปซอนกันทีอ่ื่น  เราไมเคยคิดเลยวาขโมย 
มันอยูในหองนอนเรา  ขโมยอยูในเซฟเรา  ในเซฟที่เราเกบ็ของไวขโมยมนัอยูในนัน้เลย 
อวิชชาก็เหมือนกนั  มนัอยูในกลางหัวใจ  อยูในเรานี่  มันถงึทําไมได  ตมีือกเ็จ็บเรา  จะทํา 
รายตัวเราเองก็เจบ็เรา ถาการทํารายรางกายเปนแบบนั้น 

แตเวลาการประพฤติปฏิบัตินี้  หักหาญคือหักหาม  หักหามคือความไมใหมนัคึก 
คะนอง  ถาทําอยางนี้มนัไมไดทํารายเรา  แตมันทํารายอวิชชา  ทํารายความเคยใจ  ใจนี้มนั 
เคยเปนเจา  มันเคยเปนนาย  มันเคยเปนผูบงัคับบญัชาเรา  ธรรมะขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเขาไปยับยั้ง  ยับยัง้เขาไปๆ  จนคลืน่แยกออก  พจิารณาๆๆ  พิจารณาจน 
รูเทา  มนัจะรูเทา  อารมณนีจ้ะหยุด  เราควบคุมอารมณไดแลว  พออะไรจะเกิดขึน้เราจะ 
รูทันเลย 

สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึน้เพราะอะไร?  เพราะวามันมพีื้นฐานในหวัใจเราคิดอยูแลว 
สติตั้งไว  ดูสัญญาที่มนัเกิดขึน้  ดูสังขารที่ปรงุตอไป  สติทันมนัก็หยุด  จนหยุดหลายครัง้ 
เขา  มันทันใชไหม  ความทันของมันคอืความทันของปญญาของเรา  มรรคมนัทันกับ 
อวิชชา ธรรมเริ่มหมุน ทนัเขามา ทันเขามา 

ทันแลวมันถึงรูเทา พอรูเทารูแจง เกิดไมได เกิดไมได เกิดไมได ถึงจุดหนึ่งเพราะ 
เราทําบอยเขา มันแตกออก แตกออกไปเลย ขันธเปนขันธ ที่วาเปนรหัส ขันธนี้เปนขนัธ 
ออกไปเลย การหลุดดวยวิปสสนากับการหลุดดวยสมาธิ ทีแรกเราแยกออกดวยการทําใจ
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ใหสงบ  แยกออกแลวเราคอยจับตองได  กับการวปิสสนาจนมันขาดจากสายใยทั้งหมด 
ขาดจากอุปาทานทีม่ันเช่ือมอยู 

แตเดิมเราทนัเพราะวาเราแยกดวยอํานาจของสมาธิ  ถามันแยกดวยวิปสสนาญาณ 
มันตัดทัง้สายใย  แยกออกแตมีสายใย  ความกงัวล  ความคิดถงึ  ความเปนสายใยคือ 
อุปาทาน อุปาทานในกายขาด ขาดออกเพราะความตัดบอยๆ ตัดจนกระแสนี้ขาดทั้งหมด 
อุปาทานขาดทั้งหมด แยกออกจากกนัหมดเลย อวิชชาบิ่น อวิชชาบิ่นไปแลว อวิชชาที่ตก 
ผลึกในหัวใจช้ันหนึง่  เราลอกออกช้ันหนึ่ง  ความตกผลึกในหวัใจ  มนัก็ลกึเขาไปอีก  ลึก 
เขาไปอีก ดูเขาไปอีก 

เพราะเราเริ่มเช่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  แลวเปนเวไนยสัตวทีม่ีโอกาส 
การกระทํามันเปนขัน้เปนตอนเขาไป  มรรค  ๔  ผล  ๔  บุคคล  ๘  จําพวก  แตถาเปนครั้ง 
พุทธกาล  หรือครัง้ที่วาเรามีวาสนา  ฟงองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนตอหนา 
สําเร็จไปเลยนั่น มนัเปนการนั่งทีเดียวขาดหมด ผูปฏบิัติงายรูงาย แตตองมีวาสนาบารมี 

เนยยะคือวาคนทีม่ันมีโอกาส  คนทีก่ําลังตอสู  มันตองเปนมรรค  ๔  ผล  ๔  ตอง 
ชําระลางเขาไปเปนขัน้เปนตอน  แตก็มโีอกาสกวาคนที่ไมมโีอกาสเลย  ตายเกิดตายเกิด 
ไมพบพระพุทธศาสนา ไมมโีอกาสเลย พบพุทธศาสนาแลวไมเช่ือ อวิชชาปดกั้น ไมยอม 
ใหเช่ือ ไมยอมใหประพฤติ ไมยอมใหปฏิบัติ ไมยอมใหกระทํา  เกิดเสียเปลา การเกิดเสีย 
เปลาทั้งๆ  ทีพ่บพุทธศาสนา  ฉะนั้นเราเปนเนยยะ  พวกเนยยะที่มีโอกาสอยู  ถึงจะเปน 
ขั้นตอนที่วาชาแตก็มี เพราะมันเปนกาลเวลา 

เวลาตอนเชาอากาศเย็นสบาย  การงานใครทําตอนเชาออกกําลงักายสดชื่นแจมใส 
ตอนเที่ยงนักกีฬาเลนตอนเที่ยงตอนกลางวนั  นักกีฬาก็บน  การแขงขันกีฬาตอนเที่ยงมัน 
ตองใชพลังงานมากกวาเขา เรานี่คอืนักกีฬาตอนเที่ยง กึ่งพทุธกาลไง นักกีฬาไปเลนตอน 
ปลาย  ตอนเย็น  พอใกลค่ํามันมืด  กีฬานัน้จะมอด  ผูปฏิบัติปลายๆ  ของศาสนามันจะค่ํา 
พอค่ํามันมืดมนัมองกันไมเหน็ กีฬานัน้ก็โกงกนัได แตทางโลกเขาเปดไฟ นี่เปรียบเทียบ 
ถึงความเปนจรงิ เพราะมันปลายๆ ศาสนา 

ศาสนานี้ความเช่ือ  หรอืเทคโนโลยมีนัก็ตั้งไวถงึกาลโอกาส  แตกอนการพูดใน 
สมัยพุทธกาลกฟ็งกนัเขาใจงาย  มาสมัยนี้เราก็ฟงเขาใจยาก  แตถามันเปนสมยัปจจุบันก็
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เขาใจงาย  ความเขาใจ  กาลและโอกาสจะเปลีย่นเทคโนโลยนีี้ไป  แตตัวเทคโนโลยจีริงๆ 
มันอยูอยางนัน้ แตสื่อที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะในทามกลาง ๕,ooo ปนี้ ไมมีใครเลย ไม 
วาจะเปนสาวกะ คือสาวกขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาตรัสรูไวเปนสัมมาสัมพทุธเจา เกิดไดหนึ่งเดยีว เปนเอกเทานั้น ถึงวาเปนรากฐาน 
อันเดยีวกนั แตกาลและโอกาสการสื่อตางออกไป 

เราเลนกีฬากันตอนกลางวนั  ตองใชพลงังานมากแตก็มีโอกาสกวาคนที่เลนตอน 
ค่ํา เพราะมันจะค่ําไปกอน ผูปฏิบัติงายอนันัน้อีกเรือ่งหนึ่ง ผูปฏิบัติยากเขาใจตรงนี้แลวมี 
กําลังใจ  เนยยะกระเสือกกระสนตองทําตอไป  ทําเขาไปถึงภายในพิจารณาตอเขาไปเลย 
เพราะสิ่งทีเ่ห็นความขาดความหลุดออกไป  ความสุขเกิดขึน้  ความสุขที่เกิดจากสมาธิ 
ธรรมอยางหนึ่ง การเกิดจากการชําระกเิลส ที่กเิลสตกผลึกชั้นหนึง่หลุดออกไปแลวกิเลส 
อวิชชาบิ่นไปนั้น เปนความสุขมหาศาล 

เราเปนหนี้อยู ๔ สวน เราไดจายหนี้ไปแลว ๑ สวน พอเราจายหนี้เราเสีย เราไมมี 
เจาทุกข หรือไมมีเจาหนี้คอยติดตามเราอกีสวนหนึ่ง คนที่ไมมเีจาหนี้สวนหนึ่ง กับคนที่มี 
เจาหนี้พรอมโดยทีไ่มรู ไมรูวาเปนเจาหนีเ้พราะอวิชชา เพราะความไมรู  เพราะความหลง 
ครอบงําไว  กบัผูที่มีแสงสวางสองใหเห็นแลว  คนทีม่ีแสงสวางสองใหเหน็  มนัเหน็แนว 
ทางการประพฤติปฏิบัตเิริม่ตนไดงายกวามากเลย  เพราะการประพฤติปฏบิัติยากมากตรง 
นี้ ยากมากตรงหาแสงใหเจอ ยากมากตรงเหยียบขึ้นไปกันนี้ อันนี้ยากหนอย 

ถาผานตรงนี้ไปแลว  การกระเสือกกระสนไปก็น้ําเขาไปในคลองแลว  ตองไหล 
ไปถึงปลายคลอง  เราเขาไปในกระแสแลวไปตามกระแส  ความงาย  งายตรงนี้  ความงาย 
ตรงนี้ก็ตองมุมานะ ความมุมานะ ความพิจารณาดูคลื่นภายใน  เพราะวามันมีตัวคิด ดเีอน็ 
เอทีว่ามันอยูกบัหัวใจ  อวิชชามันก็ยงัอยู  เพราะเราตีแคชายแดนเขามา  เราตีชายแดนเขา 
ไปสูเมอืงหลวง ตัวอวิชชามันอยูทีก่ลางเมืองหลวงนัน้ 

แตการปกครอง  สายการปกครองออกไป  เพราะเมอืงหลวงมีอํานาจถึงไดสัง่ 
เมืองขึ้น  เมอืงชายแดนได  ความคิดจากภายในออกมาก็เหมอืนกัน  ทีนี้พออวิชชาบิ่น  คือ 
วากระแสการปกครองนัน้บิน่ออกไป  กระแสของกิเลสทีอ่อกมาตรงนั้นมันบิ่นออกไป 
ความบิน่ออกไปนั้น  กระแสตองสั้นเขา  การปกครองนั้นสัน้เขามา  อันนี้กเ็หมอืนกนั  แต
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ตัวเจาวัฏจักรมันอยูกลางหัวใจ  ตองรุกเขาไปขางในอยางเดียว  พิจารณาซ้ําเขาไป 
พิจารณาซ้ําถึงความเปนจรงิ  เราจะตองหาตัวอวิชชาใหเจอ นี่คอืหลานของอวิชชาเทานั้น 
ผูเดินสารของอวิชชาเทานัน้ แตถาเปนปกติเขาไมมีโอกาสไดเหน็หนาเลย 

การเห็นหนา  เราชําระลางเขาไป  มันถึงวาเราคนหนึ่งเทานั้นทีว่ามีความสามารถ 
แลวมนักระหยิ่มยิม้ยองอยูภายในหวัใจของผูปฏิบัตนิั้นนะ  ผูที่ปฏิบัติถงึ  ผูที่ปฏิบัติได 
เปนสาวก  เปนพุทธชิโนรสโดยเนือ้หาสาระ  ไมใชวาเปนแตโดยทะเบียนบาน  เปนแตวา 
เราเสกสรรปนยอวาเราเปนลกูศิษยพระพุทธเจา แตเปนลูกศิษยที่วา เหยยีบถงึชายจีวรเลย 
กับเปนลูกศิษยที่วาเปนเนื้อหาสาระ เปนสาวกะโดยเนื้อหาสาระ เปนผูไดยินไดฟง คอืได 
ฟงมากอน ไมไดฟงเลยไมมี 

ใน ๕,ooo ปนี้ สาวก สาวกะผูไดยินผูไดฟงแลวเดินตาม พอยอนกลับเขา กิเลสอยู 
ที่เมอืงหลวง กิเลสไมอยูที่เมืองอืน่ การตีชายแดนแลวก็ตองตีเขาไปที่เมืองหลวง ปาลอม 
เมืองเหน็ไหม  การเขาหาอวิชชาก็เหมือนกนั  พิจารณาจากอารมณภายนอกทีเ่ราแยกแลว 
นั้น  พิจารณาซ้ําเขาไป  ซ้ําเขาไป  สิ่งที่วาแตก  รหัสหลุดออกไปแลวจากคลืน่  ดวยสายใย 
ดวยอุปาทานนัน้ 

ลองดเูขาไปวาแลวมนัยังมีอะไรเหลืออยู  ทําไมมันสงออกมาไดอกี  สายคลื่นสาย 
บัญชายังออกมาได  ทําไมเขาสงขอมูลออกมาไดอีก?  การสงขอมูลออกมาจากตัวอวิชชา 
ตัวคลื่นนั้น  ในเมื่อเราทําลายแลว  ทําลายในอปุาทาน  อุปาทานคือเรา  แตอวิชชามันยงั 
สงออกมาได  สงออกมาไดเพราะมันยังมีขันธภายใน  เราทําลายคลืน่  เราทําลายเครือ่งรบั 
แตเครื่องสงละ? ยอนกลับ ยอนเขาไปดูออกนอกไมได มีแตยอนเขาๆ 

พอยอนเขา  มันจบัตองไมได  แตถาสงออก  สงออกหมายถึงวาอารมณฟุงออกมา 
ขางนอก มนัเหน็ภาพนอก มันเห็นเปนวัตถุ  เรามองไปขางนอก  เราจะเห็นภาพเหน็อะไร 
เราจะเพลิน แตเรานึกยอนกลับ มนัจะไมเหน็มอีะไรเลย พอไมเหน็อะไรเลยมันคิดวา ไม 
มีอะไรแลวไมนาทํา  งานมนัจืดชืด  ถาสงออก  ติรัจฉานวิชา  วิชาทําใหเนิ่นชา  เห็นนิมิต 
เห็นความอยาก เห็นเทวดา อยากเห็นขางนอก สงออก! นี่ติรัจฉานวิชา อวิชชาจะครอบงํา 
ภายใน เขาก็สงพวกจารกรรมออกมาทําลายตลอด
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การปกครองภายในมนัตองมีหนวยงานหลายหนวยงาน  เพื่อจะรักษาศูนยกลางอํานาจอนั 
นี้ไว  นีอ้ํานาจของอวิชชาอยูที่เมอืงหลวงที่กลางหวัใจ  การออกมาทําลายออกมาทําใหผู 
ปฏิบัติหลง  มันไมใชวิชชาจริง  เพราะมนัเปนอวิชชาที่ทําใหเรามึนงง  ใหเราเกอๆ  เขินๆ 
ใหเราผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติ แมแตในการตอสูนะ 

แตถาไมไดตอสู  คิดออกมาภายนอกกเ็ปนโลกียะ  เปนอวิชชาลวนๆ  เลย  แตถา 
ยอนกลับเขามานี้  อันนี้คือธรรม  อันนี้คอืมรรคอริยสัจจัง  อันนี้คอืธรรมจักร  ธรรมจักร 
เทานั้นที่กิเลสกลวั  กิเลสคือตวัอวิชชา  กลัวอยางเดยีวกลวัธรรม  ไมกลัวสิง่ใดเลย  ธรรม 
คือขอจํากัด  ศีลและธรรม  เราตั้งกติกาของเราไว  เราตั้งกติกาการจะประพฤติ  การจะ 
ปฏิบัติ การจะนั่ง การจะไตรตรอง 

อิทธิบาท  ๔  พอใจในการไตรตรองจิต  พอใจในการไตรตรองความคิดของตัว 
พอใจในการไตรตรองในคลื่นทีอ่อกมาพรอมรหัส  ถาคลื่นออกมาพรอมรหัสนี้มนัเปน 
ความรูสึก  มันเปนอารมณ  แตถาเราเอาคลื่นเอารหัสออกอารมณจะหมดไปเหลอืแต 
ความรูสึก จิตสงบขนาดไหน จะดิง่ขนาดไหน จะมคีวามรูไปตลอด 

ความรูนี้จะไมขาดตอนเลย  จะรวมลง  จะรวมเล็ก  รวมใหญ  จะเขาไปอัปปนา 
สมาธิ  ขณิกสมาธิ  เขาไปพรอมกับสติ  พรอมกบัการควบคมุ  การงานชอบ  สติชอบเปน 
งานความเพียรชอบ  หมนุเขาไปๆ  หมุนเขาไปดูภายในๆ  มนักเ็ปนงานภายใน  เปนงาน 
ของเรา เปนงานจะมุงเขาสูเมอืงหลวง เขาไปหาตัวภายใน 

พิจารณาเขาไปจะเห็นเลย  เพราะขนัธนอก  ขันธใน  ขันธในขันธ  รหัสมันยงัมี 
ละเอยีด มีซับมีซอนอยู มีแตตัวแฟมกอน แลวจะแปรเปนคลืน่รหัสเขาไปในเครือ่ง ตองมี 
บทเริม่ตน  ขอมูลที่เราเก็บไว  ขางในเปนช้ันๆๆ  เขาไป  มันตกผลึกอยูภายใน  ตองจํากัด 
ตรงนัน้ ตรงตกผลกึ ไมใชจํากัดตรงอารมณภายนอก 

ถาจํากัดอารมณภายนอกขอมูลภายในมันยังอยู  ตองจํากัดขอมลูการตกผลกึอนั 
นั้นดวย  ถึงจะเปนสมจุเฉทดวยความเปนจริง  สมจุเฉทคอืการชําระลางออกดวยเนื้อหา 
สาระ  ไมใชชําระลางดวยอวิชชาหรอก  เราพอหมนุเขาไป  วางเขาไป  อวิชชาคือความไม 
รูเทา  กิเลสมันจะบอกวาจะเปนอยางนั้น  จะรูอยางนั้น  จะตองออกอยางนัน้  เพราะองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวแลวเทคโนโลยีนี้ ในตํารา เทียบเห็นไหม
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อวิชชาจะหลอก  หลอกทัง้ขางนอก  หลอกทัง้ขางใน  แมแตเขาไปตอสูก็หลอก 
ธรรมะตามความเปนจริงหมุนเขาไป  ดูเขาไป  การดูนี้ถาดูดวยความเผลอสติ  มันก็เปน 
เครื่องมอืของมนั เราจะเขาไปทําลายมนั มันใชเราเปนไสศึกในตวัเราเอง ใชการประพฤติ 
ปฏิบัติทําลายตัวเราเองตลอด  ฉะนั้นตองตั้งสติ  แลวมีความมุมานะ  ธรรมะครูบาอาจารย 
บอกเลย “กวาจะไดมามันอยูฟากตาย” 

สวนใหญแลวจะเอาคําวาตายหลอก  ทีแรกกเ็อาการงาน  เอาการประพฤติปฏบิัติ 
เอารางกาย  เอาความทุกขเอาความไข  เปนไขปวดหัวตัวรอนเอามาหลอกกอน  แตถาเรา 
ตั้งใจสู  หรือเราตั้งใจจะเขาไปเห็นเจาวัฏจักร  สุดทายมันกเ็อาความตายมาค้ําคอ  สุดทาย 
คือวาตองตายนะ ตอไปเราจะพิการ ถาเรายังฝนอยู เราจะพิการไป เราจะเสียไป ถึงวาฟาก 
ตาย  ฟากตายคือวาเอาตายก็ตาย  ทุกอยางใหมันเปนไป  เราเคยเกิดเคยตายมาไมรูกี่ภพกี่ 
ชาติ  ถามันจะตายเพราะคุณงามความดี  มันจะตายเพราะเราจะรอดตาย  ใหมันตายไป  แต 
พออวิชชามาหลอกแลวสวนใหญไมไหว สวนใหญจะยอมแพ สวนใหญนะ 

ยกเวนแตผูเปนอาชาไนย  สัตวอาชาไนย  มันตองกนิหรือตองหาสิ่งทีเ่ปนความดี 
เทานั้น  มันถึงจะยอมเช่ือยอมฟง  ความเปนอาชาไนย  ความเปนเอกบรุุษของผูนั้น  ตายก็ 
ไมกลวั  มนัขามถงึความตายเขาไปได  พอพิจารณาเขาไปถึงตรงนี้  มันกอ็อน  มนัยุบยอบ 
ลงเพราะมนัเจอธรรม  มันสูธรรมไมไหว  กิเลสถงึไดจาวเปนพญามาร  พญามารถงึได 
ออนตวัลง ออนตัวลงใหธรรมะไดเขยิบขึน้ ธรรมะเขยิบขึ้น ธรรมะธรรมจักรหมนุขึ้น 

ความออนตวัเขยบิขึ้น  มันเสมอกันหรือสูงกวา  พลงัของธรรมสูงกวา  พลงัธรรม 
ทางปญญา ธรรมมันหมุนไดดีกวา มนัถงึชําระใหกิเลสขาดออกไปอกี ความตกผลกึที่ ๒ 
หมุนเขาไปขางใน คราวนี้มนัจะเขาถ้ําเลย มันจะมืดเขาไปขางใน เพราะอะไร? เพราะเรา 
ไดตัดไฟฟาแลว ตัดไฟออกมันจะไมมีแสงสวาง 

พอไมมีแสงสวางอยูในความมืดเราจะทําอะไรได?  เพราะในความมืดเราจับตอง 
อะไรไมไดเลย  เพราะเปนความมืดภายใน  ตองขุดคนหาสิ่งที่มนัซอนอยูในความมืดใน 
หัวใจนัน้  พอเราจะเขาไปทําลายเครือ่งภายใน  หรือเขาไปทําลายจุดศูนยกลางของอํานาจ 
มันจะตองสรางกลไกเอาไวปดกั้นเรา กิเลสนี้ไมใชออนๆ กิเลสนีไ้มใชของงายๆ



ผูรูคืออวิชชา ๑๔ 

เวลาเราพูดเราอยากชําระ  เราอยากทําลายสิ่งทีเ่ราหลงใหล  เราอยากทําลายสิ่งทีม่ี 
อํานาจเหนือเรา  แตเวลาเขาไปทําลายจริงๆ  เพราะมันคอืเรา  มันเปนดีเอน็เอทีอ่ยูใน 
ความคิดเรา  มันอยูในใตฐานของความคิดเรา  ที่เราวาเราอยากทําความดี  เราอยากตอสู 
เพราะมนัมีธรรมะ มีคําสั่งสอนของครูบาอาจารย  มอีงคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปน 
พยาน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานีเ้ปนผูที่ตาสวาง  เปนผูที่ขามพนกิเลสได  ถึงช้ี 
ใหเราเห็นวา นี่ๆๆๆๆ คือกิเลส ถาไมมอีงคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาวางไว เราจะไมรู 
อะไรเปนธรรม  อะไรเปนกิเลสเลย  เพราะเปนเรา  สิง่ที่เราทําตองเปนสิ่งที่ดีงามหมด  แต 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดฆาแลว ไดผานไปแลว แลวถึงวางธรรมไว ถึงวากลวั 
ธรรม กิเลสมันกลวัเครื่องเปรยีบเทียบ กลวัเครื่องพสิูจน 

ธรรมะนีพ้ระพทุธเจาตรัสรูแลว  เปนผูตาสวางแลว ผานพนไปแลว  ถึงไดเอามาช้ี 
วาสิ่งนี้เหนือกวา  สิ่งที่เราทําอยูดวยกิเลสมนัหลอก  สิ่งนี้คือติรัจฉานวิชา  คือวิชาทําให 
เนิ่นชาแมแตเราปฏบิัติอยู  กิเลสมันจะกลัว  ถาเราไมเคลิบเคลิ้ม  เราไมหลงใหลใน 
ความคิดของเรา  เราไมเคลิบเคลิ้มกับสิ่งที่มนัลอ  มนัจะลอเราใหเราเช่ือวาสิ่งนีเ้ปนความ 
จริง สิ่งนี้เราผานพนแลว สิ่งนี้ควรเปนอยางนี้ อารมณที่เราเปนอยางนี้ เปนธรรมะดนเดา 
อวิชชาหลอกตัวเอง แลวก็หลอกใหเดาคาดหมายไปอีก 

ในความมืดตองหมนุกลบัมาๆ การหมุนเขาภายใน เพื่อจะเขาไปขุดคุยใหเจอสิ่งนี้ 
กอน  สิง่นี้คอืตัวอวิชชา  ความตกผลึกอวิชชา  จากแสงที่ไมคอยสวางนัก  เพราะเปนลูก 
เปนหลาน กระแสมันออกมามาก กลบัใหมนัสั้นเขาไป สั้นเขาไป แสงขางในมันจะสวาง 
ขึ้นเรือ่ยๆ แตพอแสงมันสวางขึ้นเรือ่ยๆ ทําไมเราไมเห็น เพราะมันดับไป เพราะเราจะเขา 
ไปหามัน 

แตถาจับตองได  ถึงจะเหน็  ออ!  เพราะเปนขนัธภายใน  แตเดิมสงกระแสออกมา 
ตองมีคลื่นรับ  พอถึงภายในแลวมันเปนตวัมนัเอง  ถึงบอกวาเวลาปฏิบัติ  ขางนอกนีเ้ปน 
สติเปนปญญา  ถึงจังหวะนีเ้ปนมหาสติและมหาปญญาเทานั้น  ถึงจะเจอ  มนัเปนจงัหวะ 
เดียวไมใชจังหวะสอง เปนผูกระทําผูเดียว



ผูรูคืออวิชชา ๑๕ 

แตเดิมมีคูหกูายและใจนี้เปนการทํางานรวมกนั  ใจคือนายเปนคนคิด  ออกมาที่ 
กายเปนบาว ทําออกไปรวมกนั  เราพิจารณากายจนหลุดออกไป พิจารณาอุปาทานในกาย 
จนหลุดออกไป  ดวยขันธ  ดวยคลืน่และดวยรหัส  ทําลายวัตถุทีม่ันเปนตวัรับคลื่น  มนัก็ 
เปนคนๆ  เดียว  หมายถงึวาเปนเครื่องสงอันเดยีว  เปนเครือ่งสงแลวก็สงออกมาพรอมกับ 
เสียงอันนั้น มนัอยูที่กลางหวัใจ มนัถงึไดยาก 

แตจะยากขนาดไหน  งายขนาดไหน  ไมพนจากความวิรยิะอุตสาหะ  เพราะความ 
เพียรชอบ ความอุตสาหะ สิ่งใดทีม่ีเหตมุีผล สิ่งใดทีเ่ปนขวากเปนหนาม อยูที่กลางหวัใจ 
เราเอามอืกวาดไปตองเจอ เสี้ยนหนามอยูทีน่ั่น เอามอืกวาดไป มือตองตําเสี้ยน มีความรก 
มีความสกปรกโสมมอยูที่กลางหัวใจ  แลวเราใชธรรมเขาไปจบั  ทําไมเราจะจับเสี้ยน 
หนามอนันัน้ไมได? 

เราตองเจอเสี้ยนหนามทีก่ลางหวัใจเรานั้น  ที่เราไมเจอเพราะวาเราโดนหลอก  วา 
เปนเรา  พอเราจะลูบไป  มนับอกลูบแลวๆ  พอจะทํา  มันบอกทําแลวๆ  เปนอยางนัน้ 
ทั้งหมดเลย นีค่ือตัวอวิชชา อวิชชาภายใน ไมใชอวชิชาภายนอก ยอนกลับเขาไปจับ ลูบ 
เขาไปจนเจอ ขุดคุยหาจนพบ การพิจารณาตอสู การพิจารณา การแยกแยะ ๒ คนแยกแยะ 
แยกงาย  คนเดียวอยูภายในจะแยกอยางไร  เราจบัคน  ๒  คนมา  ระหวางกายกับใจ  เราจะ 
พิจารณาวาคนใดผิด?  เพราะการลักขโมยหรือการทาํความผิด  ๒  คนนี้  ตองซัดกนั  หรือ 
๒ คนนีจ้ะตองมีเหตมุีผลตางกนั 

เราเปนเราคนเดียว  ใจเปนใจลวนๆ  แลวตองสอบสวนตัวเอง  แลวเราจะยอมรับ 
ผิดไหม?  ฉะนั้นกวาจะสอบสวนหรือไตสวน  หรอืแยกคลื่นที่มนัเปนตัวภายใน  คลื่นกบั 
คลื่นแยกกันเอง จากที่วามเีครือ่งมือเขาไปจับแลวแยก แตตองใหมนัแยกตัวมันเอง มนัถึง 
วาตองเปนมหาสติ เปนมหาปญญา แยกแยะออกวา ตัวไหนเปนรหัส ตัวไหนเปนคลืน่ 

เพราะตัวรหัสกับตัวคลื่น  การเกิดคลื่นพลังงาน  แตอารมณภายใน  คนเดยีวกม็ี 
อารมณ  คนเดยีวกม็ีความคิดจะลักจะขโมย  คนเดยีวก็ทําความดี  คนเดียวก็ทําความช่ัว 
เพราะคนๆ  นั้นมันมีความคิด  มหาสตมิหาปญญาเขาไปใครครวญตรงนี้  ใครครวญแลว 
ไมใครครวญเปลา  ใครครวญนี้คอืปญญานะ  ปญญาที่เกิดขึ้นจากการทําใหใจสงบ  ถา 
ปญญาอันนีอ้อนดอย ปญญาใชมากๆ มันฟนเฝอ มันออนดอย เราตองกลับมาพกัสมาธิ



ผูรูคืออวิชชา ๑๖ 

การทํางานที่มนัเมื่อยมนัลา  มันจะไมไดงาน  เรากห็วงอยากจะไดดวยความโลภ 
เห็นไหม  ดวยความโลภ  แมแตการประพฤติปฏิบัตกิ็โลภ  ความโลภที่ไมรูเรื่องก็หลงไป 
ในตัวมนัเอง  ตองพกั  การพักกลบัมาทําความสงบ  เพื่อเอาพลงังาน  เอาความฉลาด  เอา 
ความยับยั้งช่ังใจ เอาความละเอยีด ถาเขาไปตรวจสอบแลวตองใหละเอยีดรอบคอบ ตัวนี้ 
ตองกลบัมาทําความสงบ แลวเขาไปพิจารณาใหมๆ ทําอยูบอยๆ เพราะมนัเปนภายใน ทํา 
อยูแลวตองไมเผลอ ตรวจสอบอยูตลอดเวลา 

สิ่งที่เปนภายใน อยางเชน เราเปนฝ แลวฝพุแตกออก ความปวดนัน้ก็หายไป แผล 
นั้นกก็ระจายออก  นี่ก็เหมือนกัน  เราตรวจสอบจนถงึจุดหนึง่  มันระเบิดออก  การระเบิด 
จากภายใน  อวิชชาทนไมไหว  อวิชชาทนการตรวจสอบ  ทนความละเอยีดรอบคอบของ 
ปญญาไมได  การระเบิดออกจากภายใน  ครนืเลยนะ  การระเบิดออก  อวิชชานี้หลุด 
ออกไปอีก ๑ สวน อวิชชาหลุดออกไปอกี ๓ สวนแลวนะ การระเบิดออก คิดดู ตัวเราเอง 
ระเบิด  เราฝงระเบิดไวในกลางตัวแลวระเบิดออก  มันจะเหลอือะไรละ?  เราก็ตองตายส!ิ 
แตนี่เปนเรา 

ถาเปนกเิลสอวิชชาระเบิดออกนะ  วางหมดเลย  วางหมดเลย  ความเวิ้งวางอนันัน้ 
ความเวิ้งวางกลางหวัใจ  ความเวิ้งวางมนัมคีวามสุข  แลวเราจะรูดวยตามความเปนจริงวา 
อวิชชาไดหลุดออกไป  แลวมนัเหลอืวิชชาภายในหรอื?  อวิชชานี้หลุดออก การที่จะหมุน 
ไปอีกแลวไมมี เพราะวามันเปนกามภพ เปนกามภพแลวอยูที่ไหน? 

เราเขาไปถงึ  เราทําลายกําแพงเมอืงแลว  เขาไปในเมืองแลว  เขาไปจับเจาวัฏจกัร 
มา กษัตริยผูปกครองเมืองนั้นอยูกลางใจเมอืง ความวางของเมอืง เราทําลายหมดเลย แลว 
หาใครเจอ?  กษัตรยิเปนมนุษยเราจับเรายังมองเห็น  แตเจาวัฏจักรสิมนัอยูกลางหวัใจมอง 
ไมเหน็หรอก มองไมเหน็ เพราะมันเปนตอ มันเปนตัวพุทโธๆ ผูรู เราวาพุทโธๆ คําวาพุท 
โธเกิดที่ใจ  พุทโธละเอียดเขาไป  จนพทุโธกับเราเปนอันเดียวกัน  อนันี้สิเราจะเขาไปหา 
ผูรู แสงสวาง 

“จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้หมองไปดวยอุปกเิลส จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดมิ 
แทนี้เปนผูขามพนกิเลส”



ผูรูคืออวิชชา ๑๗ 

ผูรูคือตัวตอของจิต  ผูรูคืออวิชชา ตัวอวิชชาแทๆ คอืผูรูนั้นนะ ตวัที่วารูๆ อยูแลว 
มันกไ็มรูตวัมนัเอง  แลวก็หาไมเจอ  หาไมได  เพราะมันวางหมด  เราก็วางไปดวย  เพราะ 
มันเปนนามธรรม เราระเบิดรางกาย ระเบิดขนัธทั้งหมดเลย มันเปนผูรูมันไมใชขนัธ 

“อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา    สงฺขารปจจฺยา  วิฺญาณํ  ...  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิ 
โรธา สงฺขารนิโรโธ...” 

สังขารก็ดับ ทุกอยางก็ดับ แตกอนดับไปเจอตรงไหน? ตัวอวิชชาตัวผูรู ตัวเรา ตัว 
ความรูสึก  อันนั้นคือตัวอวิชชา  ตัวที่วาวาง  ความรูนี้เวิง้วางวางหมด  ความรูตวัเปนแสง 
สวางนะ เวิ้งวางเปนแสงสวาง นัน้คืออวิชชา นั้นคอืตอของจิต นี้คอืตัวดเีอน็เอภายในเลย 
ตองหาตัวดีเอ็นเอตัวนี้ ตัวเริ่มตน 

เพราะดีเอ็นเอของทางโลก  ดีเอน็เอทางวิทยาศาสตรหรือวัตถุ  มันตองเจอเลือดถึง 
เขาไปตรวจสอบดีเอน็เอ  แลวมนัก็ตองแปรสภาพไปตลอด  เพราะมันเปนวัตถุ  แตผูรูตัว 
อวิชชาตัวนี้  มนัพลิก  “อวิชฺชาปจฺจยา  สงขฺารา”  ปจจยาการ  “อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิ 
โรธา”  อวิชชานี้ดับ  จับผูรูแลวระเบิด  พลกิจากอวิชชาเปน  “อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิ 
โรธา” ความดับสนิท ตัวผูรู ตัวภายในคือตวัอวิชชา ตัวเริม่ตนขบัเคลือ่นออกมา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เวลาทานตรัสรูแลวถึงไดเยยพญามาร  “มารเอย 
เธอเกิดจากความดําริของเรา” นี่ตัวอวิชชาตัวเริม่ตน “เธอเกิดจากความดําริของเรา เดี๋ยวนี้ 
เราเห็นหนาเธอแลว  เธอจะเกิดอีกไมไดเลย”  พญามารหนามอยไปเลย  พญามารมานไป 
เลย อวิชชาจะเกิดอีกไมได เพราะพลกิจากอวิชชาเปนวิชชา 

ตัวเวิง้วาง  ตัวที่หาไมเจอ  นั่นละคือตวัอวิชชา  เราก็เคลิบเคลิม้  เราระเบิดราง 
ออกไปแลว  ไหมหมดเลย  วางหมดเลยเพราะเราระเบิดไปหมดแลว  ระเบิดขันธ  ขันธคือ 
ความคิด  รางคือเรา  คือสัญญา  คือความจําภายใน  คือสิ่งทีจ่ับตองไดทีเ่ปนอารมณ  แลว 
ระเบิดสิง่นีอ้อกไป  อารมณก็ไมมี  สัญญาก็ไมมี  ความจําไดหมายรูไมมีหมดเลย  มนัก็ไป 
เปนอวิชชา  มันเปนปจจยาการ  “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”  ความคิดทัง้หมดทีว่ามันเปน 
อารมณ มนัไมมี มันระเบิดไปแลว มันเปนขันธ ๕



ผูรูคืออวิชชา ๑๘ 

แตตัวขับพลังงานภายใน  พลังงานทีว่ามันเกิดดับพรอมกัน  ไมแบงเปนกองเปน 
ขันธ ตัวนีม้ันถึงวาเปนตวัอวิชชา เปนตัวผูรูคอือวิชชา แตจับตองไมไดเพราะมนัเปนหนึง่ 
เดียวรวมกัน ภพชาติเกิดดับ อารมณหนึ่งๆ ที่เกิดดบั อวิชชาเกิดดับๆ อยูภายในหัวใจ มนั 
เกิดพรอมกัน ไมใชเกิดเปนปจจยาการ เกิดพรอมกนัเลย 

การเจอตัวนีเ้ห็นไหม  ถงึบอกวาผูรูคอือวิชชา  ตัวผูรูนั้น  ตวัฐานนั้น  ตวัแสงสวาง 
นั้น  ตัวเริ่มตนความคิดนัน้  จากอวิชชาเปน  “อวชฺิชายเตฺวว”  จากตัวที่วามนัเปนโทษ 
มหาศาล  มันเปนสิ่งทีเ่ริม่ตนทําใหเราหลงทาง  มนัเปนสิ่งที่ควบคมุ  เปนเจาวัฏจักรที่ 
ควบคมุใหเรา  เกิดตายเกิดตายอยู  เราเขาไปถึงจุดนัน้แลวเราพลิกออกจากสิ่งที่ชั่ว  จากสิ่ง 
ที่หลง พลกิใหมนัเปน เอโก ธัมโม 

ดีเอ็นเอทีโ่ลกเขาทํากันมันก็ตองมีสถิติ  แลวก็มีเช้ือสายตอไป  แตตัวพลิกอวิชชา 
ตัวนี้แลวไมม!ี มันเหนือวิทยาศาสตร  เหนือสิ่งที่จะพิสูจน  เปนสิง่ที่พนออกไปเปนวิมุตติ 
พนออกไปเปนวมิุตติเลย  ไมมีการเริ่มตน  ไมมีการชนตอ  ไมมีสิ่งใดๆ  อยูอีกทีจ่ะมาเจือ 
ปนไดเลย มนัถึงวาเปนวมิุตติพนออกไปเลย พนออกไปเปนสิ่งที่วาคงที่ คงที่แบบวิมุตติ 

นี่คือตวัอวิชชาแทนะ ที่วาหาอวิชชาไมเจอๆ เพราะไปหากันที่ไหน? ถาหาอวิชชา 
เจอ  อวิชชาอยูกลางหวัใจ  อยูกบัเรา  อยูกับเริ่มตนของความคิดทีว่าออกมาทั้งหมด  ถึง 
บอกวาถาเปนความคิดของเรา  เปนวิชาชีพ  เปนอะไรก็แลวแต  นัน่คืออวิชชา  แตถาการ 
ประกอบอาชีพ หรือการประกอบสิง่ที่เกิดขึ้นมาเปนปจจัย ๔ เปนสิ่งดํารงชีวิตอนันัน้มนั 
ตองทํา เพราะเราเกิดเปนมนุษย 

มันเหมือนกับ “อวิชฺชายเตฺวว” นี่แหละ จากอวิชชาเปน “อวิชฺชายเตฺวว” พลิกจาก 
ไมดีเปนดี อนันีก้็เหมือนกัน ถาเรารงัเกยีจ หรอืเราเริม่ตน เราปฏิเสธหมด เราจะเขาไปไม 
ถึงตรงนี้เลย  เราตองเริ่มตนจากสิ่งที่ไมดพีลิกเปนดี  สิ่งที่ไมดีพลิกเปนดเีรียกวามรรค 
มรรคคือเครื่องดําเนนิ มรรคคือทางอนัเอก มรรคคือสิ่งที่ทอดเขาไปถงึตัวกลางหัวใจ 

สิ่งที่ดี  ดีจากการดํารงชีวิต  คนที่ทําดีอยูในความดีเปนนิสัย  คนที่ดอียูทางโลกพอ 
ประพฤตปิฏิบัติมนักจ็ะมีความเขมแข็งในใจ เพราะสิ่งที่เราเคยเปนนิสัย เราฝกหัดจนเปน 
นิสัย  ขอนิสัย  ทําตามนิสยั  เราทําตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ขอนิสัย  เราเปน



ผูรูคืออวิชชา ๑๙ 

ลูกศิษยตถาคต  เราเปนพทุธชิโนรส  เราจะเดนิตามเลย  ทานวางไวหมดแลว  วางไวมรรค 
อริยสัจจัง วางไวหมด 

มรรคคือเครื่องดําเนนิ เราเดินตามสิ เพราะเราฝกนิสยัจากทางโลกเขามา ทางโลก 
คือการดํารงชีวิต  เปนอวิชชาทั้งหมด  แตอวิชชาก็เปนประโยชนถาเราใชมันเปน 
ประโยชน  แตถาเราวาอันนี้เปนอวิชชาแลวก็งอยเปลี้ยเสียขา  ทําขึ้นไปไมได  สิ่งที่เราจะ 
ทําความดีนัน้เปนอวิชชาทั้งหมดเลย แลวเราก็จะไมไดอะไรเลย 

อยางเชนกายเรานี่แหละ  กายเปนสิ่งสกปรกหรอื?  แตเกิดเปนมนุษยนีก้็เปน 
อริยทรัพย  มนุษยสมบัติไง  เกิดเปนมนุษยถึงจะมีกายกับใจ  ถงึจะไดพิสูจน  ถึงประพฤติ 
ปฏิบัติได  แตถาวาเราพิจารณาใหกายเนาเปอย  กายเปนสิง่ที่ไมดี  เพราะเริ่มตนมีทรัพย 
เริ่มตนมีตนทุน มีอรยิทรัพยนีเ้ราถึงประพฤติปฏิบัตไิด 

ถาเรารังเกียจแตแรก แลวเราทําลายตวัเราเอง รงัเกยีจเพราะความโง ถูกอวิชชามัน 
หลอก  อยากจะใหมนัพนทุกขไวๆ  ก็เชือดคอเลย  มันก็ตายเปลา  อวิชชาหลอกใหเปน 
ความผิดพลาด  กับเอาอวิชชามาใหเปนแงบวก  ใหเปนมรรคอริยสจัจัง  มนักเ็ปนอวิชชา 
เหมือนกนั  จากอวิชชาดวยนามธรรม  อวิชชาดวยลูกหลาน  อวิชชาดวยกระแส  เดิน 
ยอนกลับเขาไปจนถึงเจาวัฏจักร  “อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา”  ดับทั้งหมด  ดับดวย 
ความมมุานะ  ดับดวยการเช่ือฟงครูบาอาจารย  เช่ือเทคโนโลยี  เช่ือธรรมะ  เช่ือฟงผูที่มี 
ปญญา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนผูที่ตาสวาง  เปนผูเปดตากอนแลวเสวย 
วิมุตติสุขกอน ถึงไดมาสอน ถึงไดหวงใยสัตวโลก อยากใหสัตวโลกพนจากทกุข  เพราะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทุกขมากอน  ผูที่ผานทุกข  ผูที่รูจักทุกข  แลวขยะแขยง 
เกลียดชังทุกข  แลวเห็นคนอืน่อยูในทามกลางของกองทุกข  คนที่เคยอยูในทกุขแลวพน 
จากทุกข  มันจะรูจกัวาคนที่ตกอยูในมูตรคถู  ขึ้นจากมูตรคถูแลวชําระลางรางกายสะอาด 
แลว มันมีความสขุขนาดไหน 

ก็จะบอกใหพวกเราลูกศิษยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เปนชาวพุทธ  เกิด 
มาพบพุทธศาสนา  พุทธศาสนาวางแนวทางไวแลว  พยายามจูงใหเราเดนิตามขึน้ไป  เรา 
ถึงตองเช่ือฟงผูที่มีปญญาธรรม  ปญญาโลก-ปญญาธรรม  ปญญาที่สวาง  ผูที่ตาสวาง  เรา



ผูรูคืออวิชชา๒๐ 

ตามืดบอด คลําไป ทัง้มืดดวย ทัง้บอดดวย ทัง้คลําไป ทั้งเถียงไป ทั้งไมเช่ือไป ทั้งจะดึง 
ทานใหต่ําดวย  ตองมาพิสูจนสิง่นี้กอน  พิสูจนสิ่งนัน้กอน  เช่ือก็ไมเช่ือ  แถมยังจะลบลาง 
อีกตางหาก

ใหเห็นโทษอวิชชาที่มนัปดกัน้ในหวัใจเรา  สิ่งที่พูดมานี้คืออวิชชามันเสีย้ม 
ออกมา  เราก็วาเราเปนคนดี  เราจะทําใหมนัถกูตอง  แตอวิชชามันไมรูเทา  ไมรูจรงิ  ไมรู 
ใดๆ  เลย  รูแตวามนัสั่งใหคิด  นี่คอือวิชชา  เขาไปจนดับสนิทถงึตัวจริงของมัน  อวิชชา 
กระแส  กับอวิชชาตัวจริงทีม่ันอยูกลางหัวใจ  แลวดับไดจรงิ  พอดับไดจรงิถึงจะกราบ 
พระพุทธเจาดวยความเต็มใจ กราบแลวกราบเลา กราบแลวกราบเลาเพราะมหัศจรรย 

สิ่งที่มหัศจรรยนี้ทําไมมันเกิดทามกลางหวัใจเรา  สิ่งที่มหัศจรรย  มหัศจรรยมาก 
มันเปนไปไดอยางไร  ลึกซึง้ขนาดทีว่ามันเห็นเปนไปไมได  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจารูไดอยางไร?  ผานพนไปไดอยางไร?  ที่วากราบๆ  กราบตรงนัน้  กราบเพราะสิ่ง 
มหัศจรรยนัน้  สิ่งมหัศจรรยนัน้องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไดสัมผัสกอน  ไดรูตาม 
ความเปนจริงกอน แลวถงึวางไว  แลวเราเขามาสัมผัส  ผูที่ปฏิบัติผูนั้นสมัผัส มนัถึงกราบ 
ดวยความซึ้งใจ  เต็มใจกราบดวยความสุดซึ้ง คอืสุขแท คือสุขที่พระพุทธเจาปรารถนาให 
พวกที่ประพฤติปฏิบัติ  ลกูศิษยตถาคต  พุทธชิโนรสใหไดเสพ  ไดรูรสอนันัน้  แลวกราบ 
ดวยความเต็มใจเหมือนกันหมด เอวัง 

เพิ่มเติมทายกัณฑ 

เอวงัละ ผูรู  ผูรูคืออวิชชาสิ  เพราะวามันรูโดยไมรูตวัมันเอง ผูรู รูสิ เพราะรู รูเลย 
ออกหมดเลย รูความเปนไป รูออก ตวัผูรู แตกอนจะถึงผูรู เพราะมันลึกลบั มันวางอยูขาง 
ใน  มันวางอยู  แลวมนัไมรูเลย  แตใชคําวาผูรู  แตตามขอเท็จจริงไมมีทางรู  มนัมพีลังงาน 
ตัวเดียวรูไดอยางไร? 

ใชคําวาผูรูคือวา  ความรูสึกภายนอก  ใชคําวาเปนความรูสึกภายนอก  ความรูสึก 
อันนีเ้พราะผูรูอวิชชาเลยไมเช่ือ  เพราะมนัรูอยูดวยสติพรอม  คนมีสติสมัปชัญญะ  เปน 
อวิชชาไดอยางไร? เปนส!ิ เปนเพราะตรงนี้ ตรงที่วารูภายใน



ผูรูคืออวิชชา๒๑ 

ตัวอวิชชามันคอืตัวเบื้องลาง  เบื้องลึก  ตวัขางลางเลย  ตัวเริม่ตนของพลังงาน  ตัว 
เริ่มตนของความคิด ตัวเริม่ตนของดําริ มโนเจตนา มโนสมัผัส “มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ 
ติ” มโนสัมผัส 

นี่ตัวผูรู  ตัวเริม่ตน ตัวผูรูจงึเปนอวิชชา ตัวผูรูเปนโดยความเปนจริง  เปนโดยตาม 
หลักของเขา  แตภาษาโลก  ภาษาความคิด  ก็ตองวาไปตามภาษาความคิดอันนั้น  แตภาษา 
ธรรม  ภาษาตามความเปนจรงิ  ผูรูคืออวิชชา  ตองเห็นตามความเปนจรงิถึงจะรู  ผูรูเปน 
อวิชชาจริงหรอืเปลา?  จริง!  จริงตามขอเทจ็จรงิ  จรงิในเนื้อหาสาระของเขา  จริงโดยการ 
เขาไปเหน็ตามความเปนจรงิ ผูรูคืออวิชชา (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี)้ 
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