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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

มายากิเลส
การฟงธรรมทางดานปฏิบัติ ทั้งผูเทศนทั้งผูฟง สวนมากไมคอ ยมีคาํ วา “พิธี”
เชน ฟงพอเปนพิธี เทศนพอเปนพิธี อยางนีท้ างภาคปฏิบตั ไิ มไดนาํ มาใชกนั สําหรับผู
มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมนาํ มาใช ถามุง โลกามิสอยูแ ลวอาจนํามาใช แตถามุงตอ
โลกามิสก็ไมเรียกวา “ปฏิบัติ” มันขัดกันตรงนี.้
ทางดานปฏิบัติแลวไมมีพิธีอะไรมาก ผูเทศนตั้งใจเทศนใหผูฟงไดรับความเขา
ใจจริงๆ ดวยเจตนา ผูฟงก็ตั้งใจฟงดวยความสํารวมระวังจิตของตน ไมใหสงไปที่อื่นๆ
ในขณะที่ฟง ทําความรูส กึ อยูก บั ใจของตนเทานัน้ โดยไมจําเปนตองสงกระแสจิตออก
มาภายนอกเพือ่ รับเสียง เชน สงออกมาสูผ เู ทศน เปนตน อยางนีไ้ มควร เพราะจะขาด
กําลังภายในใจ ที่จะพึงไดรับจากการฟง ดวยจิตจดจอตอเนือ่ งกันอยูเ ฉพาะภายใน
เมือ่ ไดตง้ั จิตไวเฉพาะหนาคือมีความรูส กึ อยูก บั ตัว นัน้ แลถาจะเทียบก็คอื คนอยู
ในบาน แขกคนมาจากทีไ่ หนเขามาเกีย่ วของในบานนัน้ เจาของก็รบั ทราบวาแขกนัน้ มา
ธุระอะไรบาง นอกจากเจาของไมอยูบ า นเสียเทานัน้ แมเขาจะมาขโมยของไปกี่ชิ้น กี่
รอยกีพ่ นั อยาง ก็ไมทราบไดเลย
จิตที่อยูกับตัว ขณะทานแสดงธรรมหนักเบา จะตองรับทราบทุกระยะ เพราะใจ
อยูก บั ตัวเหมือนคนอยูใ นบาน ถาความรูส กึ ไดสง ออกไปจากตัวเสีย การฟงเทศนก็ไม
เขาใจ ไมคอยรูเรื่อง ผลไมคอ ยเกิด ถาเปนกิเลสลวงเขาไป เอาอะไรไปหมด เหมือนกับ
โจรผูรายขโมยของอะไรภายในบานก็ไมรู เราไมเคยทําจริงทําจัง จะไปตําหนิติเตียนตู
โทษพระพุทธเจา พระสาวก และพุทธบริษทั ทัง้ หลายวา “เวลาพระพุทธเจาทรงเทศน
คนไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน” จะสําเร็จอยางไรเพียงเทศนเทานั้น โดยผูฟงไมตั้งใจ
ฟง นอกจากคุยกันแขงพระเทศนเทานั้น บางคนไมเชื่อก็มีวาผูเทศนจะสามารถยังผูฟง
ใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ได และผูฟงก็ไมสามารถจะบรรลุธรรมไดในขณะที่ฟง
นี้เปนความคิดเห็นของคนประเภทลอยลม หาหลักเกณฑไมได สักแตวา เทานัน้
ตามความลอยลมของตน ถือศาสนาก็สกั แตวา ถือ ถามวาถือศาสนาอะไร ถือศาสนา
พุทธ ก็มีแตชื่อของพระพุทธเจาเต็มปากเต็มคอ แตไมเคยมีธรรมเขาไปเกี่ยวของกับหัว
ใจเลย ขึ้นชื่อวาพุทธ วาธรรม วาสงฆ ไมใชเปนของเล็กนอย ไมใชเปนของเลน ไมใช
ของพิธี ที่จะนํามาทําเลนๆ อยางนัน้ ประเภทที่เลนๆ นี้แลเปนประเภทที่ทําลายศาสนา
ไดอยางแทจริง ดังที่เราทราบๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมมีไมสําคัญ เชนไมหลุดจากมือ
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เราตกลงไปทับเทาของเรามันก็เจ็บได ทั้งๆ ที่เจาของไมมีเจตนา หรือมีดถูกมือเจาของ
โดยไมมีเจตนา หรือฟนมือก็เจ็บไดเปนแผลได คําพูดที่เปนภัยตอศาสนาก็เปนได
ทํานองเดียวกันนี้
ทานปฏิบตั จิ ริงๆ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติจริง เอาเปนเอาตายเขาวากันจริงๆ พระ
สาวกก็ปฏิบตั จิ ริงๆ ฟงจริงๆ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยพระเมตตา มีเจตนาเพื่อ
สัตวโลกใหรูแจงเห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถสัตวโลก ทุกระยะแหงการ
แสดงธรรมของพระองค ไมทรงลดละเจตนาที่หวังจะใหสัตวโลกไดรับผลประโยชนจาก
การฟงนั้นเลย ทานเต็มเม็ดเต็มหนวยในการปฏิบตั ิ เวลาตรัสรูธรรมก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกทั้งหลายไมมีใครที่จะสามารถทําไดอยางพระองค
นี่โลกปจจุบัน คือพวกเราอาจจะลบลาง คือปฏิเสธก็ไดวา “ไมจริง”
ทานทําถึงขนาดนัน้ แตเราวา “ไมจริง” เพราะเราไมเคยทําอยางทานจะเอา
ความจริงมาจากไหน เห็นคนอืน่ ทําเราก็คดั คาน เห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจ ก็ไปคัดคาน
เขา เขาฉลาด เราโง ก็ไปตําหนิเขา ทั้งที่เราไมมีความสามารถอยางนั้น
พระพุทธเจาทานทรงสามารถทั้งดานปฏิบัติ สามารถทั้งความรูความเห็นเต็มภูมิ
ของพระองค การประทานพระโอวาทแกสัตวโลก จึงตองประทานเต็มพระสติปญญา
ความสามารถทุกสิง่ ทุกอยาง ใหสมภูมกิ บั คําวา “ศาสดาของโลก” แมผูฟงก็ฟงดวย
เจตนาอยางนัน้ ดวย ผลไมเปนไปตามเจตนา ไมเปนไปตามการกระทําที่ถูกตองดีงาม
จะเปนอื่นไปไดอยางไร ? เพราะเหตุกับผลเปนความเกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับอยูแลว
การทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลจะไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร ตองเต็ม ! ตองได !
เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล ทานแสดงธรรม ผูบ รรลุธรรมจึงมีเปนจํานวนมาก ดวยเหตุ
ผลดังทีก่ ลาวมานี้
ครัน้ ตกมาสมัยทุกวันนี้ ศาสนาซึ่งเปนของแทของจริง ของทานผูวิเศษ ของทาน
ผูทําจริงรูจริงเห็นจริง สัง่ สอนสัตวโลกจริงดวยธรรมนัน้ ๆ แตธรรมเหลานีถ้ กู กลายเปน
“ธรรมพิธีไปตามโลก ซึ่งเปนโลกพิธี ผูน บั ถือกันเปนพิธี ผลก็เปนไปแบบรางๆ อยาง
นัน้ แล อะไรๆ เลือนๆ รางๆ จางไปหมด ปลอมไปหมด เพราะหัวใจเราใหปลอม ถา
หัวใจไมจริงเสียอยางเดียว อะไรก็ปลอมไปหมด
เวลานีศ้ าสนธรรมกําลังอยูใ นระยะหรือจุดนี้ ! สวนพวกเราจะอยูในจุดไหน
ระยะใด จะเปนแบบนีห้ รือเปนแบบไหน !
ถาเราตองการเปนแบบแกตวั เองตามหลักความจริง ที่ทานสอนไวดวยความจริง
เราก็ตองทําจริง ปฏิบตั ใิ หจริง นี่เปนการเตือนใหเราทั้งหลายซึ่งเปนกันเอง ไดทราบถึง
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ขอเท็จจริงของศาสนาและผูปฏิบัติศาสนา วาผลจะเปนจริงและไดรับมากนอยเพียงไร
หรือกลายเปนโมฆะไปหมด เพราะเหตุผลที่กลาวมานี้ไมเปนความจริง
การฟงธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญที่ปฏิเสธไมไดในการรับผล ก็คอื ฟงดวยความตัง้
อกตัง้ ใจ มีความรูก บั มีสติกาํ กับอยูก บั ตัวเปนหลักใหญ ชือ่ วาไดตง้ั ภาชนะไวเรียบรอย
แลว การแสดงธรรมถาทานผูร จู ริงเห็นจริงแสดง จะไมหนีธรรมของจริง ของจริงกับ
ของจริงตองเขากันได ผูฟ ง ฟงจริงๆ ผูแสดง แสดงจริงๆ แสดงดวยอรรถธรรมอันเปน
ขอเท็จจริงจริงๆ ไมไดควาหรือลูบๆ คลําๆ มาแสดง ตองเขาใจตามหลักธรรมนั้นๆ
ธรรมทั้งหมดทานมีไวเพื่ออะไร ? ถาเปนน้ํา ก็มไี วสาํ หรับอาบดืม่ ใชสอย ซัก
ฟอกหรือลางสิง่ สกปรกโสมมทัง้ หลาย ธรรมก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะพวกเราเปน
พวกสกปรกทั้งนั้น บรรดาจิตใจทีม่ กี เิ ลสเปนจิตใจทีส่ กปรก กายวาจาทีเ่ ปนรวงรังของ
กิเลส และจิตที่เปนรวงรังของกิเลส มันจึงเปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันกับกิเลสซึง่ มีอยู
ภายใน ทานจึงตองหาน้าํ ทีส่ ะอาดคือธรรมมาสัง่ สอน หรือชะลางจิตใจของพวกเรา
ธรรมทีส่ ะอาดก็คอื “สวากขาตธรรม” ตรัสไวชอบแลว นี่แสดงวาสะอาดเต็มที่
แลว “นิยยานิกธรรม” เปนธรรมที่รองรับ เหมือนกับน้ําเปนเครื่องรองรับ ชะลางสิ่ง
สกปรกทัง้ หลายใหสะอาด เชนนั้นไดไมเปนอยางอื่น ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดเชน
นัน้ สําหรับชะลางสิง่ สกปรกในหัวใจของสัตวใหสะอาด ขอใหหวั ใจนีจ่ ดจอเพือ่ ความ
สะอาดเถอะ ผลการฟงจะทําใหใจสงบระงับ และสะอาดผองใสไดไมสงสัย เมื่อใจสงบ
ผองใส กาย วาจา หากคอยเปนไปเอง เพราะนี่เปนเครื่องมือเทานั้น
ทีส่ าํ คัญจริงๆ ก็คอื ใจซึง่ เปนตัวการ หากใจยอมรับความจริง ใจยอมรับที่จะซัก
ฟอกตัวเองแลว ตองมีวนั สะอาดขึน้ สักวันหนึง่ จนได จากน้าํ สะอาดคือ “ธรรม” พระ
พุทธเจาทรงประกาศสอนโลก และทรงใชตอ โลกมานานแลว ไดรับผลที่พอใจมาโดย
ลําดับ แมคาํ วา “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรากลาวถึงทานเพื่อประโยชนอะไร ถาไมใช
เปนผูสะอาดหมดจดเต็มที่แลวจาก “น้าํ ” คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจา ชําระเสีย
จนสะอาด “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ซึ่งเปนธรรมที่บริสุทธิ์แท ไมออกมาจากพระทัยที่
บริสทุ ธิข์ องพระพุทธเจาจะออกมาจากไหน พระทัยที่จะบริสุทธิ์ได เพราะการชําระ
สะสาง การขัดเกลา การชําระลางดวยอรรถดวยธรรม เปนความจริงมาโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงปจจุบันเรานี้ ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดอยูเสมอมา สําหรับลางสิ่งสกปรก
โสมมของสัตวโลก
ถาเราคิดตามธรรมดาอยางเผินๆ อยางโลกที่สมมุติทั่วๆ ไปก็วา เรานี้สะอาดที่
สุดไมมีใครจะหยิ่งยิ่งกวาคนโง ไมมีใครจะสะอาดยิ่งกวาคนโงที่สกปรก ถาพูดตาม
ธรรมแลวเปนอยางนี้ เมื่อเราทราบวาเราสกปรกทางใจ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลสโสมมแลว
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เราตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมเปนเครื่องชะลาง ดังทีท่ า นทัง้ หลายไดอตุ สาหสละ
เวล่าํ เวลาหนาทีก่ ารงาน ตลอดจนชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนเชนนี้ จึงเปนความถูก
ตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาที่เรียกวา “อริยประเพณี” ประเพณีของ
พุทธบริษัทที่ดีงามของพระพุทธเจาทานดําเนินมาอยางนั้น จึงขอขอบคุณขออนุโมทนา
กับทานทัง้ หลายไวในโอกาสนีด้ ว ย นอกจากเปนความดีสาํ หรับตนแลว ยังเปนคติตัว
อยางแกอนุชนรุน หลังอีกไมมสี น้ิ สุด
คําทีว่ า พวกเราสกปรกนีก้ พ็ อจะทราบกันได คําวาสกปรก สกปรกเพราะอะไร?
เพราะขี้โลภ ขีโ้ กรธ ขีห้ ลง ขีส้ ามกองนีเ้ ต็มอยูบ นหัว บนหัวอะไร ก็บนหัวใจนัน้ แล นี้
นักปราชญทั้งหลายทานตําหนิติเตียน ทานขยะแขยงมาก แตพวกเราชอบจึงไมรูสึกตัว
เมื่อไมรูสึกตัวก็ไมรูสึกสนใจในสิ่งที่จะนํามาชําระลาง เห็นผูประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูก
เหยียดหยาม มีเยอะสมัยจรวดนีจ้ ะวายังไง? เพราะความเห็นผิด ตองผิดไปเรื่อยๆ
อะไรทําใหเห็นผิด? ถาไมใชหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนตัวผิดทั้งเพนั้น ถาจิตใจผิด
ไปดวยก็พาใหแสดงออกทุกแงทุกมุมผิดไปตามๆ กัน จนกระทัง่ กาย วาจา ทีแ่ สดงออก
ผิดไปทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ทําผิดที่มีอยูภายในจิตใจนั้นไมตองมากมายอะไรเลย ตัวนัน้
เปนตัวการ
พระพุทธเจาทานจึงสอนใหชาํ ระใหลา ง การฟงเทศนฟงธรรมก็เปนการชะลาง
จิตใจของตนดวยธรรม คือในขณะที่ฟงธรรม ทานวามีอานิสงสเกิดขึน้ จากการฟงธรรม
อานิสงสคอื ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟงนั้นแล ทําจิตของเรา อยางนอยมีความสงบเย็นใจ
รูเหตุรูผล รูทางดีทางชั่ว และรูว ธิ จี ะปฏิบตั ติ อ ตนเอง ขอสําคัญ ใจมีผองใสขึ้น ไดรับ
ความรมเย็นในขณะฟง นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรม ทานวามีอานิสงส ๕ เราจะ
คอยเอาอานิสงสทไ่ี หน ถาไมเอาในขณะที่ฟง เพราะการฟงก็คอื การบําเพ็ญอยูแ ลว ผล
ตองเกิดตามมาในขณะนั้นๆ มีความสงบเย็นใจเปนตน
หากวากิเลสอาสวะเปนวัตถุ และเปนตัวขาศึก เชนเสือรายเปนตนแลว คนเราจะ
อยูใ นโลกดวยกันไมไดเลย มองดูคนไหนก็เห็นแตเสือราย ทั้งเหยียบย่ําทั้งเดินเพนพาน
ทั้งนั่งทั้งนอน ทั้งขับถาย ทัง้ หยอกเลนกัน ทัง้ กัดฉีกและถลกหนังเลนอยูบ นหัวเหมือน
กันหมด คนทั้งคนมีแตเสือรายที่จดจองยองกัดอยูบนหัวคน แลวก็กดั ฉีกหัวคนลงไป
เรื่อยๆ ไมหยุด นอนอยูก ก็ ดั ยืนอยูก ก็ ดั เดินอยูก ก็ ดั นัง่ อยูก ฉ็ กี อะไรๆ ก็ฉกี ทัง้ นัน้
กิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ มีแตเสือรายมันกัดมันฉีกอยูต ลอดเวลา จะหาเนือ้ หาหนัง
หาเอ็นหากระดูกมาจากทีไ่ หน ใหติดใหตอกันเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทานอยางที่เปนอยูนี้ไดเลา มองดูคนนัน้ ก็เปนแบบนี้ มองดู
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คนนีก้ เ็ ปนแบบนัน้ เยิม้ ไปดวยบุพโพโลหิตน้าํ เนาน้าํ หนอง เพราะถูกเสือมันกัดมันฉีก
มันทําลายอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยเรา
กรุณาดูลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกทัว่ ๆ ไป เปนอยางนี้ ถากิเลสมัน
เปนตัวเปนตนอยางนี้ แตมันไมไดเปนตนเปนตัวอยางนี้ โลกจึงไมเห็นโทษของมัน และ
กลับเห็นวาเปนของดีเสียอีก เมื่อไปเสกสรรมันวาเปนของดี คือเห็นของชั่ววาเปนของดี
เห็นของดีวาเปนของชั่วแลว ผลก็ตอ งกลับตาลปตรกันไป สิ่งที่ควรจะไดรับเปนความ
สุข แตมันกลายเปนความทุกขไปหมด ที่โลกรอน รอนเพราะอะไร? ถาไมใชเพราะ
กิเลสเพราะความโลภมาก เพราะความเห็นแกตัวมาก เปนตน
ทุกวันนีเ้ ขาพูดวา “โลกเจริญ” มันเจริญที่ตรงไหน? ถาพูดตามหลักความจริง
แลวมันเจริญที่ตรงไหน คนกําลังจะถูกเผาทัง้ เปนกันอยูแ ลว เพราะความทุกขมันสุมหัว
ใจเวลานี้ จะหาความเจริญมาจากไหน ความเจริญก็ตองเปนความสงบสุข ความสะดวก
สบาย ความเปนอยูส บาย หนาทีก่ ารงานสะดวกสบาย การคบคาสมาคมสะดวกสบาย
อยูด ว ยกันเปนหมูเ ปนคณะมีจํานวนมากนอย เปนความสะดวกสบาย ไมทะเลาะเบาะ
แวง ไมแขงดิบแขงดีที่เรียกวา “แขงกิเลสกัน” ไมฆาไมตี ไมแยงไมชิง ไมคดไมโกง ไม
กดขี่บังคับ ไมรีดไมไถ ซึง่ กันและกัน อันเปนการทําลายสมบัตแิ ละจิตใจของกันและกัน
ในขณะเดียวกัน ตางก็เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาสงสารกัน เฉลี่ยเผื่อแผ ใหความ
เสมอภาคดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน ไมอจิ ฉาริษยากัน ไมเบียดเบียนกัน อยูด ว ย
กันฉันพีน่ อ งเลือดเนือ้ อันเดียวกัน จะเรียกวาโลกเจริญไดตามความจริง โลกไดรับความ
สงบสุขทัว่ หนากัน ทัง้ คนมีคนจน คนโงคนฉลาด โลกไมดถู กู เหยียดหยามกันและกัน
นําความยิม้ แยมแจมใสออกทักทายกัน ไมแสดงอาการบูดบึง้ ใสกนั ตางคนตางมีเหตุมี
ผลเปนหลักดําเนิน
เมื่อพูดตามความเปนจริงแลว ทุกวันนีโ้ ลกเปนอยางนีไ้ หม? ถาเปนอยางนีเ้ รียก
วาโลกเจริญจริง แตทั้งๆ ทีว่ า “เวลานี้โลกกําลังเจริญ”จึงทําใหสงสัยวามันเจริญอะไร
บาง? เจริญที่ตรงไหน?
ถาเจริญดวยวัตถุเครือ่ งกอสราง จะสรางเทาไหรก็ได ถาไมแบกกองทุกขเพราะ
อะไรทวมหัวนะ
ทีนี้ยอนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นขึ้นมา หมุนตัวเปนเกลียว
อยูต ลอดเวลาเหมือนกงจักร การทีก่ ายและใจหมุนเปนกงจักร ไมมเี วลาพักผอนตัวบาง
เลยเชนนี้เปนความสุขหรือ? คนเดินทางไมหยุด คนวิง่ ไมมเี วลาหยุด เปนความสุข
หรือ? ความจริงตองมีเวลาพักผอนนอนหลับใหสบายบาง คนเราถึงจะมีความสุข การ
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คิดมากตองวุน มากทุกขมาก ถาหนักเขาตองเปนโรคประสาท ธาตุขันธที่เต็มไปดวยโรค
ภัยไขเจ็บ ทั้งเจ็บหัว ปวดทอง เต็มอวัยวะ คนนัน้ มีความสุขหรือ?
กิเลสมันชอนมันไชมันกัดมันฉีกอยูต ลอดเวลา ทุกอาการทีเ่ คลือ่ นไหวแหงจิตใจ
นัน่ มีความสุขหรือ? โลกเจริญแลวหรืออยางนั้น? ความกัดฉีกของกิเลส ผลที่เกิดขึ้น
จากการกัดการฉีกของกิเลสมันก็มแี ตกองทุกขทง้ั นัน้ หาความสุขไมมี เมื่อเปนเชนนี้จะ
เอาความสุขมาจากไหน? เวลาที่ยอนเขามาดูที่ตัวเรา มันก็เปนไฟอยูภ ายในจิตใจ
เพราะกิเลสกอไฟเผาใจอยูต ลอดเวลา “ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคนิ า” นัน่ ฟง
ซิ! “ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ” ไฟคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เผาอยูท ใ่ี จ
ขึน้ ชือ่ วา “ไฟ” ไมวา จะกอทีไ่ หนเวลาใดมันรอนทีน่ น่ั ถาไฟที่มันลุกโพลงขึ้นมา
ภายในจิตใจ คือไฟโลภะ โทสะ โมหะ มันตองเผาที่จิตใจ แมกายก็จําตองรับทุกขไป
ดวย รับประทานไมได นอนไมหลับ ไมมีแรง
ตามหลักธรรมทานสอนไววา “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธ
กาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ” เปนตน เมือ่ โลกสันนิวาสนี้ เต็มไปดวยความมืดมน
อนธการ เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหามันแผดเผาอยูต ลอดเวลา พวกทานทัง้ หลาย
เพลิดเพลินหัวเราะราเริงกันหาอะไร? ทําไมจึงไมรีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยูก บั ไฟ
ทําไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” นัน่ ! ทานสอนฟงซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจา
สอนโลกนะ
ถาเราฟงเพือ่ ถอดถอนกิเลส มันถึงใจจนนาละอายตัวเอง เมื่อฟงดวยความถึงใจ
แลว ทําไมจิตใจจะไมเห็นโทษ และมีความกระหยิ่มตอคุณงามความดีทั้งหลาย ทําไมจะ
ไมมคี วามพอใจแกกเิ ลสตัณหาอาสวะ ซึ่งลุกเปนไฟทั้งกองอยูในจิตใจอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลา และกิเลสทําไมจะไมหลุดลอยออกไป เมือ่ ไดทาํ ความเพียรถอดถอนมันดวย
ความถึงใจ ดวยความเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ของผูแสวงหาความจริงอยางเต็มใจ
นี่แหละบรรดาสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานรูเห็นธรรม เวลาทานเห็น
โทษก็เห็นอยางถึงใจจริงๆ การทําความเพียรพยายามถอดถอน ก็ทําอยางถึงใจ เวลารู
จึงรูถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆ และถึงความหลุดพนไปดวยความถึงใจ ไมใชเปน
เรือ่ ง “พิธี” เชน รับศีลก็รับศีลพอเปนพิธี อะไรๆ ก็ทาํ เปนพิธี ฟงธรรมก็พอเปนพิธี
ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนของประเสริฐก็พอเปนพิธี เหมือนกับเด็กเลนตุก ตากัน
แตศาสนาไมใชเด็ก และไมใชเรือ่ งของเด็ก จึงเขากันไมได
พระพุทธเจาทั้งพระองคเปนผูประทานศาสนาไว พระพุทธเจาไมใชเด็ก ศาสนธรรมไมใชศาสนธรรมของเด็ก ผูป ฏิบตั ศิ าสนาคือพุทธบริษทั จึงไมควรนําเรื่องของเด็ก
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เขามาแทรกกับตัวเอง ในกิรยิ าแหงการทําเกีย่ วกับศาสนา “พอเปนพิธี” นี้ โลกเลย
เปนพิธีไปหมดในทางศาสนา แลวจะหาผลอันแทจริงมาจากไหน? เมื่อมีแตพิธีเต็มจิต
เต็มใจ เต็มอาการทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ กีย่ วของกับศาสนาในงานตางๆ พากันทราบหรือยัง
วา กิเลสมันมีพิธีที่ไหน เวลามันจะกัดหัวคน มันมีพธิ ไี หม? เราดูซี มันตั้งทาตั้งทางยก
ครูยกคันทําพิธีรีตองตางๆ กอนไหม เวลามันจะขยีห้ วั ใจคนนะ
ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันที เมือ่ ไดโอกาสทีม่ นั จะแสดงความโลภ แสดงความ
โกรธ ความหลง มันแสดงอาการออกมา ออกมาดวยกิเลสประเภทตางๆ ทันที มันไม
ไดคอยหาพิธรี ตี องเหมือนกับพวกเราทีจ่ ะคอยฆามัน และแลวก็ฆาพอเปนพิธี ตีเพียง
หนับๆ พอใหมันหัวเราะเยาะเยยวา “มนุษยนี้มันชางกลัวเราเสียจริงๆ ยิง่ กวาหมากลัว
เสือ มาหยอกเราเลนเพียงหนับๆ แลวก็รบี วิง่ ใสหมอน นอนคอยเราตําน้ําพริกไปจิ้มกัน
ทีน่ น่ั ชนิดหมอบราบไมมีทางตอสูเลย” นั่นฟงดูซิ ความเพียรเราเพื่อจะฆากิเลส มันจะ
เขากันไดไหม? เรากลัวบางไหม? ถากิเลสเปนเหมือนกับเสือรายสักตัวหนึง่ อยูบ นหัว
ใคร หัวเราทุกคน มีแตเสือรุมกัดอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน มองไปทางไหนก็มี
แตเสือรุมกัดอวัยวะจนแทบไมมีเหลือ ทั้งกัดทั้งฉีก ไปไหนมันก็กดั ก็ฉกี ไปเรือ่ ย เดินไป
มันก็กดั ก็ฉกี ไปเรือ่ ย เราจะดูไดไหม? ตอบแทนวา “ดูไมไดเลย” ตองพากันวิง่ แนบ
ยิง่ กวาหมากลัวเสือนัน่ แล ทั้งจะมีอะไรบางก็ไมทราบจะหลุดเรี่ยราดไปตามทางนะ คิด
เอาเองเถอะ ขี้เกียจบอกเสียทุกแงทุกมุม
แตนก่ี เิ ลสมันไมเปนตนเปนตัวเชนนัน้ มันกัดมันฉีกอยูภ ายใน เรายังนอนเคลิ้ม
ใหมนั กัดมันฉีกอยางสบายไปอีก แลวจะหาทางแกกเิ ลสไดอยางไร เมือ่ ไมทราบวากิเลส
ไมทราบความกัดของกิเลส และไมทราบความทุกขทก่ี เิ ลสสรางขึน้ บนหัวใจ เราจะหา
ทางแกกิเลสไดอยางไร นีแ่ หละทีพ่ วกเราไมทนั กลมายากิเลส เราเปนคนอาภัพ ก็อาภัพ
เพราะกิเลสมันบังคับนี่แล ธรรมแทไมเคยทําคนใหอาภัพ นอกจากสงเสริมคนใหดี
อยางเดียว
ถาแกกเิ ลสออกจากใจไดเปนลําดับแลว วาสนาไมตอ งบอกจะคอยดีขน้ึ มาเอง
ดีดขึ้นดวยความดีของเราที่ทําอยูเสมอ การใหทานก็เปนการสรางวาสนา การรักษาศีลก็
เปนการสรางวาสนา การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนการสรางวาสนา ถาทําดวยเจตนาอัน
ถูกตอง ไมทาํ สักแตวา “ พอเปนพิธ”ี
ทานถาทําพอเปนพิธเี ฉยๆ ก็สกั แตวา ทาน ไมมีผลมาก ศีลก็สกั แตวา พอเปนพิธี
แตเวลาลวงเกินศีลไมลวงพอเปนพิธี มันลวงเกินจริงๆ ทําศีลใหขาดจริงๆ ภาวนาก็พอ
เปนพิธี แตเวลางวง ความงวงเขามาครอบงํานี่ไมใชพิธี ลมตูมลงจริงๆ ถาหมอนไมรบั
ไว กิเลสตองยุง เผาศพ เพราะไมไดนอนพอเปนพิธีนี่ มันนอนหลับเสียจริงๆ หลับ
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ครอกๆ เหมือนคนตาย มันไมเปนพิธี เมื่อถึงเวลาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของแลว แต
เวลาบําเพ็ญธรรมนั้นทําพอเปนพิธี นีแ่ หละมันจึงไมทนั การ ไมทนั กลมายาของกิเลส
จึงตองยอมเปนพลพรรคของกิเลส ใหกิเลสย่ํายีขูดรีดกดขี่บังคับทั้งวันทั้งคืนทั้งปทั้ง
เดือน ทั้งภพทั้งชาติ ตลอดกัปตลอดกัลป ยังไมสามารถจะทราบไดวา วันไหนเราพอจะ
รูจ กั เงาของกิเลสบาง มันทําเราดวยวิธใี ดบาง มันมีเงาไหม? ถาไมเห็นตัวมันพอเห็นเงา
บางก็ยงั ดี เชนกิเลสมันตั้งหมัดตั้งมวยใสเรา พอมองเห็นเขาบางก็ยังนาดู แมไมเห็นตัว
ตนเขาแตพอมองเห็นเงามันก็ยังนาดู แตนี่เราไมเห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสที่มันฆาคน
ทําลายคน เบียดเบียนคน ทรมานคน กดขี่บังคับคน แลวเราจะไปแกกิเลสไดที่ตรง
ไหน? เมื่อเงามันเรายังไมเห็นเลย ไมตอ งพูดถึงตัวมันวาอยูท ไ่ี หนและทําลายคนดวยวิธี
ใดบาง
เอา! ทีนี้เพื่อใหรู เพื่อใหทราบเงาของมันและตัวของมัน จงกําหนดความรูค อื
จิต สติเปนเครือ่ งกํากับเขาสูภ ายในกายภายในใจของตน หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไร
เจาของหูนค่ี อื ความรู สติปญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไร รูป เสียง กลิน่ รส
เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัส จะเขามาสัมผัสจิตใจทั้งหมดซึ่งเปนผูรับทราบ นอกจากตา หู
จมูก ลิน้ กาย และใจเปนตัวการสําคัญ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้ง
ปวงจากอายตนะเหลานี้ ซึง่ ไปกอเรือ่ งกอราว แลวนําผลโยนมาใหจติ เปนผูร บั บาปหาบ
ทุกขไมมีวันเวลาปลงวางเทานั้น ถากําหนดอยางนี้ เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัว
ของกิเลส วามันมาดวยเหตุใดผลใด มันมาดวยอาการอะไร ผูท อ่ี อกตอนรับคือใจเรา
มันออกตอนรับกิเลส ยอมรับกิเลส มันยอมรับดวยเหตุใด เราจะทราบในขณะเดียวกัน
เมือ่ ทราบแลวก็มที างทีแ่ กไขและถอดถอนได
เอา ตั้งสติลงที่ตัวรู คือใจนัน้ แล ตัวคะนองอยูตรงนั้น ทําไมใจจึงคะนอง เพราะ
กิเลสทําใหคะนอง พาใหดน้ิ รนกวัดแกวง และแสดงขึน้ มาจากตรงนัน้ เมื่อมีสติแลวจะรู
ความกระเพื่อมของจิต เบื้องตนเรากําหนดรูอยางนี้ พยายามกําหนดใหรโู ดยมีบท
ธรรมกํากับ ไมคอยตี อาศัยไมคอื ธรรมบทนัน้ ๆ คอยกํากับ ไมใหมันโผลขึ้นมาได ตี
ดวยบทธรรมใหถี่ยิบลงไป เชน “พุทโธ ๆ” เปนตน แลวจิตจะมีความสงบ เมื่อสงบ
แลวจะเย็นลงไป ๆ สงบแนวลงจริงๆ นัน่ แหละคุณคาแหงความสงบจะเห็นประจักษ
ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแหงความฟุงซานของจิต วาเทีย่ วกอความทุกขใหเรามาก
นอยเพียงไร เพราะความฟุงซาน
นี่เปนสาเหตุที่จะใหเราทราบในวาระตอไปของกิเลสประเภทตางๆ วา เงาก็พอ
ทราบหรือวาตัวก็พอทราบแลว ความฟุง ซานเราก็ทราบวามันเปนภัย ความสงบเราก็
ทราบวาเปนคุณ จะสงบดวยวิธใี ดก็ทราบ คือดวยวิธกี ารภาวนาดวยความมีสติ
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เมือ่ ทราบในเงือ่ นหนึง่ แลว ตอไปก็จะทราบไปโดยลําดับ เพราะสติยอ มมีความ
แกกลาขึน้ ไดในเมือ่ ไดรบั การบํารุงสงเสริมอยูเ สมอ ปญญาก็สามารถได เฉลียวฉลาดได
คนเราไมใชคนโงอยูตลอดเวลา ถึงคราวจะฉลาดฉลาดได ถาเจาของสนใจเพือ่ ความ
ฉลาด นอกจากจะนอนอยูเฉยๆ เหมือนหมูอยูใ นเลาในตมในโคลนเทานัน้ จะหาความ
ฉลาดไมไดจนกระทั่งวันตาย และตลอดกัปตลอดกัลป จะจมอยูใน “วัฏสงสาร”ตลอด
ไปเพราะความโงพาใหจม เราไมใชผูตองการจะจมดวยความโงเชนนั้น เรามาเสาะแสวง
หาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโงของตน ใหใจดีดขึน้ จากตมจากโคลนทัง้ หลาย
คือกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กลายเปนอิสรเสรีขึ้นมา เราตองทําความพยายามใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จิตสงบดวยการบังคับ ดวยความมีสติ โดยอาศัยบทธรรมเปนเครือ่ ง
กํากับ เปนผลขัน้ หนึง่ ขึน้ มาแลว
แตคาํ วา “ขัน้ นัน้ ขัน้ นี”้ ไมอยากจะเรียกใหเสียเวลา สงบหรือไมสงบมันก็ทราบ
ภายในตัวเองนัน้ แล เหมือนเรารับประทานอาหาร มันถึงขัน้ ไหนแลวเวลานี?้ เราก็ไม
เห็นถามกันนีน่ า เริ่มรับประทานเบื้องตนสําเร็จขั้นไหนไมเห็นวา รับประทานไปๆ จน
กกระทัง้ อิม่ ก็รเู อง ไมจําเปนตองเอาขั้นเอาภูมิไปหาความอิ่ม อันนีก้ เ็ หมือนกันใจรู ไมมี
อะไรที่จะรูยิ่งกวาใจ ทุกขกร็ ู สุขก็รู ดีรู ชั่วรู รอนรู หนาวรู รูไปทั้งนั้น เปนผูรูอยูตลอด
เวลา ใจนีแ่ หละเปนผูร บั รู
เมื่อไดสรางสติปญญาเปนเครื่องกํากับใจดวยดีแลว ใจจะเดนขึ้นดวยความรู
ความสงบ และมีความชํานิชาํ นาญไปโดยลําดับ เอา จะพิจารณาแยกแยะเหตุผลตางๆ
ที่จิตไปติดพันเกี่ยวของกับเรื่องอะไรจึงกลายเปนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ก็จะทราบทั้งรอง
รอยและตัวเหตุตวั ผลของมันอีกดวย จิตมีความรูอ นั เดียวเทานัน้
สติมคี วามระลึกแลวดับไป ๆ เรียกวา สติ ปญญาคือความสอดสอง ความ
ใครครวญ ใครครวญก็ใครครวญเรือ่ งของตัวเองนัน่ แหละ
“อนิจฺจ”ํ ทานวา นีเ่ ปนแผนทีข่ องปญญานะ “ทุกฺขํ อนตฺตา” นี่เปนแผนที่
แนวทางเดินของปญญา จึงเรียกวา “หินลับปญญา”
พิจารณาเรื่อง “อนิจจฺ ”ํ มันเปนอะไร อนิจจฺ ํ นี?่ ไตรตรองไปเรื่อยๆ นับจาก
ชิน้ หนึง่ สองชิ้น สามชิน้ จนกระทั่งรอบตัว รอบโลกธาตุแตละอยางๆ เปนอนิจฺจํทั้งสิ้น
นีก่ ท็ ราบดวยปญญา เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ทุกสิง่ ทุกอยางเปนอนิจจฺ หํ มดแลว
เราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ทั้งที่รูวามันเปนอนิจฺจํอยางประจักษ
ใจ การพิจารณาธรรมใหประจักษใจเปนอยางนี้
ทุกฺขํก็ทราบ มันแสดงอยูต ลอดเวลา มันเปนภัยจริงๆ ก็ทราบ แลวใจจะชินกับ
ทุกขไดอยางไร ไมชิน ไมเคยไดยินวาใครเคยชินกับความทุกข ถาเราอยากรูช ดั ๆ ก็ลอง
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เอามือจอเขาไปในไฟดูซิ มันจะชินไหม? เราอยูกับไฟมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้
มันชินกับความรอนทีจ่ ะทําใหเราทุกขนน้ั ไหม? ไมเคยชิน พอมือจอลงไปปบมันก็จะ
ถอนมือทันที มือยอนกลับปบ ทันที กระตุกตัวเองทันที เพราะความรอนมันแผดเผา
ทนอยูไมได นัน่ ! มันชินไปไดยังไง? พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาอยางถึงใจจริง
คําวา “อนตฺตา” มันวางไปหมด เราเสกสรรเอาเฉยๆ วานัน้ เปนตัว นั่นเปนตน
นัน่ เปนสัตว นัน่ เปนบุคคล แมแตกอ นธาตุทอ่ี ยูใ นรางกายของเรานี้ มันก็วา งจากความ
เปนตนเปนตัวอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกสรรเอาวามันเปนกอนเปน
กลุม จากนัน้ ก็วา “เปนเราเปนของเรา” ธรรมชาติจริงๆ แลว อนตฺตา มันวางจาก
ความเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลไปหมดอยูแ ลว จงพิจารณาใหเห็นตามหลัก
ธรรมชาติอยางนี้ จิตจะไดถอยตัวเขามาจากความลุม หลงนัน้ ๆ แลวปลอยความกังวลได
ในสภาวะทัง้ หลายซึง่ เปน “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา”
ทราบโดยทาง “ปญญา” ทราบอยางถึงใจ จิตเมื่อไดถอดถอนตัวหรือไดเปด
เผยรือ้ ฟน ตนจากสิง่ ทีป่ ด บังทัง้ หลาย โดยความรูชัดวาสิ่งเหลานี้เปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา แลว ทําไมจิตจะไมโลง ทําไมจิตจะไมสวางไสว ทําไมจิตจะไมเบา ทําไมจิตจะไม
อัศจรรย ทําไมจิตจะไมผองใสและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย ตองเปนของอัศจรรยอยางแน
นอนไมตอ งสงสัย
ทีจ่ ติ ไมแสดงความอัศจรรยใหเจาของเห็นเลย ก็เพราะมีแตสง่ิ สกปรกโสมม
ทีห่ าคุณคาไมไดมนั ครอบจิตอยู จิตจึงกลายเปนนักโทษทัง้ ดวง แลวจะมีคุณคาที่
ไหน เพราะมันเปนนักโทษทั้งดวง เพราะธรรมชาติที่เปนโทษมันอยูกับจิต คือกิเลสทัง้
หลายนั้นแล
พอเปดออกไป ๆ อุปาทานการยึดมัน่ ถือมัน่ เปดเผยตัวออกไปโดยลําดับๆ
ความสวางกระจางแจงของจิต ความเปนอิสระของจิตตามขัน้ นัน้ ๆ ไมตอ งถาม เบาหวิว
เลย อยูที่ไหนก็เพลินและเบาไปหมด แตกอ นเคยแบกหามจนหนักแยกห็ าทีป่ ลงวางไม
ได นอนก็แบก นัง่ ก็แบก ยืนก็แบก แบกอยูอ ยางนัน้ แหละ แบกอุปาทานความหนัก ภู
เขาทัง้ ลูกวามันใหญโตมันหนัก เราไดเคยแบกมันบางแลวหรือ? เราถึงจะทราบวามัน
หนัก เรายังไมเคยแบกเรายังไมหาญพูดได ดูตวั ทีม่ นั หนักๆ คือ “เบญจขันธนน่ี ะ ”
มันหนักอยูต รงนี้ ยิ่งมีความเจ็บไขไดปวยแลวยิ่งลุกไมขึ้นเอาเลย ตองใหคนอืน่ ชวย
พยุงชวยก็เจ็บหนักเขาอีก ดวยการเจ็บปวยในอวัยวะตางๆ มันทั้งหนัก ทั้งเจ็บทั้งปวด
เลยเพิ่มเปนเรื่องหนักไปหมด นี้แลตัวหนักจริงๆ ทานจึงวา “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ
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ธา” ภาระอันหนักจริงๆ ก็คอื เบญจขันธ ทานไมไดบอกวาภาระอันหนักจริงคือภูเขา
ทานไมเห็นวา
เราพิจารณาใหเห็นจริงอยางนี้ อันนี้แลเปนเครื่องทับจิตใจเรา พิจารณาใหรูใน
อาการทัง้ ๕ นี้ มันคือไตรลักษณทง้ั นัน้ เราอยาไปอาจหาญ อยาไปเอือ้ ม อยาไปจับ
อยาไปยึด อยาไปแบกหามมันหนัก เขาไปแบกมันหนักจริงๆ ถาปลอยเสียมันก็เบา
ปลอยดวยปญญาใหรูชัดตามความเปนจริง จิตจะเพลิน มีความรื่นเริงบันเทิง อยูท ไ่ี หน
ก็รื่นเริง อยูใ นปาในเขาอดอิม่ เปนตายอะไร มีแตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลาย
“ธมฺมปติ สุขํ เสติ” ผูมีปติในธรรมยอมอยูเปนสุข อันนีย้ งั หยาบไป เมื่อเขา
ถึงขัน้ นีแ้ ลว คือวาละเอียดอยางยิง่ มีความสุขละเอียดเปนพื้นฐาน นอนก็เปนสุข นัง่ ก็
เปนสุข ยืน เดิน อยูก เ็ ปนสุขทัง้ นัน้ อดอิ่มเปนสุข สบายไปหมด หมดความกังวล หมด
ภาระเปนเครือ่ งกดถวงจิตใจ
เอา! เพื่อใหกิเลสทั้งมวลสิ้นซากไปเสียไมใหมีอะไรเหลือ ตนไมเราตัดกิ่งตัด
กานตัดตนมันออกหมด ยังเหลือแตหวั ตอ รากแกวรากฝอย ขุดตนมันขึ้นมา เอาเผาไฟ
เสียใหสน้ิ ซากหมดเทานัน้ ตนไมตนนั้นไมมีทางเกิดไดอีกเลย
จิตก็เหมือนกัน ถอนรากแกวซึง่ อยูภ ายในจิต ทานเรียก “อวิชชา” ใจปลอย
อะไรๆ หมด แตตวั เองก็มาอัศจรรยออ ยอิง่ อยูก บั ความสงาผาเผย ความละเอียดลออ
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียด พิจารณาเขาอีกใหพอ นีก่ ค็ อื กองไตรลักษณอกี
เชนเดียวกัน อยาถือวาเปนเรา มันเราอะไรกัน เปนกอง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อัน
ละเอียดตางหากนี่ กิเลสตัวรายยังวาเปนเราอยูหรือ? ความผองใสที่ควรจะผานไปได
ถือไวทาํ ไม อันนี้เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ละเอียดมากเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรู
เห็นได ตองเปนสติปญ
 ญาอัตโนมัตกิ าํ จัดมัน
นี่เวลายอนจิตเขามา เมื่อไมมีที่พิจารณาจริงๆ ก็ตอ งยอนจิตเขามาพิจารณา
ธรรมขั้นละเอียดสุดนั่นคือ กิเลสตัวละเอียดอันเปนจุดสุดทาย “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภิ
นิเวสาย”ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น นั่นเมื่อถึงจุดสุดทายแลวก็ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา” ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมวา จะเปนสวนหยาบสวนละเอียด ตลอดความ
ผองใส ความเศราหมองทั้งสิ้นที่มีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ เปน อนตฺตา ทัง้ สิน้
ผูปฏิบัติจงพิจารณาจิตดวงผองใส
ใหเห็นเชนเดียวกับสภาวธรรมทัง้ หลาย
ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ธรรมทั้งปวงจึงไมควรถือมั่น จากสิ่งนี้เองที่ไมควรถือมั่น พอ
พิจารณาเต็มที่เต็มภูมิของปญญาแลว สลัดพับเดียวหมด เมื่อสมมุติทั้งปวงไมวาหยาบ
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กลาง ละเอียดไดสิ้นสุดไปจากใจแลว ปญหาอะไรที่จะมีอีกตอไป? ไมมี! หมด! นัน่
แหละทานผูห มดทุกขทา นหมดอยางนี้ นีแ้ ลผูเ หนือกิเลส
กิเลสมากัดมาฉีกเหมือนเสือโครงดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ เปนอันยุติกันเพียงเทานี้
เพราะถูกฆาหมดฉิบหายไมมเี หลือเลย กิเลสทุกประเภทที่ทานเปรียบเหมือนเสือโครง
ถูกฆาดวยสติปญ
 ญาอันแหลมคม คือมหาสติมหาปญญา สิน้ ซากไปหมด เสวย อมต
ธรรม โดยหลักธรรมชาติ นีค่ อื ผลแหงการปฏิบตั อิ ยางแทจริงเปนอยางนี้ เพราะธรรม
เปนธรรมชาติที่ถึงใจของสัตวโลก ธรรมเปนของจริง ผูส อนจึงสอนดวยความจริง ผู
ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆ จังๆ ฟงจริงๆ จังๆ แกกิเลสตัณหาสวะซึ่งเปนภัยอยางจริงจัง
เพราะเห็นวาเปนภัยอยางจริงใจ แกอยางจริงๆ จังๆ ก็พนไดจริงๆ อยางนีไ้ มเปนอืน่
เพราะ “สวากขาตธรรม” นัน้ ทานเรียกวา “มัชฌิมา” ทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา
ไมวากาลใดอาการใดของกิเลสทีแ่ สดงขึน้ มา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนอาวุธทีท่ นั สมัย
ฟาดฟนกิเลสใหแหลกกระจายไปหมดไมมอี ะไรเหลือเลย ทานจึงเรียกวา “มัชฌิมา”
เหมาะสมตลอดเวลากับการแกกเิ ลสกองทุกขทม่ี อี ยูภ ายในใจของสัตวโลก
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติ
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