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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

โอชารสแหงธรรม
ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดถวงอยูตลอดเวลา กับใจที่หลุดพนจากสิ่งบังคับ
บีบคั้นกดถวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแลว ตางกันมาก โดยไมมีสมมุติใดจะเทียบได เพราะจิต
ประเภทนั้นไมไดอยูในวงสมมุติ
พอจะมาเทียบใหถูกตองตามหลักความจริงของ
ธรรมชาตินน้ั ได แมจะมีขอเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอยางนั้นเอง ไมตรงตามความ
จริงที่เปนอยูของธรรมชาตินั้น เมื่อโลกมีสมมุติ มีขอ เปรียบเทียบ ก็จําตองนํามา
เปรียบเทียบกัน
เราดูนักโทษในเรือนจําที่ถูกกดขี่บังคับ เสียความอิสระอยูต ลอดเวลา ตั้งแต
วันกาวเขาสูค วามเปนนักโทษหรือตองโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพนโทษ เขาจะมี
ความสุขอยางไรบาง แมจะมีการหัวเราะกันบางดวยเรือ่ งราวตาง ๆ ทีท่ าํ ใหหวั เราะ ก็
คือนักโทษหัวเราะอยูน น่ั เอง ฟงแตวานักโทษ ไมใชคณ
ุ พาหัวเราะ โทษพาหัวเราะ มัน
กดขี่บังคับอยูในนั้น หาความสุขความสบายทีไ่ หนมี
เทียบเขามาสูภ ายในระหวางจิตกับกิเลส สิง่ กดขีบ่ งั คับภายในจิตใจของเรา มัน
กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต แมจะไมปรุงไมแตงก็ถูกกดขี่บังคับอยูอยางนั้น
ตามหลักธรรมชาติของมันเอง เมื่อเปนเชนนั้นจะหาความสุขอันแทจริงที่ไหนมี ความ
สุขก็เปนความสุขเหมือนกับอาหารทีเ่ ขานําไปเลีย้ งนักโทษในเรือนจํานัน่ แล จะเปน
อาหารประเภทใดเลา เพราะอาหารของนักโทษเรายอมทราบดี แมจะไมเคยเปนนัก
โทษเราก็ทราบไดวา เปนอาหารประเภทใด เปนที่พึงพอใจไหม อาหารทีเ่ ขานําไปเลีย้ ง
นักโทษนั้น
อาหารคือเครือ่ งลอทีก่ เิ ลสนํามาเลีย้ งจิตใจเรา ถาพูดตามภาษาโลกก็วา พอไม
ใหตายเหมือนนักโทษในเรือนจํา เพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้ เชนเดียวกับเขา
ตองการการงานจากนักโทษ ผลของงานจากนักโทษนัน้ แล อาหารของจิตที่กิเลสนํามา
เยียวยาหรือพอมาประทังชีวติ เรา จึงเปนอาหารประเภทเดียวกันกับอาหารของนัก
โทษ ไมไดผิดอะไรกัน ถาเทียบแลวเปนเชนนัน้
แตนักโทษถาจะพูดในอีกแงหนึ่งยังดีกวาเรา คือเขายังรูว า อาหารนีก้ นิ ไปดวย
จําเปนจําใจเทานัน้ ไมไดกินดวยความชอบพอในอาหาร รสอาหารอะไรเลย เพราะไม
เปนสิง่ ทีน่ า ชอบใจเลยในอาหารประเภทตางๆ ทีเ่ ขานํามาใหกนิ สําหรับเราผูเ ปนนัก
ปฏิบัติ ยังติดรสของโลกามิสดวยความพอใจ จึงเรียกวาติด ติดรูปก็มีรสอยูในรูปนั้น
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แล ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส เครื่องสัมผัสตางๆ ลวนแลวแตมรี สอยูภ ายในสิง่ นัน้ ๆ
ดวยกันทั้งนั้น ไมใชจะมีแตรสทีว่ า ลิน้ ลิม้ รสอยางเดียวเทานัน้ รสที่เกิดจากการสัมผัส
ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ มีดวยกัน และติดกันชนิดไมรูเนื้อรูตัว
วาติด เรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป
จิตใจมีความติด มีความผูกพันรักชอบในสิง่ เหลานี้ โดยเจาตัวไมรสู กึ วาสิง่
เหลานีเ้ ปนรสทีท่ าํ ความผูกมัด มันเปนเรื่องของกิเลส เปนรสของกิเลสทั้งมวล เราจึง
ติดไมมีวันที่จะทราบโทษของรสเหลานี้ไดเลย ถาไมใชสติปญ
 ญาพินจิ พิจารณาโดย
แยบคายไปตามลําดับ จะกี่กัปนับกัลปไมไดก็ตาม จะตองเปนผูติดรส เพลิดเพลินใน
รสโดยไมรูเนื้อรูตัวตลอดไป นีแ่ หละความแยบคาย ความแหลมคมของกิเลส แยบ
คายแหลมคมขนาดไหน
ถาอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ และอยาลืมคําที่พูดนี้ หากจะ
ประจักษภายในใจในวันหนึง่ แนนอนจากการปฏิบตั จิ ริงของเรา จะไมพนไปได คําที่
ทานวา “รสแหงธรรม ชํานะซึ่งรสทั้งปวง” นั้นฟงใหดี รสแหงธรรมเปนอยางไรจึงตอง
ชํานะซึ่งรสทั้งปวง ก็รสเหลานัน้ เปนรสอาหารของนักโทษในเรือนจํา ที่ถูกคุมขังอยูใน
วัฏจักรดวยอํานาจของกิเลสทัง้ นัน้ ไมใชอาหาร ไมใชรสที่พึงใจเปนลําดับ ไมใชรสที่
แทจริง ไมใชรสแหงความจริง มันรสแหงความปลอมของกิเลสเสกสรรปน ยอหรือ
ปรุงแตงขึ้นมา ใหเราไดสัมผัสสัมพันธ หรือใหเราไดรบั ไดกนิ ตางหาก ไมใชรสแหง
ธรรมแท
สวนรสแหงธรรมจะเริม่ ปรากฏตัง้ แตจติ เปนสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ความสุข
เริม่ เปนรสขึน้ มาแลว ตามความสงบมากนอยในขั้นสมถะ คําวาขัน้ สมถะนี้ อยาไปคิด
วาเปนขัน้ เหมือนบันได ทานพูดไวอยางนั้นเอง ความจริงยอมเชื่อมโยงไปตั้งแตความ
สุขของสมาธิขั้นพื้น ๆ ไปโดยลําดับ จนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด ความสุขก็มคี วาม
ละเอียดไปตาม ๆ กัน นีก่ จ็ ดั วาเปนรสแหงธรรม คือ สมาธิธรรม สันติธรรม ในขัน้
แหงความสงบของจิต
พอจิตมีอาหารคือความสงบเปนเครื่องดื่มเทานั้น จิตก็ปลอยวางความกังวล
เกีย่ วกับรสตาง ๆ ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส ทางกายสัมผัส มาโดยลําดับลํา
ดา เพราะรสนีเ้ ริม่ เหนือกวาแลว เพียงเทานีก้ เ็ ริม่ เหนือรสทัง้ หลายอยูแ ลว ยิ่งจิตได
พิจารณาแยกแยะโดยทางปญญา กระจายออกตามหลักไตรลักษณ หรือหลักอสุภะอสุ
ภังปฏิกลู โสโครกแหงกรรมฐานก็ตาม
เพราะในเบื้องตนมักจะเดินทางดานอสุภ
กรรมฐาน คลี่คลายดูสกลกายทุกสัดทุกสวนทั้งภายในภายนอกของตน และของ
บุคคลอื่นสัตวอื่นตามแตความถนัดและเหมาะสมของการพิจารณา เพราะเปนสภาพ
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เหมือนกันใหเห็นอยางแจมแจงชัดเจนไปโดยลําดับ รสแหงธรรมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปน
รสแยบคาย นอกจากเปนรสแยบคายแลว ยังเปนรสที่เกิดขึ้นจากการปลอยวางไดดวย
ตามธรรมดาของจิต เมือ่ พิจารณารูแ จงเห็นชัดในสิง่ ใดแลวยอมปลอยวาง การ
ไมปลอยวาง การยึดถือไวนั้น เปนโซเปนตรวนของกิเลสมันมัดไว มันเสกสรรปน ยอ
วาสิง่ นัน้ ดีสง่ิ นีส้ วยสิง่ นัน้ งาม มันไมไดบอกวาสิ่งนั้นเปนของปฏิกูลเปนของโสโครก
เปนของนาเกลียด เปน อนิจจฺ ํ ของไมเที่ยง เปน ทุกขฺ ํ ความกดขี่บังคับหรือเปนทุกข
เปน อนตฺตา ไมใชเราไมใชเขา ไมใชของเขาของใคร กิเลสมันไมพูด มันไมบอก ไม
เสีย้ มสอนตามหลักความจริงนี้ แตมนั จะนําหลักวิชาของมันเขามาแทรกซอนกับธรรม
หรือแทรกแซงกับธรรมเขาไปวา เปนสิ่งที่ตรงกันขาม คือวาเปนของสวยของงาม เปน
ของจีรังถาวร เปนของมีคุณคา ลบลางของจริงไปโดยลําดับ เพราะมันมีอาํ นาจมาก
ดวยเหตุนี้จึงติดตามแกไข และถอดถอนกลมายาของมันดวยธรรม มีสติธรรม ปญญา
ธรรมเปนตน
โลกของเราเปนโลกที่ติดอยูในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งมวล
เมื่อปญญาได
พิจารณาเขาไปตามหลักความจริงโดยทางอสุภะดังทีก่ ลาวแลวนี้ และโดยทางไตร
ลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แยกแยะขุดคน ยอนหนายอนหลัง ตลบทบทวน
หลายครัง้ หลายหนดวยสติดว ยปญญา เพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสปดบังไว เปดเผย
ขึน้ มาตามหลักความจริง เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนความจริงลวน ๆ ไมใชเปนของปลอม
เรื่องของปลอม ความเห็นทีป่ ลอมนัน้ เปนเรื่องของกิเลสตางหาก ไมใชเรื่องของ
ธรรม
เราจะเห็นตามความจริงโดยไมตองสงสัย เมื่อเปดของปลอมที่ปกคลุมหุมหอ
ไวออกได เชน ความสวยงามเปนตน ความจริงแลวสวยงามทีไ่ หน เอาอะไรมาสวย
งาม คนทั้งคนดูไดเมื่อไรถาพูดตามหลักธรรมชาติแหงความจริงแลว มันมีตั้งแตของ
สกปรกเต็มไปหมดทั้งราง ไมวา ภายนอกภายใน จึงตองชะลางอยูตลอดเวลา แม
เครื่องนุงหมใชสอยสิ่งที่รางกายนี้อาศัย ตองสกปรกรกรุงรังไปตามกันหมด เนือ่ งจาก
สวนใหญคอื รางกายนีเ้ ปนบอเกิดแหงความปฏิกลู อยูแ ลวทัง้ ภายนอกภายใน เมื่อ
สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากับสิ่งใด สิ่งนั้นจึงกลายเปนของสกปรกโสโครกไปตาม
เชน สบง จีวร เสื้อผา สถานทีบ่ า นเรือนทีอ่ ยูอ าศัย ที่หลับที่นอนหมอนมุง มนุษยไป
อยูที่ไหนสกปรกที่นั่น แตไมมองเห็นความจริง เพราะความไมสนใจมองนัน่ แลเปน
หลักใหญ
นักปฏิบตั คิ น ใหเห็นตามความจริงนี้ อยาหนีจากหลักความจริง นีค่ อื ความจริง
แท สิง่ เหลานัน้ ปลอมมันหลอกวาสวยวางาม เอา ดูซใิ นตัวของเรานี้ เอาชิ้นไหนมา
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เปนของสวยของงาม มาแขงกับธรรมคือของจริง ลองดูซิ จะมีชิ้นใดบางมากลาแขงวา
เหนือธรรมและจริงยิง่ กวาธรรม นอกจากปลอมยิ่งกวาธรรมเทานั้น
ทีธ่ รรมไมปรากฏภายในจิตใจเรา เพราะเวลานีค้ วามปลอมมันมีอาํ นาจเหนือ
กวา มันหนาแนนกวาและปดบังไวอยางมิดชิด แมเปนของปฏิกลู ทัว่ สรรพางครา งกาย
ทัง้ ภายนอกภายใน
ก็ยังเขาใจวาเปนของสดสวยงดงามเปนของจีรังถาวรไปได
ระหวางความจริงกับความปลอมมันมีอยูในตัวของเรา มีอยูใ นจิตของเรานีแ้ ล เพราะ
กิเลสแทอยูกับจิต กระจายอํานาจออกมาสูอ วัยวะสวนตาง ๆ นอกจากนัน้ ยังระบาด
สาดกระจายไปทัว่ โลกสงสาร นัน่ เปนเรา นี่เปนของเรา อะไร ๆ เปนเราเปนของเราไป
หมด กลายเปนของสวยของงามเปนของแนนหนาถาวร นากระหยิ่มยิ้มยองไปหมด
ลวนแลวแตเพลงของกิเลสตัวจอมปลอม
มันหลอกลวงจิตใจเราใหวง่ิ เตนเผน
กระโดด หมุนติ้วยิ่งกวาฟุตบอลเปนไหน ๆ หาความสุขความเจริญใจทีไ่ หนจากการ
วิ่งเตนเผนกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายดังกลาวมา
จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไมตื่นตัวตื่นใจ แลวจะตืน่ เวลาไหน สถานที่ใด ถาธรรม
ของพระพุทธเจาปลุกสัตวโลก เชน เราซึ่งเปนนักปฏิบัตินี้ยังตื่นไมไดแลว ใครจะตืน่
ไดในโลกนี้ คําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูม พี ระภาคตรัสไว
ชอบแลว ชอบอยางเห็นประจักษ ไมมีปดบังลี้ลับ ลีล้ บั ทีไ่ หนดูทต่ี าก็เห็น ดังที่กลาว
มาแลวนี้
เอา ดูเขาไปซิ ตั้งแตผิวหนังเขาไป ขี้เหงื่อ ขีไ้ คลเปนของดีแลวเหรอ เปนของ
สวยของงามของสะอาดเหรอ ถาเปนของสะอาดจะเรียกขี้ยังไง นั่น และดูเขาไปจน
กระทั่งถึงภายใน ภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแขงธรรมวาเปนของสวยของ
งาม ทั้ง ๆ ทีธ่ รรมบอกวาไมไดสวยไดงาม เปนของปฏิกูล แลวมีชิ้นไหนที่จะมาแขง
ธรรมของพระพุทธเจาได ถาธรรมไมเปนของจริง ธรรมของพระพุทธเจาไมตรัสไว
ชอบ เอาอะไรมาแขงมาลบลางซิ สิ่งที่ธรรมตําหนิทั้งมวล เมื่อไดหยั่งลงดวยปญญา
แลวเปนจริงอยางนัน้ หาที่คานไมได
สิ่งทั้งปวงนั้นมันจริงอยูแลวตั้งแตเรายังไมไดพิจารณา เปนแตวา เราถูกกิเลส
ปดตาใจของเราไว ทั้ง ๆ ที่มองเห็นอยูมันก็ไมเห็นไปตามความเปนจริง ปฏิกูลเต็ม
เนื้อเต็มตัวมันก็มาลบลางไปหมด กลายเปนวาเปนของสวยของงามไปเสีย แลวก็เชือ่
มัน โดยไมมองดูธรรมที่โบกมือคอยชวยเหลืออยูเรื่อยมา ประหนึ่งตะโกนเรียกวา
เกาะซิเกาะธรรม รีบเกาะจะพนภัย รีบปลอยกิเลส มันเปนไฟเผาอยูน น่ั นะ
จงฟาดฟนใหมันแตกกระจายไปนี้เปนอยางไร สูจนหมดลมหายใจ นั้นแล
ธรรมจะแสดงอยางเปดเผยทุกสัดทุกสวนใหเห็นไดอยางชัดเจน นี่วิธีขุดคนสิ่งปดบัง
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เพือ่ เห็นความจริงคือธรรมแท ถาเห็นความจริงก็เริม่ เห็นธรรมแทไปโดยลําดับ เพียง
แตขั้นความสงบก็ไมยุงกับอะไรแลว เพราะเปนโอชารสแหงธรรม ใจไดดื่มธรรมคือ
ความสงบเย็นใจ ใจยอมไมวิ่งเตนเผนกระโดด ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมดิ้นรนกวัดแกวง
ไปสูอารมณตางๆ เพราะไดอาหารอันพึงใจเปนเครื่องดื่มเครื่องเสวย
เมือ่ ไดใชปญ
 ญาพินจิ พิจารณาทีเ่ รียกวาปรุงอาหาร ใหละเอียดเขาไปยิ่งกวา
อาหารทางสมถะนี้ เปนอาหารทางดานปญญา นั่นยิ่งเปนรสเปนชาติที่ละเอียดลออเขา
ไปไมมีสิ้นสุด โดยพิจารณาแยกแยะดูสกลกายทีใ่ หนามวากรรมฐาน หลักใหญของ
การแกการถอดถอนกิเลสอยูตรงนี้ ทานจึงสอนลงตรงนี้ สอนไปอื่นไมได เพราะสัตว
โลกติดอยูตรงนี้เปนพื้นฐานเสียกอน แลวจึงไปติดภายนอก เมือ่ พิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงนีเ้ ปนลําดับลําดาไมหยุดไมถอยการพิจารณา จนกระทั่งเขาใจแจมแจงแลว
ความอิ่มพอแหงการพิจารณาและความปลอยวางแหงความยึดมั่นถือมั่น จะกระเด็น
ออกไปเองดวยอํานาจของปญญา เปนผูเพิกผูถอนสิ่งปดบังทั้งหลาย หรือตัดฟนรื้อ
ถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออก เห็นความจริงอยางประจักษใจ ปญญาขั้นนี้ก็
หยุดไปเอง
เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เพราะนัน้ เปนผลแหงความหลง
ตางหาก เมื่อความรูหยั่งไปถึงไหน ความหลงจะถอนตัวออกทันที อุปาทานจะทนได
อยางไร ตองถอนตัวออกมาโดยไมตองสงสัย นีก่ ารพิจารณาปรุงอาหาร คือธรรมารส
ขึ้นดวยอํานาจของสติอํานาจของปญญา พิจารณาคลีค่ ลายเห็นสิง่ เหลานัน้ ชัดเจนตาม
ความจริงเทาไร จิตยิง่ มีความเบาหวิวๆ เกิดความสลดสังเวช โอโฮ นี่เคยติดมาตั้งแต
เมื่อไร ทําไมจึงกลามาเสกสรรปน ยอเอาอยางหนาดานๆ เชนนี้ นัน่ คือคําอุทานวาเจา
ของเอง เพราะความจริงไมไดเปนอยางนัน้ เลย ทําไมจึงเสกสรรปนยอเอาไดอยางนั้น
เปนเพราะเหตุไร มันก็รูเรื่องจอมปลอมที่พาใหเปนไดในทันทีทันใดนั้นเอง เพราะ
ปญญาเปนผูหยั่งลงและเลือกเฟน จะไมทราบของจริงของปลอมไดอยางไร เอา ถาจะ
แยกออกใหแตกกระจัดกระจายก็เห็นไดอยางชัดเจนวา คือกองปาชาผีดิบ ตายลงไปก็
เปนกองปาชาผีตาย ดูไดที่ไหน เอา ดูไปทั่วโลกธาตุนี่ ที่ไหนไมมีปาชา สัตวบุคคลอยู
ที่ไหนมีปาชาผีดิบผีตายอยูที่นั่น
พิจารณาใหลงถึงความจริงซิ ปญญามีไวตมแกงกินไดเหรอ สําหรับมาใชเพือ่
รื้อเพื่อถอนความลมจมของตัว ใหหลุดลอยออกมาจากความเปนนักโทษที่ถูกกิเลส
ควบคุมตางหาก ทําไมจะทําไมได ธรรมะของพระพุทธเจาเหมาะสมอยางยิ่งแลวกับ
มนุษยเรา จึงประทานพระโอวาทไวกบั แดนแหงมนุษย เห็นวาเปนจุดศูนยกลางอยาง
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ยิง่ เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา ประทาน
ธรรมะไวในจุดที่เหมาะสมอยางยิ่งคือมนุษยเรา
เวลานีเ้ ราเปนอะไร เราเปนมนุษย เราแนใจอยูแ ลววาเปนมนุษย นอกจากนั้น
ยังเปนพระ ยังเปนผูปฏิบัติอีก ทําไมจะไมสามารถควาเอาของประเสริฐแหงธรรมารส
ขึ้นมาชม ขึ้นมาเปนสมบัติของตนไดดวยขอปฏิบัติของตน ถาเราไมสามารถใครจะ
สามารถในโลกนี้ มอบความสามารถนีใ้ หกบั ใคร เวลานีท้ กุ ขบบี บังคับอยูใ นหัวใจใด
ไมใชบบี อยูใ นหัวใจเรานีเ้ หรอ เราจะมอบความสามารถเปนตนนีไ้ วกบั ใคร ภาระธุรงั
ทั้งหมดเพื่อความปลดเปลื้องจะมอบใหใคร มอบใหทุกขเหรอ ทุกขก็มีอยูกับหัวใจนี้
แลว นอกจากจะถอนทุกขออกดวยความเพียรเทานั้น
เราเปนนักตอสู ตองเปนนักทาทาย ไมมีคําวาถอย เอา ทุกขเถอะ ทุกขถึงไหน
ถึงกัน ทุกขดวยความเพียรไมลมจม ดียง่ิ กวาทุกขทบ่ี บี คัน้ ตัวเราอยูต ลอดเวลา ซึ่งหา
ผลประโยชนอะไรไมไดเปนไหนๆ ขุดลงไปนักปฏิบัติ นีข่ น้ั หนึง่ ของการพิจารณา
ทานสอนใหไปดูปาชา ก็เพราะยังไมเห็นปาชาภายใน ใหไปดูปา ชาภายนอก
กอน เพือ่ เปนบาทเปนฐานเปนแนวทาง แลวไดยอ นจิตเขามาสูป า ชาภายในของตน
มันมีมันเต็มไปหมด นอกจากรางกายของเราเปนปาชาผีดบิ แลว สัตวสาราสิงชนิด
ตางๆ ยังเต็มอยูภายในทองเรานี้อีกดวย มีอะไรบาง บรรจุกนั มานานเทาไร ปาชาตรง
นี้ทําไมไมดู ดูใหเห็นชัดเจน ความเปนอสุภะอสุภัง ความเปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
กองอยูในนี้หมด ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย
แยกไปทางความแปรปรวนคือเปน อนิจจฺ ํ มันก็เห็นอยูชัดๆ แปรสภาพอยู
ตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย แมแตเวทนามันก็ยังแปรของมัน มีสขุ มี
ทุกข มีเฉยๆ ทั้งรางกายและจิตใจ หมุนตัวอยูอ ยางนัน้ มีเวลาหยุดยัง้ ทีไ่ หน ถามีสติ
ปญญาทําไมจะไมเห็นสิ่งเหลานี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขา
ดวยสติ
ปญญาของเรา ตองรูตองเห็น ปดไมอยู ปดสติปญญาไมอยู ตองทะลุโดยไมสงสัย
ทุกขฺ ํ อวัยวะสวนไหนพาใหมคี วามสุขความสบายบาง นอกจากทุกขเต็มตัว
ตองบําบัดรักษาอยูเรื่อยมา จึงพอรอดมาไดถึงวันนี้ ยังพากันเพลิดเพลินกับกองไฟ
อยูห รือ
อนตฺตา ทานประกาศไวชดั เจนแลว อยายุง อนตฺตา เหมือนกับวาจะตีขอมือ
พวกเรานัน่ แหละ อยาไปเอื้อมอยาไปจับ อันนัน้ เปนพิษเปนภัย อยาไปเขาใจวาเปน
ตนเปนของตน เปนเราเปนของเรา นั่นคือพิษคือภัย เมื่อวาเปนเราเปนของเราเมื่อไร
ความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนการจับไฟนั่นแล จงถอนตัวออกมาดวยปญญา ใหเห็นวา
สิ่งนี้เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา โดยแท จิตจะไมไปอาจไปเอื้อมไปจับ ไมไปแตะไป
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ตองจะปลอยวางภาระธุรงั คือ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น อันเปนภาระอันหนักนัน้
ออกมาโดยลําดับ
เมื่อจิตถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น จิตก็เบาขึ้นตามๆ กัน
สบายขึน้ ตามๆ กัน โอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับ ละเอียดยิ่งกวาขั้นสมาธิ
เมือ่ รสแหงธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนัน้ ๆ ก็ตองเหยียบย่ํากันไป ปลอยกันไป
เรือ่ ยๆ
รูปขันธเปนสําคัญ ทําจิตใหกระทบกระเทือนมากทีเดียว รักก็เปนทุกข ชังก็
เปนทุกข เกลียดเปนทุกข โกรธเปนทุกข เกีย่ วกับเรือ่ งรูปขันธนส่ี าํ คัญมากกวาเพือ่ น
ถาจิตไมสงบก็จะไมมสี ถานทีบ่ รรเทา ไมมีสถานที่หลบซอนตัวพอมีความสุขบางเลย
พระเรา จึงตองพยายามทําจิตใหสงบ นําธรรมเขามาฟาดฟนหัน่ แหลกกันลงไป
อยาเสียดายเวล่าํ เวลา อยาเสียดายวัฏสงสาร อยาเสียดายเรือนจํา อยาเสียดาย
ตะราง อยาเสียดายผูคุมขังผูทรมาน ผูบ บี บังคับเราคือตัวกิเลสแตละประเภทๆ นี้คือ
ตัวทรมานเราอยางใหญหลวงมาแตไหนแตไรนับไมไดกต็ าม ใหถือเอาหลักปจจุบันนี้
เปนตัวการสําคัญ แลวจะกระจายไปหมด อดีตมีมานานเทาไรก็คือธรรมชาติแหงกอง
ทุกขดังที่เปนอยูนี้ หากปลดเปลื้องกันไมไดก็จะเปนอยางนี้ตลอดไป
อยาไปสนใจกับเรื่องอื่น ใหดเู รือ่ งความเปนจริงซึง่ มีอยูใ นตัวของเรา และ
ประกาศอยูตลอดเวลานี้ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยาลดละถอยหลัง อยา
เห็นสิ่งใดมีคุณคายิ่งกวาความเพียรที่จะรื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ ใหกลาย
เปนตนผูวิเศษขึ้นมา ตนนีจ้ ะเสกสรรก็ตาม ไมเสกสรรก็ตาม ไมติดไมเปนภาระ ไม
เปนอุปาทาน เอาตรงนีใ้ หได นัน่ แหละทานวาโอชารสอันสูงสุดอยูต รงนัน้ ใหถอดให
ถอนสิ่งที่เกี่ยวของพัวพันกันออกไปโดยลําดับ ถากถางเขาไปตั้งแตกองรูป ซึง่ เปน
กําแพงอันหนึ่ง หรือเปนสิง่ หุม หอหนาแนนอันหนึง่
พอผานกองรูป ทําลายกองรูปนี้ไปไดไมมีเยื่อใย รูชัดแจงดวยปญญาแลว
เหมือนกับเรามีตนทุนกอนใหญประจักษใจ แนใจในการที่จะกาวใหหลุดพนไดในชาติ
ปจจุบนั นี้ และในวันใดวันหนึง่ ไมไดคาดวาปโนนปนี้ ถาลงจิตไดถึงขั้นนี้แลวเปนที่
แนใจ ความเพียรมาเอง ความทุกขความยากความลําบากเพราะการประกอบความ
เพียรนัน้
มันลบลางกันไปเองเพราะอํานาจรสแหงธรรมทีไ่ ดปรากฏ คือเปนผล
ปรากฏประจักษใจ เหนือกวาความทุกขเพราะความพากเพียรเปนไหนๆ ใจมีความ
พอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา ความเพียรหมุนตัวเปนเกลียวในบุคคลทีเ่ คยเกียจ
คราน
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ความเกียจครานเปนเรือ่ งของกิเลสตานทานธรรมตอสูธ รรม เราจะประกอบ
ความพากเพียรความขีเ้ กียจขีค้ ราน ความออนแอความทอแทเหลวไหล ความทุกข
ความลําบากจึงประดังกันเขามา บีบบังคับใหกาวไปไมได สุดทายก็ลมตูม แสดงวาถูก
ยิงแลว ไมตองซ้ําหลายนัด ตูมเดียวก็ลม ลมลงเสื่อลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ
ลวนแตถูกกิเลสมันยิงเอาๆ ฟนเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียรไมเปนทา ถาอยาง
นี้แลวก็คือผูที่จะจมอยูในวัฏสงสาร จมอยูในเรือนจําคือวัฏจักรนี้ตลอดไป หาวันหลุด
พนไปไมได หาวันเปนอิสระไมได
เพราะฉะนัน้ จงฟาดฟนลงไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไวนี้ไมเปนอื่น จะตอง
พนจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไมตองสงสัย สําคัญอยูท ค่ี วามเพียร ที่สติ ที่ปญญา ความ
อดความทน เอา ทนลงไป ทนเพื่อบึกบึนเปนอะไรไป อยางอื่นเรายังทนได ทุกขแทบ
ลมแทบตายในรางกาย ไมมใี ครมาอดมาทนใหเรา เราจําตองอดตองทนมา เคยทนมา
แลวไมใชเหรอ สวนความอดความทนทุกขเพราะการประกอบความเพียรนี้ ทําไมจะ
ไมพออดพอทนได เพราะทนเพือ่ จะประกอบความเพียรรือ้ ถอนตนใหพน จากทุกข
ทําไมเราจะทนไมไดวะ เอาใหหนักแนนซิหวั ใจของพระ หัวใจนักปฏิบตั ิ ถาลงเห็นภัย
ตามหลักธรรมแลว เห็นคุณก็จะเห็นขึน้ ในลําดับตอไปดวยความเพียรของเรานัน้ แล
เบือ้ งตนใหฟาดฟนในเรือ่ งกรรมฐานนีใ้ หมาก พอเปนปากเปนทาง ไดนเ้ี ปน
เหตุเปนผลเปนตนทุนแลว เรือ่ งขันธส่ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอัน
ทํางานดวยกันอยูแลว เวทนากายก็มี เวทนาจิตก็มี เวลาพิจารณารางกายนีท้ าํ ไมจะไม
วิ่งประสานกัน เพราะธรรมเหลานีเ้ กีย่ วเนือ่ งกัน ไมใชพจิ ารณารางกายเสร็จแลว จึงไป
พิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาไปคาด อยางนั้นผิด ในหลักปฏิบัติหลัก
ความจริงแลวไมเปนเชนนัน้ ทํางานจอลงจุดใดแลวมันจะกระเทือนกันไปหมด แต
เวลาเดนมันไปเดนตอนทีร่ า งกายหมดความหมายไรคา ไปแลวจากธรรม แตกอ นเรา
เห็นวาสิง่ นีม้ คี วามหมายมีคณ
ุ คามาก
พอธรรมความจริงเขาไปทําลายความ
จอมปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แลว
สิง่ เหลานัน้ ก็หมดความหมายไรคา ไป
ธรรมเปนของมีคณ
ุ คาเหนือนัน้ แลวอยางเดนชัด ทีนี้พวกเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นีจ้ ะเดน เพราะไดเปนปากเปนทางมาแตขั้นรูปกายแลว
เวทนามีอะไร สวนมากจะเขาสูจ ติ เวทนา เวทนาสวนรางกายก็เคยไดอธิบายให
ฟงแลว แยกดูในขณะที่เจ็บไขไดปวย ในขณะที่นั่งนานๆ ก็รู ถาอยากรูเ อาวันนีก้ ร็ ู
เรื่องทุกขเวทนาดวยสติปญญา จะตองรูเห็นกันชัดเจน ถาใชปญญา อยาอดทนเฉยๆ
การตอสูกับทุกขตองตอสูดวยปญญา ตอสูเฉยๆ อดทนเฉยๆ ไมจดั วาเปนมรรค
มรรค คือ สติปญญา ทุกขมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้ว สติปญญาจะออกจากจุดนั้นไมได
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เอาใหเห็นความจริงภายในนัน้ เรือ่ งรางกายแตละชิน้ ละสวนนัน้ จะเปนความจริง ตาม
หลักธรรมชาติของตนอยางชัดเจนภายในจิต เพราะตามหลักธรรมชาติ เขาก็เปน
ความจริงของเขาอยางนั้นอยูแลว
เวทนาจะเกิดขึน้ มากนอยเพียงไรภายในรางกาย มันก็เปนความจริงอันหนึง่
ของตัวเอง มีจติ เทานัน้ เปนผูไ ปสําคัญมัน่ หมาย เมือ่ จิตไดพจิ ารณารูเ ทาดวยปญญา
แลว จิตก็ถอนตัวเขามาสูความจริงของตนในขั้นนี้ แลวก็ตา งอันตางจริง เมื่อตางอัน
ตางจริงแลวเปนโทษตอกันที่ตรงไหน กระทบกระเทือนกันไดอยางไร ไมกระทบ
กระเทือนกัน กายก็เปนกาย ทุกขก็เปนทุกข ใจก็เปนใจ คือ จิตเปนจิต ตางอันตาง
จริงไมกระทบกัน แมทุกขเวทนาจะไมระงับดับไปก็ตามก็ไมกระทบกระเทือนกัน ไม
ทําความกระทบกระเทือนแกจติ ใหหวัน่ ไหวไดเลย นัน่ คือเห็นความจริง หลายครัง้
หลายหนก็สามารถถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสวนรางกายนี้ได เวทนา
ทางกายมันก็ผานไปดวยกัน เหลือแตเวทนาทางจิต
สัญญา สังขาร เปนสําคัญ เวลาผานจากกายนีไ้ ปแลว รูปขันธนไ้ี ปแลว มันจะ
เดนเรือ่ ง สัญญา สังขารความคิดความปรุง เพราะมันหมดปญหาทางรางกายแลวจิต
ใจก็ไมยอมพิจารณา เหมือนกับเรารับประทานอิม่ แลว อาหารประเภทนี้อิ่มแลวก็
ปลอย อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธยังดูดดื่มก็รับประทานสิ่งนั้นๆ เรือ่ ยไป จนกระทั่งอิ่ม
โดยประการทั้งปวงแลว ปลอยหมด ไมวา อาหารหวานคาวประเภทใด การพิจารณาก็
เหมือนกัน มันหากบอกอยูในตัวนั้นแล เมื่อใจอิ่มพอกับสิ่งใดยอมปลอยวางสิ่งนั้น
แลวหยุดการพิจารณาในสิง่ นัน้ พิจารณาสิ่งอื่นตอไป เชนเดียวกับเรารับประทาน
อาหารประเภทนี้ เมือ่ พอแลวก็รบั อาหารประเภทอืน่ ไปเรือ่ ยๆ จนกระทั่งอิ่มพอตัว
หมดแลว ปลอยหมดทุกประเภทของอาหาร การพิจารณานี้ก็เพื่อความอิ่มพอ แลว
ปลอยวางนัน่ แล
สังขารคือความคิดปรุงอยูภ ายในจิต ปรุงดีปรุงชั่ว เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ปรุงอยู
ตลอดเวลา เราทุกคนหลงเรือ่ งของตัว ไมมีคนอื่นมาเกี่ยวของก็ตาม จิตจะตองวาด
ภาพ ความคิดความปรุง ทั้งอดีตทั้งอนาคตยุงไปหมดภายในจิตใจ หลงเพลินอยูกับ
อารมณนน้ั โศกเศราอยูก บั เรือ่ งนัน้ เรื่องผานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็นํามาอุน นํามาปรุง
มาแตงใหกวนใจ บีบบังคับใจอยูน น้ั แล เพราะความหลง ไมทันกับกลมายาของกิเลส
ประเภทนี้จึงตองพิจารณา จิตปรุงขึ้นมาเรื่องอะไร ดีก็ดับ ชั่วก็ดับ เอาสาระอะไรจาก
สิง่ เหลานี้ มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนก็คนลงไปตรงนั้น
สัญญาความสําคัญมัน่ หมาย มันก็หมายออกมาจากจิต จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้น
ละเอียดเปนอยางนั้น หากเปนหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเปนเชนนัน้ ใครไม
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บอกก็เขาใจไปเอง สัมผัสสัมพันธที่ไหน สติปญญาจะหมุนติ้วๆ อยูตรงนั้น จนกระทั่ง
เขาใจแลวปลอย
เมื่อปญญาไดตัดสะพานทางรูปขันธ ก็เทากับตัดสะพานทางรูป เสียง กลิ่น รส
ภายนอกเขามาเชนเดียวกัน จะเหลืออยูภ ายในจิตก็เพียง เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันนีม้ อี ยูก บั จิตลวนๆ พิจารณาอยูใ นจุดนัน้ ดวยปญญา ไมทาํ ความคุน เคย
กับอาการใดในสีอ่ าการ คือ เวทนา สุขเกิดขึ้นมาก็ดับ ทุกขเกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิต
นัน้ ทานจึงเรียกวา อนิจจฺ า ๆ หรือ อนตฺตา ๆ มันเปนสิง่ เกิดดับ สัญญาก็ อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา เหมือนกัน จะยึดอะไร มันก็เปนเหมือนกับรูปขันธนี้แหละ คือเปนกอง
แหงไตรลักษณเหมือนกันทั้งสิ้น
เมือ่ พิจารณาหลายครัง้ หลายหน อาการทั้งสี่นี้ก็หดตัวตะลอมเขาสูจิต นีแ่ ล
การไลกิเลส ตีตอนกิเลสตีเขาไปอยางนี้ มันไปหลบไปซอนอยูที่ไหน คลีค่ ลายขุดคน
ตามไปดวยปญญา จนกระทั่งรูชัดเห็นชัดแลว กิเลสหาทีห่ ลบซอนไมไดวง่ิ เขามาสูจ ติ
จากนั้นสติปญญาก็หมุนติ้วเขาสูจิต มโน ทานก็ไมใหยึด ฟงซิ มโนก็เปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ
อนตฺตา นั่นฟงซิ มโนไมเปนไตรลักษณไดยังไงก็กิเลสอยูในนั้น เราจะถือวาใจเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยูภายในจิตใจ ถาเราไปถือวาจิตเปน
เราเปนของเราแลว ก็เทากับถือกิเลสเปนเราเปนของเราเขาอีก แลวจะพนไปไดยังไง
ลึกซึ้งมากธรรมะขอนี้ นีใ่ นขัน้ พิจารณา
จิตก็เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสมีอยูภ ายในนัน้ เอา ฟาด
ลงไปดวยการพิจารณา อะไรจะแหลกแตกกระจาย แมที่สุดจิตจะฉิบหายไปกับสิ่งทั้ง
หลาย ก็ใหเห็นประจักษดวยปญญาของเราเถอะ
ตอนกิเลสเปนยอดวัฏจักร ทีท่ า นวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นัน่ ละเชือ้ แหง
ภพแหงชาติมันฝงจมอยูภายในจิตดวงนี้
เมื่อถูกตัดสะพานออกหมดไมมีที่หากิน
ออกทางตาก็ถูกตัดออกแลว ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ถูกตัดหมดดวยปญญา
กิเลสหาทางออกไมได จะไปรักรูป รักเสียง รักกลิ่น รักรส เครื่องสัมผัส ก็ถูกตัด
สะพานหมดแลว รูเ ทาความเปนจริงหมดแลว มันก็วง่ิ เขาสูภ ายใน จะไปติดรูปขันธ นี้
ก็พิจารณารูแลวดวยปญญา ปลอยวางไปแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
พิจารณาไลตะลอมเขาไปโดยความเปนไตรลักษณ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ไปหมดแลว
มันอยูจ ดุ ไหนกิเลส มันก็ตองไปหลบซอนอยูในอุโมงคใหญคือจิต ปญญาก็ฟาดฟน
ลงไป
ทีน่ จ่ี ติ เปนเราเหรอ จิตเปนของเราเหรอ ฟนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายก็ใหฉิบ
หายไปไมอาลัยเสียดาย เราตองการความจริงเทานัน้ แมจติ จะฉิบหายกระจายไปหมด
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กับสิ่งทั้งหลายที่แตกกระจายไป ก็ใหรเู ห็นกับการปฏิบตั นิ ้ี ฟาดฟนลงไป สุดทายสิ่งที่
จอมปลอมทั้งหลายก็แตกกระจาย ธรรมชาติของจริงลวนๆ ของจริงอันประเสริฐคือ
จิตที่บริสุทธิ์นั้นไมตาย ไมถูกทําลาย นัน่ เห็นไหม ที่นี่จะวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หรือ
ไมวาก็ตามเถอะ ขอใหจิตบริสุทธิ์เสียอยางเดียวเทานั้นก็พนจากสมมุติไปหมดแลว
อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้อยูในวงสมมุติ พอจิตไดหลุดพนจากนั้นไปแลว หมดคําที่จะ
พูดอะไรตอไปอีกแลว ทั้งๆ ทีร่ ๆ
ู อยูนั้นแล สงสัยอะไรที่นี่
นี้แลคือการพนจากที่คุมขัง พนจากวัฏจักร คือที่คุมขังของสัตวทั้งหลายมีเรา
เปนสําคัญ มีใจเราเปนสําคัญ รื้อถอนออกที่ตรงนี้ ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้ เมื่อกิเลส
หลุดลอยออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเทานั้น จะไมมีอะไรเปนปญหาตอจิตใจอีกเลย
ทานจึงเรียกวา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม หากาลหาเวลาไมได คือไมมีกาลไมมีเวลา
เปนธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิ์ พุทโธ เต็มดวงอยูเชนนั้น
ทีนี้เราจะไมเห็นโทษของกิเลสชัดเจนไดอยางไร
เมื่อสติปญญาเปนตนขึ้น
เหยียบหัวกิเลสใหแหลกแตกกระจายออกไปหมดแลว ทําไมจะไมเห็นโทษของมัน
อยางเต็มใจ ความสุขทีก่ เิ ลสนํามาปอนเวลาเราจะตาย มันเอามาเยียวยาเราบางพอ
ประทังชีวิตทําไมจะไมรู นีค่ วามสุขเคลือบน้าํ ตาลทีเ่ กิดขึน้ จากกิเลสปรุง และนํามา
เยียวยาเราพอประทังชีวติ มันเปนอยางนีน้ แ่ี ลรสของกิเลส แตรสของธรรมกลับตรง
ขามเปนอยางนี้ ทําไมจะไมรู
เมือ่ สรุปความลงแลว
จิตที่อยูในอํานาจของวัฏจักรคือกิเลสเปนเครื่องบีบ
บังคับ จึงไมผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา เมื่อไดพนจากสิ่งคุมขังคือ
กิเลสนัน้ โดยสิน้ เชิงแลว จึงหาอะไรเทียบไมได แมเชนนัน้ ทานก็ยงั ยกวา ประเสริฐๆ
ซึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งขึ้นมา ที่ไมตรงกับความจริงอันนั้นนักเลย ถึงไมตรงก็ใหเปนที่
แนใจเถอะ ความตางกันเปนดังทีว่ า นีแ้ ล ระหวางจิตที่มีสิ่งควบคุมกับจิตที่หลุดพน
แลวจากสิง่ บังคับทัง้ หลาย เปนอิสรเสรีเต็มทีข่ องตัวแลว ตางกันดังที่กลาวมาแลวนี้
แล
ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ตางมุงมาศึกษาหาสาระใสตน พิจารณาใหเห็นชัดตาม
หลักอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ เพราะทั่วไตรโลกธาตุเปนอยางนี้ทั้งนั้น
ไมมีอะไรจะเปนของวิเศษพอใหอาลัยอาวรณกับมัน นอกจากการหลุดพนเสียเทานัน้
เปนของวิเศษ เปนธรรมชาติทว่ี เิ ศษแท ไมตองเสกสรรปนยอก็เปนธรรมชาติของตน
พอกับทุกสิ่งทุกอยาง นีแ้ ลทีว่ า รสแหงธรรมชํานะซึง่ รสทัง้ ปวง รสทีเ่ ราเคยผานมาจะ
เปนรสชนิดใดก็ตาม รสแหงธรรมชนะทั้งหมด ปลอยทั้งหมด เพราะไมมีรสอะไร
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เสมอ แมรสนี้ก็ไมติด รสที่วาประเสริฐนี้ก็ไมติดตัวเอง เปนหลักความจริงอันหนึง่ เทา
นัน้
เอา เอาใหจริงนักปฏิบัติ อยาทอถอย เอา พลีชีพตอพระพุทธเจาเถอะ การ
พลีชีพตอกิเลสนี้เราไมวาพลีก็ตาม เราเคยพลีมามากและนานแสนนานแลว จนนับไม
ไดในภพชาติหนึ่งๆ ของแตละสัตวแตละบุคคล นับไมไดแลว เอาวงปจจุบนั ทีเ่ ห็นๆ
เปนๆ อยูเ วลานี้ ยอนหลังไปจนหาประมาณไมได เปนมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ทีฝ่ ง อยูภ ายในใจนีแ้ ลเปนภพๆ ชาติๆ สิ่งอื่นๆ ทั่วไตรภพ ไมมีสิ่งใดชิ้นใดพาใหเปน
ภพเปนชาติ และพาใหแบกกองทุกขทั้งมวล มีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารานีเ้ ทานัน้
เพราะฉะนัน้ จิตเวลาคนตายแลววาสูญ มันสูญไปไหน เอาภาคปฏิบตั เิ ขาไป
จับซิ อยาพูดตามกลมายาของกิเลสปดหูปดตาซิ กิเลสมันบอกวาตายแลวสูญ นัน่ มัน
ปดไวอยางมิดชิดแลว กิเลสตัวพาใหสตั วเกิดตายนัน้ สูญไปไหน ทําไมไมยอนศรแทง
มันบางถาอยากรูกลหลอกของมัน มันพาสัตวโลกใหจมอยูใ นวัฏสงสารนี้ มันสูญไป
ไหนกิเลสนะ และกิเลสบังคับอะไรถาไมบังคับจิต จิตเมื่อมันสูญไปแลวกิเลสบังคับได
ยังไง มันไมสูญนะซิมันถึงบังคับใหเกิดแกเจ็บตายไดเรื่อยมาเรื่อยไปไมหยุดไมถอย
ทําไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสวาตายแลวสูญๆ ไมสะดุดใจเห็นโทษกลหลอก
ของมันบาง กิเลสตัวแสบนีเ้ คยหลอกสัตวโลกใหหลงและงมทุกขมานานแสนนานแลว
พิจารณาใหถงึ ความจริงซิ อะไรสูญไมสูญก็ใหรู นีจ่ งึ เรียกวานักธรรมะ นักคน
ควาพิจารณาใหถงึ ความจริง ดังพระพุทธเจาทีป่ ระกาศสอนธรรม ทานประกาศสอน
ดวยความจริง ทานทรงปฏิบตั แิ ลว ทั้งเหตุก็สมบูรณเต็มที่ จึงไดผลเปนที่พอพระทัย
แลวนําธรรมนีอ้ อกสอนโลก ทานสอนไวทต่ี รงไหนวาสัตวทง้ั หลายตายแลวสูญ อยูที่
ตรงไหน มีแตวา เกิดแกเจ็บตายๆ อยูอยางนั้น ทานสอนไวเปนอยางนี้ทั้งนั้น พระ
พุทธเจาทั้งหลายไมคานกัน
เพราะรูอ ยางเดียวกันเห็นจริงอยางเดียวกันตามหลัก
ความจริงนัน้ ๆ จะลบใหสญ
ู ไดอยางไรเมือ่ เปนความจริงเต็มสวนอยูแ ลว
การเกิดการตาย เกิดตายไมหยุดไมถอยเพราะอะไรเปนสาเหตุ ทานก็สอนไว
แลววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญ
ฺ าณํ เปนตน นีเ่ ปนสาเหตุ มัน
ฝงอยูภ ายในจิต จึงพาใหเกิดอยูไมหยุดไมถอย พอทําลายอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ลง
ไปแลวเปนอยางไร อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ นัน่ พออวิชชา
ดับจากใจเสียเทานัน้ ไมวา อะไรๆ ดับไปหมด นิโรโธ โหติ นัน่ จะวาไง หรือวา เอว
เมตสฺส เกวลลฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ นัน่ พออวิชชาดับไปเทานั้น ทุกสิ่งทุก
อยางดับไปหมด แลวผูท ร่ี วู า อวิชชาดับ นั่นคือผูบริสุทธิ์ ผูบริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได
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อยางไร ความจริงสุดสวนเปนอยางนี้ ดูเอา ฟงเอา ผูถือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ นะ ก็พวกเราชาวพุทธมิไดถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ นีว่ ะ
เราเปนนักปฏิบตั ติ อ งคนใหเห็นความจริงซิ ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมา
หลอกมาคานก็ไมหวั่น ถาลงไดรเู ห็นความจริงเต็มหัวใจแลวคานไดยงั ไง เราคิดดู
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทําไมจึงสามารถเปนครูเปนศาสดาของโลกได
ทัง้ สามโลก ถาไมเอาความจริงทีท่ รงรูท รงเห็นเต็มพระทัยมาสอนเอาอะไรมาสอน
การสอนก็สอนดวยความอาจหาญไมมใี ครเกินพระพุทธเจาผูเ ปนอาชาไนย ผูน าํ ความ
จริงลวนๆ มาสอนโลก ไมไดเอาความปลอมความดนเดามาสอนนี่ การพูดออกมา
ดวยความดนเดาเกาหมัดนั้นเปนวิชาของอวิชชา เปนหลักวิชาของอวิชชาที่กลอมโลก
ใหลมจมไปตามมันตางหาก หลักธรรมแทๆ ไมไดสอนใหลมจม ถึงเรียกวาสิง่ เหลา
นั้นเปนของปลอม ธรรมเปนของจริงที่พึ่งเปนพึ่งตายไดไมสงสัย
กิเลสมันปลอมทั้งเพ รอยทั้งรอยปลอม ธรรมจริงรอยทั้งรอยจริงหมด มัน
เดินสวนทางกันระหวางกิเลสกับธรรม
จึงตองเปนขาศึกกัน
การปฏิบัติความ
พากเพียรไมรบกับกิเลสจะรบกับอะไร นี่คือขาศึก ไมรบกับอันนี้จะรบกับอะไร เวลานี้
กิเลสเปนขาศึกตอธรรม เปนขาศึกตอเรา เราไมรบกับกิเลสทีเ่ ปนขาศึกตอเราและตอ
ธรรมจะรบกับอะไร เมื่อรูเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแลว จะสงสัยธรรมไปที่ไหนกันอีก
เฉพาะอยางยิ่งจิตสงสัยอะไร เรือ่ งตายเกิดตายสูญ สูญที่ไหนก็ใหรูซินักปฏิบัติ ฟง
อะไรเสียงลมปากที่อมกิเลสตัวสกปรกพนออกมา ไมขเ้ี กียจลางหูหรือ จงฟงเสียง
ธรรมของศาสดาองคเอกนั่นซิ หูจะไดสะอาด ใจจะไดบริสทุ ธิ์
เอาใหจริงใหจงั ทําลุม ๆ ดอนๆ เหลาะๆ แหละๆ เห็นแกหลับแกนอน เห็น
แกปากแกทอ งเหลานีเ้ คยฝงใจมานานแลว เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงใหเปนเรื่องของธรรมขึ้นมา จะสมชื่อสมนามวาเปนลูกศิษยตถาคต ได
พลีตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนา และดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา จะ
ไดมหาสมบัติอันลนคามาครองใจ เมื่อธรรมครองใจกับกิเลสครองใจนั้นตางกันอยาง
ไร นี่ก็ดังที่พูดแลว ธรรมครองใจประเสริฐเลิศเลอ สงาผาเผย มีอิสระเต็มตัวเต็มใจ
ไมไขวควา ไมหิวโหย ไมเสาะแสวง ไมหวังพึ่งอะไรเพราะธรรมเต็มใจแลวอิ่มพอ
พูดตอตอนทายแหงการแสดงธรรม
ระหวางพระพุทธเจาแตละพระองคทจ่ี ะมาตรัสรูเ รียก พุทธันดร ระหวาง
พุทธันดรทีว่ า งจากศาสนานัน้ ไมไดยินคําวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานเลย
เพราะไมมใี ครบอกวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง แลวจะมีทางเดินไดยังไง ก็หวั สุม
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กันอยูใ นเรือนจํานัน้ นะซิ จะวาไง ในเรือนจํานั้นยังทําโทษตอกันในเรือนจําไดอีก ไม
เพียงแตวาเปนนักโทษแลวมันทําโทษอะไรไมไดนะ เปนนักโทษแลวมันก็ยังทําโทษได
อีก อยางนักโทษในเรือนจํา ฆากันเกงอยูใ นเรือนจํานัน้
นี่ก็เหมือนกัน เมื่อไมมีอรรถมีธรรมอะไรมาชี้แจงแสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่ว
ตางๆ แลว ก็มแี ตความชัว่ เต็มหัวใจสัตว แลวจะไปเอาความดีที่ไหนมาทํา เพราะมี
แตความชั่ว ถาพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแตละพระองค ๆ และสั่งสอน ก็จมอยูใน
โลกันตสัตวนั้นตลอด พอพระพุทธเจามาตรัสรู จึงไดยกอันนี้ขึ้นมา ยกอันนั้นขึ้นมา
ใหรใู หเห็นกันทัง้ บุญทัง้ บาป ทัง้ นรกทัง้ สวรรคและนิพพาน ทั้งๆ ทีส่ ง่ิ เหลานัน้ มีอยู
ติดกับตัวเรานัน่ แหละ แตเจอไมได เห็นไมได เพราะไมมีผูบอก เจอตั้งแตทุกขที่
กิเลสบีบบังคับใหแสดงผลออกมา ตัวสาเหตุคือกิเลสที่ผลิตทุกขใหเรา บีบบังคับเรา
ใหเปนทุกขนั้น เราก็ไมเห็น ทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไมรูไมเห็น เพราะไมมีธรรม
แสดงทางออกพอไดขวนขวาย
นีเ่ ราพรอมแลว ถึงพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานสักเทาไร ก็สวากขาต
ธรรมนั้นแลคือองคศาสดา ดังที่พระองคตรัสกับพระอานนทนั่น แหมซึ้งมากนะ
“พระธรรมและวินยั ทีเ่ ราแสดงไวแลวนีแ้ ล อานนท จะเปนครู เปนศาสดาของเธอทั้ง
หลายแทนเราในกาลทีเ่ ราลวงไปแลว” หมายถึงพระสรีระพระองคลว งไปเปนธรรมดา
ของ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สวนธรรมของจริงนัน้ เปนศาสดาไปโดยตลอด ผูเ คารพ
ธรรมวินยั จึงชือ่ วาเคารพศาสดา และเดินตามนี้จะไมไปไหน จะไปตรงที่พระพุทธเจา
ทรงสอนแลวนัน้ แล เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูไมผิดอะไรกันเลย
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ขอใหเดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะ จะ
เปนผูปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดี ตรงก็อยูที่นั่น สุปฏิปนฺโน ก็อยูที่นั่น อุชุฯ ก็อยูที่นั่น
ญายฯ อยูที่นั่น สามีจฯิ อยูที่นั่น สุดทายก็ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เมือ่ บรรลุธรรม
เปนขัน้ ๆ จนถึงความหลุดพนแลว นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจาอยูที่นั่น
ผูท รงหลักความจริงนัน้ แหละจะเปนผูไ มหวัน่ ไหว จะเปนผูเปนหลักของตัว
และของโลกไปได คือทรงความจริงไวไมหวั่น ถามีความจริงอยูภ ายในใจแลวไมหวัน่
การประพฤติปฏิบัติทุกอยางสม่ําเสมอ ไมเปนลุมๆ ดอนๆ สําคัญอยูที่จิต เพราะ
ฉะนั้น จึงตองสอนเนนลงที่จิต ใหหมูเพื่อนไดหลักไดเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจ ขอวัตรปฏิบัติ สิกขาบทวินัยอะไรจะเปนไปตามหลักของจิต เมื่อจิตได
นอมลงสูธ รรมแลว การดําเนินทําไมจะไมเปนไปโดยความเปนธรรมเปนวินยั ตอง
เปน
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ถาเพียงแตความจําเฉยๆ มันไมไดเรื่องนา ผมไมไดประมาทธรรมของพระ
พุทธเจา เรียนก็เรียนเพือ่ ความจํา มีแตความจําเฉยๆ ความจําอันไหนมาแกกิเลสไดมี
เหรอ จําไดหมดพระไตรปฎก กิเลสก็เต็มตัวอยูนั้น ไมมีกิเลสตัวไหนที่หนังบางเอา
นักหนาพอผิวมันถลอกบาง หนังมันถลกบาง นอกจากจะเพิม่ กิเลสขึน้ มาใหหนังหนา
เทานัน้ ดวยความสําคัญวาเราเรียนมากรูม าก เคลื่อนที่ไปไหนไมได มันหนักความรู
ความฉลาดของตนที่เรียนมามาก ความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัว ความ
สําคัญมัน่ หมายวาตัวรูต วั ฉลาดตางหาก นัน้ แลกิเลสมันแทรกอยางนัน้ จงเขาใจไว
ดวยดี อยาลืมตัววาเรียนมาก รูม าก ฉลาดมาก กิเลสนอยลง ถาไมไดลงมือปฏิบัติ
เพือ่ ความจริงแหงธรรมทัง้ หลาย จะไมมหี วังเห็นธรรมของจริงประจักษใจตลอดไป
เอา ภาคปฏิบัติฟาดลงไป เราจะเห็นเรือ่ งเหลานีแ้ ตกกระจายออกไปภายใน
จิตใจของเรา
ทีเ่ คยแบกเคยหามความรูค วามฉลาดอันเปนกิเลสสําคัญนัน้ อยาง
ประจักษไมสงสัย เพราะความจํากับความจริงนัน้ ตางกัน ความจริงนีล้ งไดเขาถึงไหน
กิเลสหลุดลอยไปถึงนั้น ความจํา จําไปถึงไหน กิเลสพองตัวขึ้นถึงนั้นแหละ นีเ่ ปน
ความจริงพูดตามความจริง เราก็เคยเรียนมา นีถ่ า หากวาเราไมเรียนมา ใครๆ เขาจะ
วาเรานีป้ ระมาทเอาเสียจนสิน้ ดี เราไมไดประมาท ในความรูส กึ ของเราไมเคยมีความ
ประมาทธรรมพระพุทธเจาเลย
เรียนเราก็ไดเรียน จําเราก็ไดจาํ เรียนนักธรรมตรี ไดความรูน กั ธรรมตรี ที่นี่
มันหมายออกไปแลวนะ โอ เรานีม่ คี วามรูม ากนะ ไดถึงนักธรรมตรี พอไดนักธรรมโท
ขยายออกไปอีกแลว แหม.เรามีความรูม ากถึงนักธรรมชัน้ โทนะ เปนนักธรรมเอกขึ้น
เปนมหาเปรียญ โอย ยิ่งจะกาวไมออก มันหนักความรู มันหนักความรูต ายอะไร มัน
หนักกิเลสทิฐิมานะ วาตัวรูต วั ฉลาดตางหาก นั้นละตัวโงที่สุด มันไมไดเรียนเพื่อฉลาด
มันเรียนเพือ่ โงถา เปนอยางนัน้
ถาเรียนเพือ่ รูห ลักขอปฏิบตั แิ ลวจะไดดาํ เนินตามนัน้
นัน่ ละเรียนเพือ่ ความ
ฉลาด การเรียนนัน้ จะเปนประโยชนยง่ิ กวาการเรียนแลวมาสําคัญตัว และยึดเอา
สมบัติของพระพุทธเจาจากที่เรียนมาจําไดมานั้น
มาเปนสมบัติของตนเปนไหนๆ
ความจําเปนสมบัติไดยังไง ความจริงตางหากเปนสมบัติ เมือ่ เรียนแลวก็ปฏิบตั ิ ทาน
จึงวา ปริยัติ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ฟงซิ ธรรมทั้งสามเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไมออก
ถาผูมุงผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนไวแลว ตองดําเนินตามธรรมทัง้ สามประเภทนี้
ปริยตั เิ รียนรูแ ลว เอา ปฏิบตั ิ ทานสอนวายังไง เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
เปนตน เปนเรือ่ งเล็กนอยหรือ ครอบโลกธาตุอยูแ ลวนี่
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ดังที่พูดตะกี้นี้อะไรรางกายมันเปนยังไง เกสา ดูซิ โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
แนะ คนเรามันดูกันไดเพียงหนังหุมหออยูเทานั้นแหละ ผิวบางๆ หลอกตาคนโงให
หลงกันเสียจนทัว่ ดินแดน ทานจึงสอนไวตรงนัน้ ตจปริยนฺโต มีหนังหุม หออยูเ ทานัน้
นะจึงพอดูได กิเลสมันละเอียดแหลมคมมาก มันฉลาดมาก มันเอาหนังบางๆ มา
หลอกสัตว หุม ไวในรางวาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวย
ของงาม ทําใหสัตวโลกฟุงเฟอเหอเหิม ดิ้นรนกวัดแกวงยิ่งกวาสุนัขเดือนเกา เดือน
สิบ เสียงเหาเสียงหอนอึกทึก เพราะอํานาจแหงราคะตัณหามันกําเริบมันดิน้ รน นัน้
อํานาจของหนังหอกระดูกมีอิทธิพลมากไหม พิจารณาดูซิ มันดิ้นรนอะไร พิจารณาให
เห็นตามเปนจริงแลว มันจะไปดิ้นอะไร เพราะเห็นชัดๆ อยูแ ลวนี่ ตาก็เห็นอยูนี่ ชะ
ลางอยูทุกวัน ชะลางของสกปรกนั่นเอง สะอาดแลวไปชะลางกันทําไม ทานสอนมาถึง
นีซ้ ง่ึ เปนสวนใหญแลวทานก็หยุด เพราะเวลามีนอ ย ยังไมไดสอนใหมากกวานี้
ผูพิจารณาก็พิจารณากระจายออกไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร
ใหม อาหารเกา นัน่ หมดแลวธาตุดนิ ภายในรางกาย ทีน่ เ่ี ราก็พจิ ารณากระจายให
แหลกดวยปญญาเปนไร มันจะหลงไปไหน กิเลสมันหลบมันซอนอยูต ามอาการเหลา
นี้ มันเสกสรรปน ยออยูต ามนี้ ฟาดฟนลงไปใหถึงหลักความจริงดวยสติปญญา มันจะ
ไปไหนกิเลส จะหาที่หลบซอนไดที่ไหนดังที่พูดแลว
ใครมาสอนอยางนี้ ไมใชพระพุทธเจาใครจะมาสอนอยางนี้ได เพราะไมมีใคร
เห็นใครรูน ่ี กิเลสปดหูปดตาโลกไวอยางมิดชิดทีเดียว เมือ่ สติปญ
 ญาอันเปนธรรม
เครือ่ งประหารฟาดฟนเขาไปตรงไหน มันแตกกระจายไปตรงนั้น เห็นความจริงตรง
นัน้ ๆ ทีนี้มันก็ถอนตัวเขามาๆ ละซิ นีค่ อื ความจริง เขาถึงไหนแตกกระจายไปถึงนั้น
จิตเบาขึน้ ๆ นั่นคือการถอดถอนกิเลสดวยความจําเพื่อการปฏิบัติเปนอยางนั้น
เมื่อรูแลวก็ใหปฏิบัติดังที่รูมา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน นีเ่ ราจํา
ไดแลวในภาคปริยตั ิ ทีท่ า นสอนกรรมฐานทีแรก นัน้ คือปริยตั ิ เราไดเรียนแลวจาก
อุปช ฌายอาจารยของเรา จากนัน้ ก็เปนภาคปฏิบตั ิ นําไปคลีค่ ลายกระจายดูใหเห็น
ตามหลักความจริง นีค้ อื ภาคปฏิบตั ิ เมื่อเห็นตามความจริงมากนอย ยอมถอดถอน
ตนออกมาๆ กิเลสคอยหลุดลอยไปๆ ทานจึงวา ปฏิเวธๆ ความรูแจงแทงตลอด คือ
แทงทะลุไปเรื่อยๆ จนแทงทะลุปรุโปรงไมมีอะไรเหลือเลย พนจากโลกพนที่ไหน ถา
ไมพนที่ใจซึ่งเคยถูกบีบบังคับอยูนี้จะไปพนกันที่ไหน ใครจะมีจรวดดาวเทียมมาให
ขับขี่ใหขึ้นไปเพื่อพนโลก พนโลกอะไรอยางนั้น มันไปตายอยูบนอวกาศก็ยังมี มันพน
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ที่ไหนถึงไดตาย แตกิเลสที่ไมตายยังฝงอยูในจิตมันก็พามาเกิดอีกนั่นแล ใหพนที่จิต
นีซ้ ิ เพราะกิเลสตัวบีบบังคับอยูท จ่ี ติ นี้ มิไดอยูที่อวกาศ
ความเกิดความตาย จิตเปนตัวการสําคัญ ที่ยาพิษคือกิเลสแทรกเขาไปใหหมุน
ติว้ ๆ ทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน และในภพนัน้ ภพนี้ ภพนอยภพใหญ ภพไหนมันก็
กองอยูกับใจดวงนี้ นักปฏิบัติธรรมสงสัยที่ตรงไหน สงสัยอะไรกัน เอาใหจริงซิ ถาลง
ไดรวู วิ ฏั จิตนีแ้ ลว ไมตองบอกความพนทุกขหรือพระนิพพาน จิตรูเองเห็นเองพนทุกข
ถึงพระนิพพานเอง โดยไมสนใจกับใครจะมาบอกหรือตามสงเสียแหละ เหมือนกับ
นักโทษนั่นแล พอถูกปลอยออกจากเรือนจําเทานั้น เขาไมถามวา บานของขาอยูที่
ไหน ขาติดตะรางมาหลายปแลว ขาจําบานไมได ไปสงขาดวย ดังนี้ไมมี มีแตเผนถึง
บานทีเดียว อยากใหมสี กั ๕ ขา หรือ ๑๐ ขาโนน จะไดเผนพรอมๆ กันใหถงึ เร็วทัน
ใจ เพราะความอยากกลับบานกลับเรือน เพือ่ เห็นหนาลูกหนาเมียญาติมติ รเพือ่ นฝูง
และกลับไปสูค วามเปนอิสระ อะไรจะมีกําลังมากยิ่งกวาหัวใจที่พองตัวเวลาพนจาก
โทษแลววะ
นี่ก็เหมือนกัน เมื่อจิตหลุดลอยออกจากกิเลสแลว ไมตองถามหาละนิพพาน
ถามหาทําไม ขอใหรูนิพพานประจักษใจเถอะจะไมตองถามใครทั้งสิ้น ที่ไมรูนิพพาน
นัน่ ซิ ถึงถามกันใหยุงในชาวพุทธเรา ดีไมดียังทะเลาะกันดวยมวยฝปากไมยอมลงเวที
ซึ่งมีอยูเยอะ
นิพพานคืออะไร ขอจงทําใจใหบริสุทธิ์เถอะ จะหมดปญหาโดยประการทั้งปวง
ขึ้นชื่อวาสมมุติจะไมมีเขาไปเกี่ยวของขัดแยงไดเลย นีล่ ะธรรมะพระพุทธเจา เปน
ธรรมสดๆ รอนๆ อยูอยางนี้ มรรคผลนิพพานทําไมจะไมสดๆ รอนๆ กับผูปฏิบัติ
เลา เราไปควาหาอะไรลมๆ แลงๆ ตะครุบเงา ตะครุบไปทําไม เอาตัวจริงนัน่ ซิ จับตัว
ไดแลวก็จบั เงาไดเทานัน้ แหละ เพราะเงานี้ออกไปจากตัว จับตัวไดแลวทําไมจะจับเงา
ไมไดไมถูก การตะครุบเงา เงามันวิง่ เราก็วง่ิ ทันเมื่อไร ความสําคัญมัน่ หมายหลอก
เราไปเรือ่ ยๆ นี้แลคือเงา จงจําไวใหถึงใจจะถึงธรรมคือตัวจริง
ไมมีอะไรที่จะมากั้นกางมรรคผลนิพพาน มีสจั ธรรม ๒ ประการเทานัน้ คือ
ทุกขกับสมุทัย เปนเครื่องปดบังจิตใจไมใหกาวเขาสูมรรคผลนิพพานได แลวอะไรจะ
เปนเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปดบังหุมหอทั้งสองประเภทนี้ ก็มรรคสัจ นิโรธสัจนัน่ แล มีเทา
นี้เครื่องบุกเบิกที่จะใหถึงมรรคผลนิพพานมี มรรคสัจ ไดแกขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ
ปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป จนกระทั่งสัมมาสมาธิเปนที่สุด นี่คือเครื่องมือ
บุกเบิกทีจ่ ะใหเขาสูม รรคผลนิพพาน ปราบใหเตียนโลง กิเลสไมมเี หลือเพราะ
มัชฌิมาปฏิปทานี้แล มันเพราะกาลสถานทีท่ ไ่ี หน มันเพราะบุคคลผูใ ดมีอาํ นาจมากีด
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กันบังคับคับจิตใจของเราไมใหพนจากกิเลส มันไมมีกาลสถานที่และสิ่งใดหรือบุคคล
ผูใดมากีดกันมรรคผลนิพพาน นอกจากเราเองที่ถูกกิเลสกลอมเอาเทานั้น มันถึงไป
ไมรอดและหลับครอกๆ อยูด ว ยความประมาทนอนใจเทานัน้ มันเปนเรื่องของกิเลส
คือทุกขสมุทัยทั้งมวลที่ขับกลอม
และกีดกันสัตวโลกไมใหถึงมรรคผลนิพพานนะ
มรรคผลนิพพานจะไปลาสมัยทีไ่ หน ถาไมใชเราเปนคนลาสมัยเสียเอง ถาอยากใหทัน
สมัยก็เอาซิ ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริงและถึงใจซิ คําวาลาสมัย
อันเปนกลมายากดถวงของกิเลสจะสิ้นซากไปเอง
ธรรมะของพระพุทธเจาลาสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมาๆ ฟงซิ พอเหมาะพอดีอยู
ตลอดเวลากับการปราบกิเลสทุกประเภท อะไรจะเหมาะยิ่งกวามัชฌิมา ความพอ
เหมาะพอดีกบั การปราบกิเลสทุกประเภท กิเลสประเภทไหน เกงกลาใหผาดโผนออก
มาถาไมอยากพังทลายตายเกลื่อนนะ กิเลสประเภทนี้เกงใหออกมา มัชฌิมาปฏิปทา
เครื่องมือชนิดนี้ฟาดฟนขาดสะบั้นไปหมด เอา กิเลสประเภทไหนเกงใหออกมา ถา
สามารถใหออกมา มัชฌิมานี้เปนไมถอย ถาเราไดยึดหลักมัชฌิมาใหดีแลว กิเลสตอง
พังทลายๆ เปนลําดับลําดา จนถึงวาระสุดทาย กิเลสละเอียดก็พังทลายดวยมัชฌิมา
ขั้นละเอียดแหลมคมไมมีเหลือซากอีกตอไป นี่อยูตรงนี้มรรคผลนิพพาน อยาสงสัย
สงสัยไปทําไม ธรรมคือความจริงมีอยู อยาถูกหลอกไปเรื่อยๆ เชือ่ กิเลสเชือ่ มานาน
และลมจมเพราะมันมานานแลว ใหเชื่อธรรมคือทางหลุดพนและความหลุดพน พระ
องคประทานไวหมดแลว รีบนํามาใชปราบกิเลส อยาจดๆ จองๆ เลือ่ น ๆ ลอย ๆ จะ
เสียการณและตายเปลา
มัชฌิมาปฏิปทานั้นแล ธรรมเครือ่ งบุกเบิก นิโรธ ความดับทุกข นั่นเปนผล
ของมัชฌิมาปฏิปทาตางหาก มัชฌิมาทําหนาที่ไดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขก็ดับ
ไปเรือ่ ยๆ จนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกําลังเต็มที่ ทําหนาทีโ่ ดยสมบูรณ นิโรธคือ
ความดับสนิทแหงกองทุกขทั้งหลายก็แสดงผลเต็มที่
ทุกขหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมี
เหลือแลวจะถามหามรรคผลนิพพานทีไ่ หน ไมถาม เพราะรูส ดๆ รอนๆ อยูกับตัว
ของเรา อยูก บั ใจของเราโดยสมบูรณแลว
จงดูกลมายาของกิเลสใหดี ตัวปดตัวกั้น กั้นดวยวิธีใด อาการความคิดความ
ปรุงของจิตในแงตางๆ ลวนเปนอาการของกิเลสแสดงตัวนะถาสติไมทัน เมื่อสติทันก็
เห็นความเคลือ่ นไหวของกิเลส โนนเขาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติ มหา
ปญญาโนนละถึงจะรูช ดั เรือ่ งความเคลือ่ นไหวของกิเลสวามันรวดเร็วขนาดไหน แตก็สู
สติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติมหาปญญาไปไมได พอกิเลสเคลื่อนพับ สติปญญา
ตื่นแลว ปญญาตามตอนแลว เมื่อถึงขั้นนี้กิเลสตองหมอบ ความหมอบของกิเลสไมใช
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กิเลสกลัวธรรมนะ นั่นเปนความฉลาดของกิเลสตางหากที่มันหมอบหลบซอนนะ สติ
ปญญาตองคุยเขี่ยขุดคนกันขึ้นมาทําลาย
เอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมด
ตลอดลูกเตาหลานเหลนของกิเลสก็ดับ และดับเชือ้ ไมมเี หลือภายในใจแลว นิจฉฺ าโต
ปรินิพฺพุโต ทานวา ดับความหิวกระหาย ไมมีอะไรดับสนิทยิ่งกวากิเลสดับจากใจ
แลวมีอะไรที่นี่ โลกสามโลกก็เหมือนไมมีนั่นแล
มีแตกเิ ลสเทานัน้ รบรวนกวนใจ บีบคัน้ จิตใจ เมื่อกิเลสหมดไปแลว ไมมีอะไร
มาบีบบังคับอีก ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ เขามี
มาตั้งแตไหนแตไร ไมเห็นมาบีบบังคับเรา ภูเขาทั้งลูกก็ไมไดมาบีบบังคับ กิเลสตาง
หากบีบบังคับหัวใจ ฟาดฟนกิเลสใหแหลกตรงนีแ้ ลว อะไรไมมาบีบบังคับเเหละ
เอาใหรใู หเห็นซินกั ปฏิบตั ิ ใหเห็นกับตัวนี่ อยาใหเห็นกับผูใ ดวาดียง่ิ กวาเห็น
กับตัวของเรา ดวยการปฏิบตั ขิ องเรา เอาใหจริง จะรูจ ริงเห็นจริงตามหลักแหงสวาก
ขาตธรรมไมสงสัย เพราะเปนธรรมค้าํ ประกันโลกและมรรคผลนิพพานมานานแสน
นานไมเปนอืน่ เรือ่ ยมา
นี่ก็ไดพยายามสอนหมูสอนเพื่อนจนเต็มเหนี่ยว ผมไมไดสงสาร ผมไมไดหว ง
ใยผม ยิ่งกวาหวงหมูหวงเพื่อนนะ จงเห็นใจ หมูเพื่อนนี่ผมเอาใจใสจริงๆ ในจิตของ
เราปฏิพัทธและรักสงวนหมูเพื่อนมาก ตาก็แหลมหูก็กางรับหมูเพื่อนตลอดเวลา ไม
ใชอวดนะ พูดตามเจตนาความรูสึกของจิต พาใหตาแหลมตาสอดสอง หูก็แหลมไป
ตามกัน อะไรๆ วาแลวดุเลาๆ เพราะอันนัน้ มันผิดนี่ จะเปดโอกาสใหกิเลสมันเหยียบ
ย่ําทําลายลูกศิษยเราอยูไดยังไง เราเปนอาจารยกบ็ อกละซิ นั่นเหมือนกับวาชวยตบ
ออก ชวยตีออกปดปองใหดีซิ อยาเปดตรงนั้น กิเลสจะตอยตรงนั้น อยาเปดตรงนี้
นั่นเหมือนนักมวยเขาฝกซอมมวยกัน ครูกับลูกศิษยฝกซอมมวยกัน ครูตองเตือน
เสมอวา อยาเปดตรงนั้นๆ พอครั้งที่สามครูก็เตะตูม พอเตะก็เตะ พอศอกก็ศอกเขา
ไป พอหมัดก็หมัดเขาไปพรอมกับคําเตือนวา อยาเปดตรงนั้น ในเวลาฝกซอมกัน
ครูมวยตี ครูมวยตอย ครูมวยเตะ มันไมไดเจ็บเทาคูตอสูตบหรือตอย คูตอสู
ตอยดีไมดีตาย ครูนั้นตีบอกตีสอน เตะบอกเตะสอน แตถึงอยางนั้นก็ยังตองเตือน
ตองบอกฝกซอมกันไปๆ เตือนบอกกันไปวาอยาเปดตรงนั้น และเตะตอยที่เผลอ
พรอมบอกวา แนะ บอกแลวนะ ฝกซอมกันไปๆ อยาเปดตรงนั้น แลวฝกซอมกันไป
พอครั้งที่สามก็ตูมเขาไป อยาเปดตรงนั้น
นีม้ นั ก็ทาํ นองนัน้ แหละ ดุตรงนั้นดุตรงนี้ ดุองคนั้นดุองคนี้ ก็เหมือนกับอยา
เปดตรงนั้นๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปญญาของเรามันไมทนั กิเลส เห็นแตกเิ ลสมัน
เหยียบหัว เตะโนนเตะนี้ ทั้งศอกทั้งเขา เรากลิ้งไปกลิ้งมา ยังเพลินหลับครอกๆ อยู
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ได ถูกกิเลสเตะเอาขนาดนั้น มันก็นา โมโหละซิผเู ปนครูอาจารยฝก อบรมนะ อยาเปด
ตรงนัน้ ๆ ก็ตองวาละซิ ทําไมองคนั้นเปนอยางนั้น ทําไมองคนี้เปนอยางนี้ แนะ ก็
เหมือนกับวาอยาเปดตรงนัน้ ๆ นั่นแล
เมื่อสติปญญาเหนือกิเลสอยูแลว มันจะอยูใ นหัวใจดวงใด จะแสดงออกมา
ดวยทาทางหรืออาการใด จะไมพนจากสติปญญาที่เหนือมันไปได ตองรูเห็นหมด
ทั้งๆ ที่ผูนั้นไมรู ถาลงไดเหนือกิเลสแลวเปนอยางนัน้ กิเลสมันเคยอยูใ นหัวใจเรามา
นานเทาไรแลว และเคยตอสูกับมันดวยวิธีการตางๆ มาแลว เอา สมมุตวิ า กิเลสพินาศ
ฉิบหายไปจากหัวใจนีแ้ ลว แมกิเลสอยูหัวใจอื่นทําไมจะไมรู เพราะมันเปนเพลงเดียว
กัน วิชาเดียวกันทีม่ นั ไปเสีย้ มสอนสัตวโลก กลอมสัตวโลก ทําไมจะไมรูกลมายาของ
มันเลา พูดไป เตือนไป ดุดา ไป ซึง่ เปนเหมือนคลังกิเลสสําหรับผูฟ ง ฟงเสียงเปรี้ยงๆ
ขณะพูดอรรถพูดธรรมใหหมูเพื่อนฟง ทั้งนี้ก็เพราะพูดดวยความตั้งใจ บอกสอนให
เห็นจุดบกพรองจริงๆ ผูฟงจะไดถึงใจไมผิดพลาดบอยๆ
เอาละพอวันนี้ เหนือ่ ยแลว

เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๔๑

