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โอชารสแหงธรรม 
 

ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดถวงอยูตลอดเวลา กับใจที่หลุดพนจากสิ่งบังคับ
บีบคั้นกดถวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแลว ตางกันมาก โดยไมมีสมมุติใดจะเทียบได เพราะจิต
ประเภทนั้นไมไดอยูในวงสมมุติ พอจะมาเทียบใหถูกตองตามหลักความจริงของ
ธรรมชาติน้ันได แมจะมีขอเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอยางนั้นเอง ไมตรงตามความ
จริงที่เปนอยูของธรรมชาตินั้น เมื่อโลกมีสมมุติ มีขอเปรียบเทียบ ก็จําตองนํามา
เปรียบเทียบกัน 

เราดูนักโทษในเรือนจําที่ถูกกดขี่บังคับ เสียความอิสระอยูตลอดเวลา ตั้งแต
วันกาวเขาสูความเปนนักโทษหรือตองโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพนโทษ เขาจะมี
ความสุขอยางไรบาง แมจะมีการหัวเราะกันบางดวยเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีทําใหหัวเราะ ก็
คือนักโทษหัวเราะอยูน่ันเอง ฟงแตวานักโทษ ไมใชคุณพาหัวเราะ โทษพาหัวเราะ มัน
กดขี่บังคับอยูในนั้น หาความสุขความสบายท่ีไหนมี 

เทียบเขามาสูภายในระหวางจิตกับกิเลส ส่ิงกดข่ีบังคับภายในจิตใจของเรา มัน
กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต แมจะไมปรุงไมแตงก็ถูกกดขี่บังคับอยูอยางนั้น
ตามหลักธรรมชาติของมันเอง เมื่อเปนเชนนั้นจะหาความสุขอันแทจริงที่ไหนม ีความ
สุขก็เปนความสุขเหมือนกับอาหารท่ีเขานําไปเล้ียงนักโทษในเรือนจําน่ันแล จะเปน
อาหารประเภทใดเลา เพราะอาหารของนักโทษเรายอมทราบดี แมจะไมเคยเปนนัก
โทษเราก็ทราบไดวาเปนอาหารประเภทใด เปนที่พึงพอใจไหม อาหารท่ีเขานําไปเล้ียง
นักโทษนั้น 

อาหารคือเคร่ืองลอท่ีกิเลสนํามาเล้ียงจิตใจเรา ถาพูดตามภาษาโลกก็วา พอไม
ใหตายเหมือนนักโทษในเรือนจํา เพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี ้ เชนเดียวกับเขา
ตองการการงานจากนักโทษ ผลของงานจากนักโทษน้ันแล อาหารของจิตที่กิเลสนํามา
เยียวยาหรือพอมาประทังชีวิตเรา จึงเปนอาหารประเภทเดียวกันกับอาหารของนัก
โทษ ไมไดผิดอะไรกัน ถาเทียบแลวเปนเชนน้ัน 

แตนักโทษถาจะพูดในอีกแงหนึ่งยังดีกวาเรา คือเขายังรูวา อาหารน้ีกินไปดวย
จําเปนจําใจเทาน้ัน ไมไดกินดวยความชอบพอในอาหาร รสอาหารอะไรเลย เพราะไม
เปนส่ิงท่ีนาชอบใจเลยในอาหารประเภทตางๆ ท่ีเขานํามาใหกิน สําหรับเราผูเปนนัก
ปฏิบัต ิ ยังติดรสของโลกามิสดวยความพอใจ จึงเรียกวาติด ติดรูปก็มีรสอยูในรูปนั้น
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แล ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส เครื่องสัมผัสตางๆ ลวนแลวแตมีรสอยูภายในส่ิงน้ันๆ 
ดวยกันทั้งนั้น ไมใชจะมีแตรสท่ีวาล้ินล้ิมรสอยางเดียวเทาน้ัน รสที่เกิดจากการสัมผัส
ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ มีดวยกัน และติดกันชนิดไมรูเนื้อรูตัว
วาติด เรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป 

จิตใจมีความติด มีความผูกพันรักชอบในส่ิงเหลาน้ี โดยเจาตัวไมรูสึกวาส่ิง
เหลาน้ีเปนรสท่ีทําความผูกมัด มันเปนเรื่องของกิเลส เปนรสของกิเลสทั้งมวล เราจึง
ติดไมมีวันที่จะทราบโทษของรสเหลานี้ไดเลย ถาไมใชสติปญญาพินิจพิจารณาโดย
แยบคายไปตามลําดับ จะกี่กัปนับกัลปไมไดก็ตาม จะตองเปนผูติดรส เพลิดเพลินใน
รสโดยไมรูเนื้อรูตัวตลอดไป น่ีแหละความแยบคาย ความแหลมคมของกิเลส แยบ
คายแหลมคมขนาดไหน 

ถาอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ และอยาลืมคําที่พูดนี ้ หากจะ
ประจักษภายในใจในวันหน่ึงแนนอนจากการปฏิบัติจริงของเรา จะไมพนไปได คําที่
ทานวา “รสแหงธรรม ชํานะซึ่งรสทั้งปวง” นั้นฟงใหดี รสแหงธรรมเปนอยางไรจึงตอง
ชํานะซึ่งรสทั้งปวง ก็รสเหลาน้ันเปนรสอาหารของนักโทษในเรือนจํา ที่ถูกคุมขังอยูใน
วัฏจักรดวยอํานาจของกิเลสท้ังน้ัน ไมใชอาหาร ไมใชรสที่พึงใจเปนลําดับ ไมใชรสที่
แทจริง ไมใชรสแหงความจริง มันรสแหงความปลอมของกิเลสเสกสรรปนยอหรือ
ปรุงแตงขึ้นมา ใหเราไดสัมผัสสัมพันธ หรือใหเราไดรับไดกินตางหาก ไมใชรสแหง
ธรรมแท 

สวนรสแหงธรรมจะเร่ิมปรากฏต้ังแตจิตเปนสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ความสุข
เร่ิมเปนรสข้ึนมาแลว ตามความสงบมากนอยในขั้นสมถะ คําวาข้ันสมถะน้ี อยาไปคิด
วาเปนข้ันเหมือนบันได ทานพูดไวอยางนั้นเอง ความจริงยอมเชื่อมโยงไปตั้งแตความ
สุขของสมาธิขั้นพื้น ๆ ไปโดยลําดับ จนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด ความสุขก็มีความ
ละเอียดไปตาม ๆ กัน น่ีก็จัดวาเปนรสแหงธรรม คือ สมาธิธรรม สันติธรรม ในข้ัน
แหงความสงบของจิต 

พอจิตมีอาหารคือความสงบเปนเครื่องดื่มเทานั้น จิตก็ปลอยวางความกังวล
เก่ียวกับรสตาง ๆ ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส ทางกายสัมผัส มาโดยลําดับลํา
ดา เพราะรสน้ีเร่ิมเหนือกวาแลว เพียงเทาน้ีก็เร่ิมเหนือรสท้ังหลายอยูแลว ยิ่งจิตได
พิจารณาแยกแยะโดยทางปญญา กระจายออกตามหลักไตรลักษณ หรือหลักอสุภะอสุ
ภังปฏิกูลโสโครกแหงกรรมฐานก็ตาม เพราะในเบื้องตนมักจะเดินทางดานอสุภ
กรรมฐาน คลี่คลายดูสกลกายทุกสัดทุกสวนทั้งภายในภายนอกของตน และของ
บุคคลอื่นสัตวอื่นตามแตความถนัดและเหมาะสมของการพิจารณา เพราะเปนสภาพ
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เหมือนกันใหเห็นอยางแจมแจงชัดเจนไปโดยลําดับ รสแหงธรรมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปน
รสแยบคาย นอกจากเปนรสแยบคายแลว ยังเปนรสที่เกิดขึ้นจากการปลอยวางไดดวย 

ตามธรรมดาของจิต เม่ือพิจารณารูแจงเห็นชัดในส่ิงใดแลวยอมปลอยวาง การ
ไมปลอยวาง การยึดถือไวนั้น เปนโซเปนตรวนของกิเลสมันมัดไว มันเสกสรรปนยอ
วาส่ิงน้ันดีส่ิงน้ีสวยส่ิงน้ันงาม มันไมไดบอกวาสิ่งนั้นเปนของปฏิกูลเปนของโสโครก 
เปนของนาเกลียด เปน อนิจฺจํ ของไมเที่ยง เปน ทุกฺขํ ความกดขี่บังคับหรือเปนทุกข 
เปน อนตฺตา ไมใชเราไมใชเขา ไมใชของเขาของใคร กิเลสมันไมพูด มันไมบอก ไม
เส้ียมสอนตามหลักความจริงน้ี แตมันจะนําหลักวิชาของมันเขามาแทรกซอนกับธรรม 
หรือแทรกแซงกับธรรมเขาไปวา เปนสิ่งที่ตรงกันขาม คือวาเปนของสวยของงาม เปน
ของจีรังถาวร เปนของมีคุณคา ลบลางของจริงไปโดยลําดับ เพราะมันมีอํานาจมาก 
ดวยเหตุนี้จึงติดตามแกไข และถอดถอนกลมายาของมันดวยธรรม มีสติธรรม ปญญา
ธรรมเปนตน 

โลกของเราเปนโลกที่ติดอยูในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งมวล เมื่อปญญาได
พิจารณาเขาไปตามหลักความจริงโดยทางอสุภะดังท่ีกลาวแลวน้ี และโดยทางไตร
ลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แยกแยะขุดคน ยอนหนายอนหลัง ตลบทบทวน
หลายคร้ังหลายหนดวยสติดวยปญญา เพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสปดบังไว เปดเผย
ข้ึนมาตามหลักความจริง เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนความจริงลวน ๆ ไมใชเปนของปลอม 
เรื่องของปลอม ความเห็นท่ีปลอมน้ัน เปนเรื่องของกิเลสตางหาก ไมใชเรื่องของ
ธรรม  

เราจะเห็นตามความจริงโดยไมตองสงสัย เมื่อเปดของปลอมที่ปกคลุมหุมหอ
ไวออกได เชน ความสวยงามเปนตน ความจริงแลวสวยงามท่ีไหน เอาอะไรมาสวย
งาม คนทั้งคนดูไดเมื่อไรถาพูดตามหลักธรรมชาติแหงความจริงแลว มันมีตั้งแตของ
สกปรกเต็มไปหมดทั้งราง ไมวาภายนอกภายใน จึงตองชะลางอยูตลอดเวลา แม
เครื่องนุงหมใชสอยสิ่งที่รางกายนี้อาศัย ตองสกปรกรกรุงรังไปตามกันหมด เน่ืองจาก
สวนใหญคือรางกายน้ีเปนบอเกิดแหงความปฏิกูลอยูแลวท้ังภายนอกภายใน เมื่อ
สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากับสิ่งใด สิ่งนั้นจึงกลายเปนของสกปรกโสโครกไปตาม 
เชน สบง จีวร เสื้อผา สถานท่ีบานเรือนท่ีอยูอาศัย ที่หลับที่นอนหมอนมุง มนุษยไป
อยูที่ไหนสกปรกที่นั่น แตไมมองเห็นความจริง เพราะความไมสนใจมองน่ันแลเปน
หลักใหญ 

นักปฏิบัติคนใหเห็นตามความจริงน้ี อยาหนีจากหลักความจริง น่ีคือความจริง
แท ส่ิงเหลาน้ันปลอมมันหลอกวาสวยวางาม เอา ดูซิในตัวของเราน้ี เอาชิ้นไหนมา
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เปนของสวยของงาม มาแขงกับธรรมคือของจริง ลองดูซิ จะมีชิ้นใดบางมากลาแขงวา
เหนือธรรมและจริงย่ิงกวาธรรม นอกจากปลอมยิ่งกวาธรรมเทานั้น 

ท่ีธรรมไมปรากฏภายในจิตใจเรา เพราะเวลาน้ีความปลอมมันมีอํานาจเหนือ
กวา มันหนาแนนกวาและปดบังไวอยางมิดชิด แมเปนของปฏิกูลท่ัวสรรพางครางกาย
ท้ังภายนอกภายใน ก็ยังเขาใจวาเปนของสดสวยงดงามเปนของจีรังถาวรไปได 
ระหวางความจริงกับความปลอมมันมีอยูในตัวของเรา มีอยูในจิตของเราน้ีแล เพราะ
กิเลสแทอยูกับจิต กระจายอํานาจออกมาสูอวัยวะสวนตาง ๆ นอกจากน้ันยังระบาด
สาดกระจายไปท่ัวโลกสงสาร น่ันเปนเรา นี่เปนของเรา อะไร ๆ เปนเราเปนของเราไป
หมด กลายเปนของสวยของงามเปนของแนนหนาถาวร นากระหยิ่มยิ้มยองไปหมด 
ลวนแลวแตเพลงของกิเลสตัวจอมปลอม มันหลอกลวงจิตใจเราใหว่ิงเตนเผน
กระโดด หมุนติ้วยิ่งกวาฟุตบอลเปนไหน ๆ หาความสุขความเจริญใจท่ีไหนจากการ
วิ่งเตนเผนกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายดังกลาวมา 

จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไมตื่นตัวตื่นใจ แลวจะต่ืนเวลาไหน สถานที่ใด ถาธรรม
ของพระพุทธเจาปลุกสัตวโลก เชน เราซึ่งเปนนักปฏิบัตินี้ยังตื่นไมไดแลว ใครจะต่ืน
ไดในโลกนี้ คําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไว
ชอบแลว ชอบอยางเห็นประจักษ ไมมีปดบังลี้ลับ ล้ีลับท่ีไหนดูท่ีตาก็เห็น ดังที่กลาว
มาแลวน้ี 

เอา ดูเขาไปซิ ตั้งแตผิวหนังเขาไป ขี้เหงื่อ ข้ีไคลเปนของดีแลวเหรอ เปนของ
สวยของงามของสะอาดเหรอ ถาเปนของสะอาดจะเรียกขี้ยังไง นั่น และดูเขาไปจน
กระทั่งถึงภายใน ภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแขงธรรมวาเปนของสวยของ
งาม ทั้ง ๆ ท่ีธรรมบอกวาไมไดสวยไดงาม เปนของปฏิกูล แลวมีชิ้นไหนที่จะมาแขง
ธรรมของพระพุทธเจาได ถาธรรมไมเปนของจริง ธรรมของพระพุทธเจาไมตรัสไว
ชอบ เอาอะไรมาแขงมาลบลางซิ สิ่งที่ธรรมตําหนิทั้งมวล เมื่อไดหยั่งลงดวยปญญา
แลวเปนจริงอยางน้ัน หาที่คานไมได 

สิ่งทั้งปวงนั้นมันจริงอยูแลวตั้งแตเรายังไมไดพิจารณา เปนแตวาเราถูกกิเลส
ปดตาใจของเราไว ทั้ง ๆ ที่มองเห็นอยูมันก็ไมเห็นไปตามความเปนจริง ปฏิกูลเต็ม
เนื้อเต็มตัวมันก็มาลบลางไปหมด กลายเปนวาเปนของสวยของงามไปเสีย แลวก็เช่ือ
มัน โดยไมมองดูธรรมที่โบกมือคอยชวยเหลืออยูเรื่อยมา ประหนึ่งตะโกนเรียกวา 
เกาะซิเกาะธรรม รีบเกาะจะพนภัย รีบปลอยกิเลส มันเปนไฟเผาอยูน่ันนะ  

จงฟาดฟนใหมันแตกกระจายไปนี้เปนอยางไร สูจนหมดลมหายใจ นั้นแล
ธรรมจะแสดงอยางเปดเผยทุกสัดทุกสวนใหเห็นไดอยางชัดเจน นี่วิธีขุดคนสิ่งปดบัง
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เพ่ือเห็นความจริงคือธรรมแท ถาเห็นความจริงก็เร่ิมเห็นธรรมแทไปโดยลําดับ เพียง
แตขั้นความสงบก็ไมยุงกับอะไรแลว เพราะเปนโอชารสแหงธรรม ใจไดดื่มธรรมคือ
ความสงบเย็นใจ ใจยอมไมวิ่งเตนเผนกระโดด ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมดิ้นรนกวัดแกวง
ไปสูอารมณตางๆ เพราะไดอาหารอันพึงใจเปนเครื่องดื่มเครื่องเสวย 

เม่ือไดใชปญญาพินิจพิจารณาท่ีเรียกวาปรุงอาหาร ใหละเอียดเขาไปยิ่งกวา
อาหารทางสมถะนี้ เปนอาหารทางดานปญญา นั่นยิ่งเปนรสเปนชาติที่ละเอียดลออเขา
ไปไมมีสิ้นสุด โดยพิจารณาแยกแยะดูสกลกายท่ีใหนามวากรรมฐาน หลักใหญของ
การแกการถอดถอนกิเลสอยูตรงนี้ ทานจึงสอนลงตรงนี ้ สอนไปอื่นไมได เพราะสัตว
โลกติดอยูตรงนี้เปนพื้นฐานเสียกอน แลวจึงไปติดภายนอก เม่ือพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงน้ีเปนลําดับลําดาไมหยุดไมถอยการพิจารณา จนกระทั่งเขาใจแจมแจงแลว 
ความอิ่มพอแหงการพิจารณาและความปลอยวางแหงความยึดมั่นถือมั่น จะกระเด็น
ออกไปเองดวยอํานาจของปญญา เปนผูเพิกผูถอนสิ่งปดบังทั้งหลาย หรือตัดฟนรื้อ
ถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออก เห็นความจริงอยางประจักษใจ ปญญาขั้นนี้ก็
หยุดไปเอง 

เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เพราะน้ันเปนผลแหงความหลง
ตางหาก เมื่อความรูหยั่งไปถึงไหน ความหลงจะถอนตัวออกทันท ี อุปาทานจะทนได
อยางไร ตองถอนตัวออกมาโดยไมตองสงสัย น่ีการพิจารณาปรุงอาหาร คือธรรมารส
ขึ้นดวยอํานาจของสติอํานาจของปญญา พิจารณาคล่ีคลายเห็นส่ิงเหลาน้ันชัดเจนตาม
ความจริงเทาไร จิตย่ิงมีความเบาหวิวๆ เกิดความสลดสังเวช โอโฮ นี่เคยติดมาตั้งแต
เมื่อไร ทําไมจึงกลามาเสกสรรปนยอเอาอยางหนาดานๆ เชนน้ี น่ันคือคําอุทานวาเจา
ของเอง เพราะความจริงไมไดเปนอยางน้ันเลย ทําไมจึงเสกสรรปนยอเอาไดอยางนั้น 
เปนเพราะเหตุไร มันก็รูเรื่องจอมปลอมที่พาใหเปนไดในทันทีทันใดนั้นเอง เพราะ
ปญญาเปนผูหยั่งลงและเลือกเฟน จะไมทราบของจริงของปลอมไดอยางไร เอา ถาจะ
แยกออกใหแตกกระจัดกระจายก็เห็นไดอยางชัดเจนวา คือกองปาชาผีดิบ ตายลงไปก็
เปนกองปาชาผีตาย ดูไดที่ไหน เอา ดูไปทั่วโลกธาตุนี่ ที่ไหนไมมีปาชา สัตวบุคคลอยู
ที่ไหนมีปาชาผีดิบผีตายอยูที่นั่น 

พิจารณาใหลงถึงความจริงซิ ปญญามีไวตมแกงกินไดเหรอ สําหรับมาใชเพ่ือ
รื้อเพื่อถอนความลมจมของตัว ใหหลุดลอยออกมาจากความเปนนักโทษที่ถูกกิเลส
ควบคุมตางหาก ทําไมจะทําไมได ธรรมะของพระพุทธเจาเหมาะสมอยางยิ่งแลวกับ
มนุษยเรา จึงประทานพระโอวาทไวกับแดนแหงมนุษย เห็นวาเปนจุดศูนยกลางอยาง
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ย่ิง เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา ประทาน
ธรรมะไวในจุดที่เหมาะสมอยางยิ่งคือมนุษยเรา 

เวลาน้ีเราเปนอะไร เราเปนมนุษย เราแนใจอยูแลววาเปนมนุษย นอกจากนั้น
ยังเปนพระ ยังเปนผูปฏิบัติอีก ทําไมจะไมสามารถควาเอาของประเสริฐแหงธรรมารส
ขึ้นมาชม ขึ้นมาเปนสมบัติของตนไดดวยขอปฏิบัติของตน ถาเราไมสามารถใครจะ
สามารถในโลกน้ี มอบความสามารถน้ีใหกับใคร เวลาน้ีทุกขบีบบังคับอยูในหัวใจใด 
ไมใชบีบอยูในหัวใจเราน้ีเหรอ เราจะมอบความสามารถเปนตนน้ีไวกับใคร ภาระธุรัง
ทั้งหมดเพื่อความปลดเปลื้องจะมอบใหใคร มอบใหทุกขเหรอ ทุกขก็มีอยูกับหัวใจนี้
แลว นอกจากจะถอนทุกขออกดวยความเพียรเทานั้น 

เราเปนนักตอสู ตองเปนนักทาทาย ไมมีคําวาถอย เอา ทุกขเถอะ ทุกขถึงไหน
ถึงกัน ทุกขดวยความเพียรไมลมจม ดีย่ิงกวาทุกขท่ีบีบค้ันตัวเราอยูตลอดเวลา ซึ่งหา
ผลประโยชนอะไรไมไดเปนไหนๆ ขุดลงไปนักปฏิบัติ น่ีข้ันหน่ึงของการพิจารณา 

ทานสอนใหไปดูปาชา ก็เพราะยังไมเห็นปาชาภายใน ใหไปดูปาชาภายนอก
กอน เพ่ือเปนบาทเปนฐานเปนแนวทาง แลวไดยอนจิตเขามาสูปาชาภายในของตน 
มันมีมันเต็มไปหมด นอกจากรางกายของเราเปนปาชาผีดิบแลว สัตวสาราสิงชนิด
ตางๆ ยังเต็มอยูภายในทองเรานี้อีกดวย มีอะไรบาง บรรจุกันมานานเทาไร ปาชาตรง
นี้ทําไมไมดู ดูใหเห็นชัดเจน ความเปนอสุภะอสุภัง ความเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
กองอยูในนี้หมด ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย 

แยกไปทางความแปรปรวนคือเปน อนิจฺจํ มันก็เห็นอยูชัดๆ แปรสภาพอยู
ตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย แมแตเวทนามันก็ยังแปรของมัน มีสุข มี
ทุกข มีเฉยๆ ทั้งรางกายและจิตใจ หมุนตัวอยูอยางน้ันมีเวลาหยุดย้ังท่ีไหน ถามีสติ
ปญญาทําไมจะไมเห็นสิ่งเหลานี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขา ดวยสติ
ปญญาของเรา ตองรูตองเห็น ปดไมอยู ปดสติปญญาไมอยู ตองทะลุโดยไมสงสัย 

ทุกฺขํ อวัยวะสวนไหนพาใหมีความสุขความสบายบาง นอกจากทุกขเต็มตัว
ตองบําบัดรักษาอยูเรื่อยมา จึงพอรอดมาไดถึงวันนี้ ยังพากันเพลิดเพลินกับกองไฟ
อยูหรือ  

อนตฺตา ทานประกาศไวชัดเจนแลว อยายุง อนตฺตา เหมือนกับวาจะตีขอมือ
พวกเราน่ันแหละ อยาไปเอื้อมอยาไปจับ อันน้ันเปนพิษเปนภัย อยาไปเขาใจวาเปน
ตนเปนของตน เปนเราเปนของเรา นั่นคือพิษคือภัย เมื่อวาเปนเราเปนของเราเมื่อไร 
ความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนการจับไฟนั่นแล จงถอนตัวออกมาดวยปญญา ใหเห็นวา
สิ่งนี้เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา โดยแท จิตจะไมไปอาจไปเอื้อมไปจับ ไมไปแตะไป
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ตองจะปลอยวางภาระธุรังคือ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น อันเปนภาระอันหนักน้ัน
ออกมาโดยลําดับ  

เมื่อจิตถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น จิตก็เบาขึ้นตามๆ กัน
สบายข้ึนตามๆ กัน โอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับ ละเอียดยิ่งกวาขั้นสมาธิ 
เม่ือรสแหงธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทน้ันๆ ก็ตองเหยียบย่ํากันไป ปลอยกันไป
เร่ือยๆ  

รูปขันธเปนสําคัญ ทําจิตใหกระทบกระเทือนมากทีเดียว รักก็เปนทุกข ชังก็
เปนทุกข เกลียดเปนทุกข โกรธเปนทุกข เก่ียวกับเร่ืองรูปขันธน่ีสําคัญมากกวาเพ่ือน 
ถาจิตไมสงบก็จะไมมีสถานท่ีบรรเทา ไมมีสถานที่หลบซอนตัวพอมีความสุขบางเลย
พระเรา จึงตองพยายามทําจิตใหสงบ นําธรรมเขามาฟาดฟนห่ันแหลกกันลงไป 

อยาเสียดายเวลํ่าเวลา อยาเสียดายวัฏสงสาร อยาเสียดายเรือนจํา อยาเสียดาย
ตะราง อยาเสียดายผูคุมขังผูทรมาน ผูบีบบังคับเราคือตัวกิเลสแตละประเภทๆ นี้คือ
ตัวทรมานเราอยางใหญหลวงมาแตไหนแตไรนับไมไดก็ตาม ใหถือเอาหลักปจจุบันนี้
เปนตัวการสําคัญ แลวจะกระจายไปหมด อดีตมีมานานเทาไรก็คือธรรมชาติแหงกอง
ทุกขดังที่เปนอยูนี้ หากปลดเปลื้องกันไมไดก็จะเปนอยางนี้ตลอดไป 

อยาไปสนใจกับเรื่องอื่น ใหดูเร่ืองความเปนจริงซ่ึงมีอยูในตัวของเรา และ
ประกาศอยูตลอดเวลานี้ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยาลดละถอยหลัง อยา
เห็นสิ่งใดมีคุณคายิ่งกวาความเพียรที่จะรื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี ้ ใหกลาย
เปนตนผูวิเศษขึ้นมา ตนน้ีจะเสกสรรก็ตาม ไมเสกสรรก็ตาม ไมติดไมเปนภาระ ไม
เปนอุปาทาน เอาตรงน้ีใหได น่ันแหละทานวาโอชารสอันสูงสุดอยูตรงน้ัน ใหถอดให
ถอนสิ่งที่เกี่ยวของพัวพันกันออกไปโดยลําดับ ถากถางเขาไปตั้งแตกองรูป ซ่ึงเปน
กําแพงอันหนึ่ง หรือเปนส่ิงหุมหอหนาแนนอันหน่ึง 

พอผานกองรูป ทําลายกองรูปนี้ไปไดไมมีเยื่อใย รูชัดแจงดวยปญญาแลว 
เหมือนกับเรามีตนทุนกอนใหญประจักษใจ แนใจในการที่จะกาวใหหลุดพนไดในชาติ
ปจจุบันน้ี และในวันใดวันหน่ึง ไมไดคาดวาปโนนปนี้ ถาลงจิตไดถึงขั้นนี้แลวเปนที่
แนใจ ความเพียรมาเอง ความทุกขความยากความลําบากเพราะการประกอบความ
เพียรน้ัน มันลบลางกันไปเองเพราะอํานาจรสแหงธรรมท่ีไดปรากฏ คือเปนผล
ปรากฏประจักษใจ เหนือกวาความทุกขเพราะความพากเพียรเปนไหนๆ ใจมีความ
พอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา ความเพียรหมุนตัวเปนเกลียวในบุคคลท่ีเคยเกียจ
คราน 
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ความเกียจครานเปนเร่ืองของกิเลสตานทานธรรมตอสูธรรม เราจะประกอบ
ความพากเพียรความข้ีเกียจข้ีคราน ความออนแอความทอแทเหลวไหล ความทุกข
ความลําบากจึงประดังกันเขามา บีบบังคับใหกาวไปไมได สุดทายก็ลมตูม แสดงวาถกู
ยิงแลว ไมตองซ้ําหลายนัด ตูมเดียวก็ลม ลมลงเสื่อลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ 
ลวนแตถูกกิเลสมันยิงเอาๆ ฟนเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียรไมเปนทา ถาอยาง
นี้แลวก็คือผูที่จะจมอยูในวัฏสงสาร จมอยูในเรือนจําคือวัฏจักรนี้ตลอดไป หาวันหลุด
พนไปไมได หาวันเปนอิสระไมได 

เพราะฉะน้ัน  จงฟาดฟนลงไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไวนี้ไมเปนอื่น จะตอง
พนจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไมตองสงสัย สําคัญอยูท่ีความเพียร ที่สต ิที่ปญญา ความ
อดความทน เอา ทนลงไป ทนเพื่อบึกบึนเปนอะไรไป อยางอื่นเรายังทนได ทุกขแทบ
ลมแทบตายในรางกาย ไมมีใครมาอดมาทนใหเรา เราจําตองอดตองทนมา เคยทนมา
แลวไมใชเหรอ สวนความอดความทนทุกขเพราะการประกอบความเพียรนี ้ ทําไมจะ
ไมพออดพอทนได เพราะทนเพือ่จะประกอบความเพยีรร้ือถอนตนใหพนจากทุกข 
ทําไมเราจะทนไมไดวะ เอาใหหนักแนนซิหัวใจของพระ หัวใจนักปฏิบัติ ถาลงเห็นภัย
ตามหลักธรรมแลว เห็นคุณก็จะเห็นข้ึนในลําดับตอไปดวยความเพียรของเราน้ันแล 

เบ้ืองตนใหฟาดฟนในเร่ืองกรรมฐานน้ีใหมาก พอเปนปากเปนทาง ไดน้ีเปน
เหตุเปนผลเปนตนทุนแลว เร่ืองขันธส่ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอัน
ทํางานดวยกันอยูแลว เวทนากายก็มี เวทนาจิตก็ม ี เวลาพิจารณารางกายน้ีทําไมจะไม
วิ่งประสานกัน เพราะธรรมเหลาน้ีเก่ียวเน่ืองกัน ไมใชพิจารณารางกายเสร็จแลว จึงไป
พิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาไปคาด อยางนั้นผิด ในหลักปฏิบัติหลัก
ความจริงแลวไมเปนเชนน้ัน ทํางานจอลงจุดใดแลวมันจะกระเทือนกันไปหมด แต
เวลาเดนมันไปเดนตอนท่ีรางกายหมดความหมายไรคาไปแลวจากธรรม แตกอนเรา
เห็นวาส่ิงน้ีมีความหมายมีคุณคามาก พอธรรมความจริงเขาไปทําลายความ
จอมปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แลว ส่ิงเหลาน้ันก็หมดความหมายไรคาไป 
ธรรมเปนของมีคุณคาเหนือน้ันแลวอยางเดนชัด ทีนี้พวกเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ น้ีจะเดน เพราะไดเปนปากเปนทางมาแตขั้นรูปกายแลว 

เวทนามีอะไร สวนมากจะเขาสูจิตเวทนา เวทนาสวนรางกายก็เคยไดอธิบายให
ฟงแลว แยกดูในขณะที่เจ็บไขไดปวย ในขณะที่นั่งนานๆ ก็รู ถาอยากรูเอาวันน้ีก็รู
เรื่องทุกขเวทนาดวยสติปญญา จะตองรูเห็นกันชัดเจน ถาใชปญญา อยาอดทนเฉยๆ 
การตอสูกับทุกขตองตอสูดวยปญญา ตอสูเฉยๆ อดทนเฉยๆ ไมจัดวาเปนมรรค 
มรรค คือ สติปญญา ทุกขมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้ว สติปญญาจะออกจากจุดนั้นไมได 
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เอาใหเห็นความจริงภายในน้ัน เร่ืองรางกายแตละช้ินละสวนน้ันจะเปนความจริง ตาม
หลักธรรมชาติของตนอยางชัดเจนภายในจิต เพราะตามหลักธรรมชาติ เขาก็เปน
ความจริงของเขาอยางนั้นอยูแลว 

เวทนาจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงไรภายในรางกาย มันก็เปนความจริงอันหน่ึง
ของตัวเอง มีจิตเทาน้ันเปนผูไปสําคัญม่ันหมาย เม่ือจิตไดพิจารณารูเทาดวยปญญา
แลว จิตก็ถอนตัวเขามาสูความจริงของตนในขั้นนี ้ แลวก็ตางอันตางจริง เมื่อตางอัน
ตางจริงแลวเปนโทษตอกันที่ตรงไหน กระทบกระเทือนกันไดอยางไร ไมกระทบ
กระเทือนกัน กายก็เปนกาย ทุกขก็เปนทุกข ใจก็เปนใจ คือ จิตเปนจิต ตางอันตาง
จริงไมกระทบกัน แมทุกขเวทนาจะไมระงับดับไปก็ตามก็ไมกระทบกระเทือนกัน ไม
ทําความกระทบกระเทือนแกจิตใหหว่ันไหวไดเลย น่ันคือเห็นความจริง หลายคร้ัง
หลายหนก็สามารถถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสวนรางกายนี้ได เวทนา
ทางกายมันก็ผานไปดวยกัน เหลือแตเวทนาทางจิต 

สัญญา สังขาร เปนสําคัญ เวลาผานจากกายน้ีไปแลว รูปขันธน้ีไปแลว มันจะ
เดนเร่ือง สัญญา สังขารความคิดความปรุง เพราะมันหมดปญหาทางรางกายแลวจิต
ใจก็ไมยอมพิจารณา เหมือนกับเรารับประทานอ่ิมแลว อาหารประเภทนี้อิ่มแลวก็
ปลอย อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธยังดูดดื่มก็รับประทานสิ่งนั้นๆ เร่ือยไป จนกระทั่งอิ่ม
โดยประการทั้งปวงแลว ปลอยหมด ไมวาอาหารหวานคาวประเภทใด การพิจารณาก็
เหมือนกัน มันหากบอกอยูในตัวนั้นแล เมื่อใจอิ่มพอกับสิ่งใดยอมปลอยวางสิ่งนั้น 
แลวหยุดการพิจารณาในส่ิงน้ัน พิจารณาสิ่งอื่นตอไป เชนเดียวกับเรารับประทาน
อาหารประเภทน้ี เม่ือพอแลวก็รับอาหารประเภทอ่ืนไปเร่ือยๆ จนกระทั่งอิ่มพอตัว
หมดแลว ปลอยหมดทุกประเภทของอาหาร การพิจารณานี้ก็เพื่อความอิ่มพอ แลว
ปลอยวางน่ันแล 

สังขารคือความคิดปรุงอยูภายในจิต ปรุงดีปรุงชั่ว เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ปรุงอยู
ตลอดเวลา เราทุกคนหลงเร่ืองของตัว ไมมีคนอื่นมาเกี่ยวของก็ตาม จิตจะตองวาด
ภาพ ความคิดความปรุง ทั้งอดีตทั้งอนาคตยุงไปหมดภายในจิตใจ หลงเพลินอยูกับ
อารมณน้ัน โศกเศราอยูกับเร่ืองน้ัน เรื่องผานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็นํามาอุน นํามาปรุง
มาแตงใหกวนใจ บีบบังคับใจอยูน้ันแล เพราะความหลง ไมทันกับกลมายาของกิเลส
ประเภทนี้จึงตองพิจารณา จิตปรุงขึ้นมาเรื่องอะไร ดีก็ดับ ชั่วก็ดับ เอาสาระอะไรจาก
ส่ิงเหลาน้ี มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนก็คนลงไปตรงนั้น 

สัญญาความสําคัญม่ันหมาย มันก็หมายออกมาจากจิต จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้น
ละเอียดเปนอยางนั้น หากเปนหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเปนเชนน้ัน ใครไม
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บอกก็เขาใจไปเอง สัมผัสสัมพันธที่ไหน สติปญญาจะหมุนติ้วๆ อยูตรงนั้น จนกระทั่ง
เขาใจแลวปลอย 

เมื่อปญญาไดตัดสะพานทางรูปขันธ ก็เทากับตัดสะพานทางรูป เสียง กลิ่น รส 
ภายนอกเขามาเชนเดียวกัน จะเหลืออยูภายในจิตก็เพียง เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันน้ีมีอยูกับจิตลวนๆ พิจารณาอยูในจุดน้ันดวยปญญา ไมทําความคุนเคย
กับอาการใดในส่ีอาการ คือ เวทนา สุขเกิดขึ้นมาก็ดับ ทุกขเกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิต
น้ัน ทานจึงเรียกวา อนิจฺจา ๆ หรือ อนตฺตา ๆ มันเปนส่ิงเกิดดับ สัญญาก ็ อนิจฺจํ    
ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน จะยึดอะไร มันก็เปนเหมือนกับรูปขันธนี้แหละ คือเปนกอง
แหงไตรลักษณเหมือนกันทั้งสิ้น 

เม่ือพิจารณาหลายคร้ังหลายหน อาการทั้งสี่นี้ก็หดตัวตะลอมเขาสูจิต น่ีแล
การไลกิเลส ตีตอนกิเลสตีเขาไปอยางนี ้ มันไปหลบไปซอนอยูที่ไหน คล่ีคลายขุดคน
ตามไปดวยปญญา จนกระทั่งรูชัดเห็นชัดแลว กิเลสหาท่ีหลบซอนไมไดว่ิงเขามาสูจิต 
จากนั้นสติปญญาก็หมุนติ้วเขาสูจิต มโน ทานก็ไมใหยึด ฟงซิ มโนก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา นั่นฟงซ ิมโนไมเปนไตรลักษณไดยังไงก็กิเลสอยูในนั้น เราจะถือวาใจเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยูภายในจิตใจ ถาเราไปถือวาจิตเปน
เราเปนของเราแลว ก็เทากับถือกิเลสเปนเราเปนของเราเขาอีก แลวจะพนไปไดยังไง 
ลึกซึ้งมากธรรมะขอนี ้น่ีในข้ันพิจารณา 

จิตก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสมีอยูภายในน้ัน เอา ฟาด
ลงไปดวยการพิจารณา อะไรจะแหลกแตกกระจาย แมที่สุดจิตจะฉิบหายไปกับสิ่งทั้ง
หลาย ก็ใหเห็นประจักษดวยปญญาของเราเถอะ 

ตอนกิเลสเปนยอดวัฏจักร ท่ีทานวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น่ันละเช้ือแหง
ภพแหงชาติมันฝงจมอยูภายในจิตดวงนี้ เมื่อถูกตัดสะพานออกหมดไมมีที่หากิน 
ออกทางตาก็ถูกตัดออกแลว ทางห ูทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ถูกตัดหมดดวยปญญา 
กิเลสหาทางออกไมได จะไปรักรูป รักเสียง รักกลิ่น รักรส เครื่องสัมผัส ก็ถูกตัด
สะพานหมดแลว รูเทาความเปนจริงหมดแลว มันก็ว่ิงเขาสูภายใน จะไปติดรูปขันธ นี้
ก็พิจารณารูแลวดวยปญญา ปลอยวางไปแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
พิจารณาไลตะลอมเขาไปโดยความเปนไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปหมดแลว 
มันอยูจุดไหนกิเลส มันก็ตองไปหลบซอนอยูในอุโมงคใหญคือจิต ปญญาก็ฟาดฟน
ลงไป  

ท่ีน่ีจิตเปนเราเหรอ จิตเปนของเราเหรอ ฟนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายก็ใหฉิบ
หายไปไมอาลัยเสียดาย เราตองการความจริงเทาน้ัน แมจิตจะฉิบหายกระจายไปหมด
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กับสิ่งทั้งหลายที่แตกกระจายไป ก็ใหรูเห็นกับการปฏิบัติน้ี ฟาดฟนลงไป สุดทายสิ่งที่
จอมปลอมทั้งหลายก็แตกกระจาย ธรรมชาติของจริงลวนๆ ของจริงอันประเสริฐคือ
จิตที่บริสุทธิ์นั้นไมตาย ไมถูกทําลาย น่ันเห็นไหม ที่นี่จะวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือ
ไมวาก็ตามเถอะ ขอใหจิตบริสุทธิ์เสียอยางเดียวเทานั้นก็พนจากสมมุติไปหมดแลว 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้อยูในวงสมมุต ิพอจิตไดหลุดพนจากนั้นไปแลว หมดคําที่จะ
พูดอะไรตอไปอีกแลว ทั้งๆ ท่ีรูๆ  อยูนั้นแล สงสัยอะไรที่นี่ 

นี้แลคือการพนจากที่คุมขัง พนจากวัฏจักร คือที่คุมขังของสัตวทั้งหลายมีเรา
เปนสําคัญ มีใจเราเปนสําคัญ รื้อถอนออกที่ตรงนี้ ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้ เมื่อกิเลส
หลุดลอยออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเทานั้น จะไมมีอะไรเปนปญหาตอจิตใจอีกเลย 
ทานจึงเรียกวา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม หากาลหาเวลาไมได คือไมมีกาลไมมีเวลา 
เปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ พุทโธ เต็มดวงอยูเชนนั้น 

ทีนี้เราจะไมเห็นโทษของกิเลสชัดเจนไดอยางไร เมื่อสติปญญาเปนตนขึ้น
เหยียบหัวกิเลสใหแหลกแตกกระจายออกไปหมดแลว ทําไมจะไมเห็นโทษของมัน
อยางเต็มใจ ความสุขท่ีกิเลสนํามาปอนเวลาเราจะตาย มันเอามาเยียวยาเราบางพอ
ประทังชีวิตทําไมจะไมรู น่ีความสุขเคลือบนํ้าตาลท่ีเกิดข้ึนจากกิเลสปรุง และนํามา
เยียวยาเราพอประทังชีวิต มันเปนอยางน้ีน่ีแลรสของกิเลส แตรสของธรรมกลับตรง
ขามเปนอยางนี ้ทําไมจะไมรู 

เม่ือสรุปความลงแลว จิตที่อยูในอํานาจของวัฏจักรคือกิเลสเปนเครื่องบีบ
บังคับ จึงไมผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา เมื่อไดพนจากสิ่งคุมขังคือ
กิเลสน้ันโดยส้ินเชิงแลว จึงหาอะไรเทียบไมได แมเชนน้ันทานก็ยังยกวา ประเสริฐๆ 
ซึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งขึ้นมา ที่ไมตรงกับความจริงอันนั้นนักเลย ถึงไมตรงก็ใหเปนที่
แนใจเถอะ ความตางกันเปนดังท่ีวาน้ีแล ระหวางจิตที่มีสิ่งควบคุมกับจิตที่หลุดพน
แลวจากส่ิงบังคับท้ังหลาย เปนอิสรเสรีเต็มท่ีของตัวแลว ตางกันดังที่กลาวมาแลวนี้
แล 

ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ตางมุงมาศึกษาหาสาระใสตน พิจารณาใหเห็นชัดตาม
หลักอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังท่ีกลาวมาแลวน้ี เพราะทั่วไตรโลกธาตุเปนอยางนี้ทั้งนั้น 
ไมมีอะไรจะเปนของวิเศษพอใหอาลัยอาวรณกับมัน นอกจากการหลุดพนเสียเทาน้ัน
เปนของวิเศษ เปนธรรมชาติท่ีวิเศษแท ไมตองเสกสรรปนยอก็เปนธรรมชาติของตน 
พอกับทุกสิ่งทุกอยาง น้ีแลท่ีวารสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสท้ังปวง รสท่ีเราเคยผานมาจะ
เปนรสชนิดใดก็ตาม รสแหงธรรมชนะทั้งหมด ปลอยทั้งหมด เพราะไมมีรสอะไร
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เสมอ แมรสนี้ก็ไมติด รสที่วาประเสริฐนี้ก็ไมติดตัวเอง เปนหลักความจริงอันหน่ึงเทา
น้ัน 

เอา เอาใหจริงนักปฏิบัต ิ อยาทอถอย เอา พลีชีพตอพระพุทธเจาเถอะ การ
พลีชีพตอกิเลสนี้เราไมวาพลีก็ตาม เราเคยพลีมามากและนานแสนนานแลว จนนับไม
ไดในภพชาติหนึ่งๆ ของแตละสัตวแตละบุคคล นับไมไดแลว เอาวงปจจุบันท่ีเห็นๆ 
เปนๆ อยูเวลาน้ี ยอนหลังไปจนหาประมาณไมได เปนมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ท่ีฝงอยูภายในใจน้ีแลเปนภพๆ ชาติๆ สิ่งอื่นๆ ทั่วไตรภพ ไมมีสิ่งใดชิ้นใดพาใหเปน
ภพเปนชาติ และพาใหแบกกองทุกขทั้งมวล มอีวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราน้ีเทาน้ัน 

เพราะฉะน้ัน จิตเวลาคนตายแลววาสูญ มันสูญไปไหน เอาภาคปฏิบัติเขาไป
จับซิ อยาพูดตามกลมายาของกิเลสปดหูปดตาซ ิกิเลสมันบอกวาตายแลวสูญ น่ัน มัน
ปดไวอยางมิดชิดแลว กิเลสตัวพาใหสัตวเกิดตายน้ันสูญไปไหน ทําไมไมยอนศรแทง
มันบางถาอยากรูกลหลอกของมัน มันพาสัตวโลกใหจมอยูในวัฏสงสารน้ี มันสูญไป
ไหนกิเลสนะ และกิเลสบังคับอะไรถาไมบังคับจิต จิตเมื่อมันสูญไปแลวกิเลสบังคับได
ยังไง มันไมสูญนะซิมันถึงบังคับใหเกิดแกเจ็บตายไดเรื่อยมาเรื่อยไปไมหยุดไมถอย 
ทําไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสวาตายแลวสูญๆ ไมสะดุดใจเห็นโทษกลหลอก
ของมันบาง กิเลสตัวแสบน้ีเคยหลอกสัตวโลกใหหลงและงมทุกขมานานแสนนานแลว 

พิจารณาใหถึงความจริงซิ อะไรสูญไมสูญก็ใหรู น่ีจึงเรียกวานักธรรมะ นักคน
ควาพิจารณาใหถึงความจริง ดังพระพุทธเจาทีป่ระกาศสอนธรรม ทานประกาศสอน
ดวยความจริง ทานทรงปฏิบัติแลว ทั้งเหตุก็สมบูรณเต็มที่ จึงไดผลเปนที่พอพระทัย
แลวนําธรรมน้ีออกสอนโลก ทานสอนไวท่ีตรงไหนวาสัตวท้ังหลายตายแลวสูญ อยูที่
ตรงไหน มีแตวาเกิดแกเจ็บตายๆ อยูอยางนั้น ทานสอนไวเปนอยางนี้ทั้งนั้น พระ
พุทธเจาทั้งหลายไมคานกัน เพราะรูอยางเดียวกันเห็นจริงอยางเดียวกันตามหลัก
ความจริงน้ันๆ จะลบใหสูญไดอยางไรเม่ือเปนความจริงเต็มสวนอยูแลว  

การเกิดการตาย เกิดตายไมหยุดไมถอยเพราะอะไรเปนสาเหตุ ทานก็สอนไว
แลววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เปนตน น่ีเปนสาเหตุ มัน
ฝงอยูภายในจิต จึงพาใหเกิดอยูไมหยุดไมถอย พอทําลายอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ลง
ไปแลวเปนอยางไร อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนโิรธา สงฺขารนิโรโธ น่ัน พออวิชชา
ดับจากใจเสียเทาน้ันไมวาอะไรๆ ดับไปหมด นิโรโธ โหต ิ น่ัน จะวาไง หรือวา เอว
เมตสฺส เกวลลฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหต ิ น่ัน พออวิชชาดับไปเทานั้น ทุกสิ่งทุก
อยางดับไปหมด แลวผูท่ีรูวาอวิชชาดับ นั่นคือผูบริสุทธิ ์ ผูบริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได
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อยางไร ความจริงสุดสวนเปนอยางน้ี ดูเอา ฟงเอา ผูถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ นะ ก็พวกเราชาวพุทธมิไดถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ น่ีวะ 

เราเปนนักปฏิบัติตองคนใหเห็นความจริงซิ ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมา
หลอกมาคานก็ไมหวั่น ถาลงไดรูเห็นความจริงเต็มหัวใจแลวคานไดยังไง เราคิดด ู
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทําไมจึงสามารถเปนครูเปนศาสดาของโลกได
ท้ังสามโลก ถาไมเอาความจริงทีท่รงรูทรงเห็นเต็มพระทัยมาสอนเอาอะไรมาสอน 
การสอนก็สอนดวยความอาจหาญไมมีใครเกินพระพุทธเจาผูเปนอาชาไนย ผูนําความ
จริงลวนๆ มาสอนโลก ไมไดเอาความปลอมความดนเดามาสอนนี่ การพูดออกมา
ดวยความดนเดาเกาหมัดนั้นเปนวิชาของอวิชชา เปนหลักวิชาของอวิชชาที่กลอมโลก
ใหลมจมไปตามมันตางหาก หลักธรรมแทๆ  ไมไดสอนใหลมจม ถึงเรียกวาส่ิงเหลา
นั้นเปนของปลอม ธรรมเปนของจริงที่พึ่งเปนพึ่งตายไดไมสงสัย 

กิเลสมันปลอมทั้งเพ รอยทั้งรอยปลอม ธรรมจริงรอยทั้งรอยจริงหมด มัน
เดนิสวนทางกันระหวางกิเลสกับธรรม จึงตองเปนขาศึกกัน การปฏิบัติความ
พากเพียรไมรบกับกิเลสจะรบกับอะไร นี่คือขาศึก ไมรบกับอันนี้จะรบกับอะไร เวลานี้
กิเลสเปนขาศึกตอธรรม เปนขาศึกตอเรา เราไมรบกับกิเลสท่ีเปนขาศึกตอเราและตอ
ธรรมจะรบกับอะไร เมื่อรูเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแลว จะสงสัยธรรมไปที่ไหนกันอีก 
เฉพาะอยางยิ่งจิตสงสัยอะไร เร่ืองตายเกิดตายสูญ สูญที่ไหนก็ใหรูซินักปฏิบัติ ฟง
อะไรเสียงลมปากที่อมกิเลสตัวสกปรกพนออกมา ไมข้ีเกียจลางหูหรือ จงฟงเสียง
ธรรมของศาสดาองคเอกนั่นซ ิหูจะไดสะอาด ใจจะไดบริสุทธ์ิ 

เอาใหจริงใหจัง ทําลุมๆ ดอนๆ เหลาะๆ แหละๆ เห็นแกหลับแกนอน เห็น
แกปากแกทองเหลาน้ีเคยฝงใจมานานแลว เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงใหเปนเรื่องของธรรมขึ้นมา จะสมชื่อสมนามวาเปนลูกศิษยตถาคต ได
พลีตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนา และดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา จะ
ไดมหาสมบัติอันลนคามาครองใจ เมื่อธรรมครองใจกับกิเลสครองใจนั้นตางกันอยาง
ไร นี่ก็ดังที่พูดแลว ธรรมครองใจประเสริฐเลิศเลอ สงาผาเผย มีอิสระเต็มตัวเต็มใจ 
ไมไขวควา ไมหิวโหย ไมเสาะแสวง ไมหวังพึ่งอะไรเพราะธรรมเต็มใจแลวอิ่มพอ 
 
พูดตอตอนทายแหงการแสดงธรรม 

ระหวางพระพุทธเจาแตละพระองคท่ีจะมาตรัสรูเรียก พุทธันดร ระหวาง
พุทธันดรท่ีวางจากศาสนาน้ัน ไมไดยินคําวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานเลย 
เพราะไมมีใครบอกวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง แลวจะมีทางเดินไดยังไง ก็หัวสุม
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กันอยูในเรือนจําน้ันนะซิ จะวาไง ในเรือนจํานั้นยังทําโทษตอกันในเรือนจําไดอีก ไม
เพียงแตวาเปนนักโทษแลวมันทําโทษอะไรไมไดนะ เปนนักโทษแลวมันก็ยังทําโทษได
อีก อยางนักโทษในเรือนจํา ฆากันเกงอยูในเรือนจําน้ัน 

นี่ก็เหมือนกัน เมื่อไมมีอรรถมีธรรมอะไรมาชี้แจงแสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่ว 
ตางๆ แลว ก็มีแตความช่ัวเต็มหัวใจสัตว แลวจะไปเอาความดีที่ไหนมาทํา เพราะมี
แตความชั่ว  ถาพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแตละพระองค ๆ และสั่งสอน ก็จมอยูใน
โลกันตสัตวนั้นตลอด พอพระพุทธเจามาตรัสรู จึงไดยกอันนี้ขึ้นมา ยกอันนั้นขึ้นมา 
ใหรูใหเห็นกันท้ังบุญท้ังบาป ท้ังนรกท้ังสวรรคและนิพพาน ทั้งๆ ท่ีส่ิงเหลาน้ันมีอยู
ติดกับตัวเราน่ันแหละ แตเจอไมได เห็นไมได เพราะไมมีผูบอก เจอตั้งแตทุกขที่
กิเลสบีบบังคับใหแสดงผลออกมา ตัวสาเหตุคือกิเลสที่ผลิตทุกขใหเรา บีบบังคับเรา
ใหเปนทุกขนั้น เราก็ไมเห็น ทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไมรูไมเห็น เพราะไมมีธรรม
แสดงทางออกพอไดขวนขวาย 

น่ีเราพรอมแลว ถึงพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานสักเทาไร ก็สวากขาต
ธรรมนั้นแลคือองคศาสดา ดังที่พระองคตรัสกับพระอานนทนั่น แหมซึ้งมากนะ 
“พระธรรมและวินัยท่ีเราแสดงไวแลวน้ีแล อานนท จะเปนครู เปนศาสดาของเธอทั้ง
หลายแทนเราในกาลท่ีเราลวงไปแลว” หมายถึงพระสรีระพระองคลวงไปเปนธรรมดา
ของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สวนธรรมของจริงน้ัน เปนศาสดาไปโดยตลอด ผูเคารพ
ธรรมวินัย จึงช่ือวาเคารพศาสดา และเดินตามนี้จะไมไปไหน จะไปตรงที่พระพุทธเจา
ทรงสอนแลวน้ันแล เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูไมผิดอะไรกันเลย 

สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ขอใหเดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะ จะ
เปนผูปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดี ตรงก็อยูที่นั่น สุปฏิปนฺโน ก็อยูที่นั่น อุชุฯ ก็อยูที่นั่น
ญายฯ อยูที่นั่น สามีจิฯ อยูที่นั่น สุดทายก ็เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เม่ือบรรลุธรรม
เปนข้ันๆ จนถึงความหลุดพนแลว นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจาอยูที่นั่น 

ผูทรงหลักความจริงน้ันแหละจะเปนผูไมหว่ันไหว จะเปนผูเปนหลักของตัว
และของโลกไปได คือทรงความจริงไวไมหวั่น ถามีความจริงอยูภายในใจแลวไมหว่ัน
การประพฤติปฏิบัติทุกอยางสม่ําเสมอ ไมเปนลุมๆ ดอนๆ สําคัญอยูที่จิต เพราะ
ฉะนั้น จึงตองสอนเนนลงที่จิต ใหหมูเพื่อนไดหลักไดเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจ ขอวัตรปฏิบัติ สิกขาบทวินัยอะไรจะเปนไปตามหลักของจิต เมื่อจิตได
นอมลงสูธรรมแลว การดาํเนินทําไมจะไมเปนไปโดยความเปนธรรมเปนวินัย ตอง
เปน 
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ถาเพียงแตความจําเฉยๆ มันไมไดเรื่องนา ผมไมไดประมาทธรรมของพระ
พุทธเจา เรียนก็เรียนเพ่ือความจํา มีแตความจําเฉยๆ ความจําอนัไหนมาแกกิเลสไดมี
เหรอ จําไดหมดพระไตรปฎก กิเลสก็เต็มตัวอยูนั้น ไมมีกิเลสตัวไหนที่หนังบางเอา
นักหนาพอผิวมันถลอกบาง หนังมันถลกบาง นอกจากจะเพ่ิมกิเลสข้ึนมาใหหนังหนา
เทาน้ัน ดวยความสําคัญวาเราเรียนมากรูมาก เคลื่อนที่ไปไหนไมได มันหนักความรู
ความฉลาดของตนที่เรียนมามาก ความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัว ความ
สําคัญม่ันหมายวาตัวรูตัวฉลาดตางหาก น้ันแลกิเลสมันแทรกอยางน้ัน จงเขาใจไว
ดวยดี อยาลืมตัววาเรียนมาก รูมาก ฉลาดมาก กิเลสนอยลง ถาไมไดลงมือปฏิบัติ
เพ่ือความจริงแหงธรรมท้ังหลาย จะไมมีหวังเห็นธรรมของจริงประจักษใจตลอดไป 

เอา ภาคปฏิบัติฟาดลงไป เราจะเห็นเร่ืองเหลาน้ีแตกกระจายออกไปภายใน
จิตใจของเรา ท่ีเคยแบกเคยหามความรูความฉลาดอันเปนกิเลสสําคัญน้ันอยาง
ประจักษไมสงสัย เพราะความจํากับความจริงน้ันตางกัน ความจริงน้ีลงไดเขาถึงไหน 
กิเลสหลุดลอยไปถึงนั้น ความจํา จําไปถึงไหน กิเลสพองตัวขึ้นถึงนั้นแหละ น่ีเปน
ความจริงพูดตามความจริง เราก็เคยเรียนมา น่ีถาหากวาเราไมเรียนมา ใครๆ เขาจะ
วาเราน้ีประมาทเอาเสียจนส้ินดี เราไมไดประมาท ในความรูสึกของเราไมเคยมีความ
ประมาทธรรมพระพุทธเจาเลย 

เรียนเราก็ไดเรียน จําเราก็ไดจํา เรียนนักธรรมตรี ไดความรูนักธรรมตรี ที่นี่
มันหมายออกไปแลวนะ โอ เราน่ีมีความรูมากนะ ไดถึงนักธรรมตร ีพอไดนักธรรมโท 
ขยายออกไปอีกแลว แหม.เรามีความรูมากถึงนักธรรมช้ันโทนะ เปนนักธรรมเอกขึ้น
เปนมหาเปรียญ โอย ยิ่งจะกาวไมออก มันหนักความรู มันหนักความรูตายอะไร มัน
หนักกิเลสทิฐิมานะ วาตัวรูตัวฉลาดตางหาก นั้นละตัวโงที่สุด มันไมไดเรียนเพื่อฉลาด 
มันเรียนเพ่ือโงถาเปนอยางน้ัน 

ถาเรียนเพ่ือรูหลักขอปฏิบัติแลวจะไดดําเนินตามน้ัน น่ันละเรียนเพ่ือความ
ฉลาด การเรียนน้ันจะเปนประโยชนย่ิงกวาการเรียนแลวมาสําคัญตัว และยึดเอา
สมบัติของพระพุทธเจาจากที่เรียนมาจําไดมานั้น มาเปนสมบัติของตนเปนไหนๆ 
ความจําเปนสมบัติไดยังไง ความจริงตางหากเปนสมบัต ิ เม่ือเรียนแลวก็ปฏิบัติ ทาน
จึงวา ปริยัต ิปฏิบัติ ปฏิเวธ ฟงซิ ธรรมทั้งสามเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไมออก 
ถาผูมุงผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนไวแลว ตองดําเนินตามธรรมท้ังสามประเภทน้ี 
ปริยัติเรียนรูแลว เอา ปฏิบัติ ทานสอนวายังไง เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ 
เปนตน เปนเร่ืองเล็กนอยหรือ ครอบโลกธาตุอยูแลวน่ี 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๓๗ 

๓๓๗

ดังที่พูดตะกี้นี้อะไรรางกายมันเปนยังไง เกสา ดูซิ โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
แนะ คนเรามันดูกันไดเพียงหนังหุมหออยูเทานั้นแหละ ผิวบางๆ หลอกตาคนโงให
หลงกันเสียจนท่ัวดินแดน ทานจึงสอนไวตรงน้ัน ตจปริยนฺโต มีหนังหุมหออยูเทาน้ัน
นะจึงพอดูได กิเลสมันละเอียดแหลมคมมาก มันฉลาดมาก มันเอาหนังบางๆ มา
หลอกสัตว หุมไวในรางวาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวย
ของงาม ทําใหสัตวโลกฟุงเฟอเหอเหิม ดิ้นรนกวัดแกวงยิ่งกวาสุนัขเดือนเกา เดือน
สิบ เสียงเหาเสียงหอนอึกทึก เพราะอํานาจแหงราคะตัณหามันกําเริบมันด้ินรน น้ัน
อํานาจของหนังหอกระดูกมีอิทธิพลมากไหม พิจารณาดูซิ มันดิ้นรนอะไร พิจารณาให
เห็นตามเปนจริงแลว มันจะไปดิ้นอะไร เพราะเห็นชัดๆ อยูแลวน่ี ตาก็เห็นอยูนี ่ ชะ
ลางอยูทุกวัน ชะลางของสกปรกนั่นเอง สะอาดแลวไปชะลางกันทําไม ทานสอนมาถงึ
น้ีซ่ึงเปนสวนใหญแลวทานก็หยุด เพราะเวลามีนอย ยังไมไดสอนใหมากกวานี้ 

ผูพิจารณาก็พิจารณากระจายออกไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร
ใหม อาหารเกา น่ัน หมดแลวธาตุดินภายในรางกาย ท่ีน่ีเราก็พิจารณากระจายให
แหลกดวยปญญาเปนไร มันจะหลงไปไหน กิเลสมันหลบมันซอนอยูตามอาการเหลา
น้ี มันเสกสรรปนยออยูตามน้ี ฟาดฟนลงไปใหถึงหลักความจริงดวยสติปญญา มันจะ
ไปไหนกิเลส จะหาที่หลบซอนไดที่ไหนดังที่พูดแลว 

ใครมาสอนอยางนี้ ไมใชพระพุทธเจาใครจะมาสอนอยางนี้ได เพราะไมมีใคร
เห็นใครรูน่ี กิเลสปดหูปดตาโลกไวอยางมิดชิดทีเดียว เม่ือสติปญญาอันเปนธรรม
เคร่ืองประหารฟาดฟนเขาไปตรงไหน มันแตกกระจายไปตรงนั้น เห็นความจริงตรง
น้ันๆ ทีนี้มันก็ถอนตัวเขามาๆ ละซ ิ น่ีคือความจริง เขาถึงไหนแตกกระจายไปถึงนั้น 
จิตเบาข้ึนๆ นั่นคือการถอดถอนกิเลสดวยความจําเพื่อการปฏิบัติเปนอยางนั้น  

เมื่อรูแลวก็ใหปฏิบัติดังที่รูมา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน น่ีเราจํา
ไดแลวในภาคปริยัติ ท่ีทานสอนกรรมฐานทีแรก น้ันคือปริยัติ เราไดเรียนแลวจาก
อุปชฌายอาจารยของเรา จากน้ันก็เปนภาคปฏิบัติ นําไปคล่ีคลายกระจายดูใหเห็น
ตามหลักความจริง น้ีคือภาคปฏิบัติ เมื่อเห็นตามความจริงมากนอย ยอมถอดถอน
ตนออกมาๆ กิเลสคอยหลุดลอยไปๆ ทานจึงวา ปฏิเวธๆ ความรูแจงแทงตลอด คือ
แทงทะลุไปเรื่อยๆ จนแทงทะลุปรุโปรงไมมีอะไรเหลือเลย พนจากโลกพนที่ไหน ถา
ไมพนที่ใจซึ่งเคยถูกบีบบังคับอยูนี้จะไปพนกันที่ไหน ใครจะมีจรวดดาวเทียมมาให
ขับขี่ใหขึ้นไปเพื่อพนโลก พนโลกอะไรอยางนั้น มันไปตายอยูบนอวกาศก็ยังม ีมันพน
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ที่ไหนถึงไดตาย แตกิเลสที่ไมตายยังฝงอยูในจิตมันก็พามาเกิดอีกนั่นแล ใหพนที่จิต
น้ีซิ เพราะกิเลสตัวบีบบังคับอยูท่ีจิตน้ี มิไดอยูที่อวกาศ 

ความเกิดความตาย จิตเปนตัวการสําคัญ ที่ยาพิษคือกิเลสแทรกเขาไปใหหมุน
ต้ิวๆ ทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน และในภพน้ันภพน้ี ภพนอยภพใหญ ภพไหนมันก็
กองอยูกับใจดวงนี ้นักปฏิบัติธรรมสงสัยที่ตรงไหน สงสัยอะไรกัน เอาใหจริงซิ ถาลง
ไดรูวิวัฏจิตน้ีแลว ไมตองบอกความพนทุกขหรือพระนิพพาน จิตรูเองเห็นเองพนทุกข
ถึงพระนิพพานเอง โดยไมสนใจกับใครจะมาบอกหรือตามสงเสียแหละ เหมือนกับ
นักโทษนั่นแล พอถูกปลอยออกจากเรือนจําเทานั้น เขาไมถามวา บานของขาอยูที่
ไหน ขาติดตะรางมาหลายปแลว ขาจําบานไมได ไปสงขาดวย ดังนี้ไมม ีมีแตเผนถึง
บานทีเดียว อยากใหมีสัก ๕ ขา หรือ ๑๐ ขาโนน จะไดเผนพรอมๆ กันใหถึงเร็วทัน
ใจ เพราะความอยากกลับบานกลับเรือน เพ่ือเห็นหนาลูกหนาเมียญาติมิตรเพ่ือนฝูง 
และกลับไปสูความเปนอิสระ อะไรจะมีกําลังมากยิ่งกวาหัวใจที่พองตัวเวลาพนจาก
โทษแลววะ 

นี่ก็เหมือนกัน เมื่อจิตหลุดลอยออกจากกิเลสแลว ไมตองถามหาละนิพพาน
ถามหาทําไม ขอใหรูนิพพานประจักษใจเถอะจะไมตองถามใครทั้งสิ้น ที่ไมรูนิพพาน
น่ันซิ ถึงถามกันใหยุงในชาวพุทธเรา ดีไมดียังทะเลาะกันดวยมวยฝปากไมยอมลงเวที
ซึ่งมีอยูเยอะ 

นิพพานคืออะไร ขอจงทําใจใหบริสุทธิ์เถอะ จะหมดปญหาโดยประการทั้งปวง 
ขึ้นชื่อวาสมมุติจะไมมีเขาไปเกี่ยวของขัดแยงไดเลย น่ีละธรรมะพระพุทธเจา เปน
ธรรมสดๆ รอนๆ อยูอยางนี้ มรรคผลนิพพานทาํไมจะไมสดๆ รอนๆ กับผูปฏิบัติ
เลา เราไปควาหาอะไรลมๆ แลงๆ ตะครุบเงา ตะครุบไปทําไม เอาตัวจริงน่ันซิ จับตวั
ไดแลวก็จับเงาไดเทาน้ันแหละ เพราะเงานี้ออกไปจากตัว จับตัวไดแลวทําไมจะจับเงา
ไมไดไมถูก การตะครุบเงา เงามันว่ิงเราก็ว่ิง ทันเมื่อไร ความสําคัญม่ันหมายหลอก
เราไปเร่ือยๆ นี้แลคือเงา จงจําไวใหถึงใจจะถึงธรรมคือตัวจริง 

ไมมีอะไรที่จะมากั้นกางมรรคผลนิพพาน มีสัจธรรม ๒ ประการเทาน้ัน คือ 
ทุกขกับสมุทัย เปนเครื่องปดบังจิตใจไมใหกาวเขาสูมรรคผลนิพพานได แลวอะไรจะ
เปนเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปดบังหุมหอทั้งสองประเภทนี ้ก็มรรคสัจ นิโรธสัจน่ันแล มีเทา
นี้เครื่องบุกเบิกที่จะใหถึงมรรคผลนิพพานม ีมรรคสัจ ไดแกขอปฏิบัต ิคือ ศีล สมาธิ 
ปญญา หรือสัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปโป จนกระทั่งสัมมาสมาธิเปนที่สุด นี่คือเครื่องมือ
บุกเบิกท่ีจะใหเขาสูมรรคผลนิพพาน ปราบใหเตียนโลง กิเลสไมมีเหลือเพราะ
มัชฌิมาปฏิปทานี้แล มันเพราะกาลสถานท่ีท่ีไหน มันเพราะบุคคลผูใดมีอํานาจมากีด
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กันบังคับคับจิตใจของเราไมใหพนจากกิเลส มันไมมีกาลสถานที่และสิ่งใดหรือบุคคล
ผูใดมากีดกันมรรคผลนิพพาน นอกจากเราเองที่ถูกกิเลสกลอมเอาเทานั้น มันถึงไป
ไมรอดและหลับครอกๆ อยูดวยความประมาทนอนใจเทาน้ัน มันเปนเรื่องของกิเลส
คือทุกขสมุทัยทั้งมวลที่ขับกลอม และกีดกันสัตวโลกไมใหถึงมรรคผลนิพพานนะ 
มรรคผลนิพพานจะไปลาสมัยท่ีไหน ถาไมใชเราเปนคนลาสมัยเสียเอง ถาอยากใหทัน
สมัยก็เอาซิ ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริงและถึงใจซิ คําวาลาสมัย 
อันเปนกลมายากดถวงของกิเลสจะสิ้นซากไปเอง 

ธรรมะของพระพุทธเจาลาสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมาๆ ฟงซิ พอเหมาะพอดีอยู
ตลอดเวลากับการปราบกิเลสทุกประเภท อะไรจะเหมาะยิ่งกวามัชฌิมา ความพอ
เหมาะพอดีกับการปราบกิเลสทุกประเภท กิเลสประเภทไหน เกงกลาใหผาดโผนออก
มาถาไมอยากพังทลายตายเกลื่อนนะ กิเลสประเภทนี้เกงใหออกมา มัชฌิมาปฏิปทา 
เครื่องมือชนิดนี้ฟาดฟนขาดสะบั้นไปหมด เอา กิเลสประเภทไหนเกงใหออกมา ถา
สามารถใหออกมา มัชฌิมานี้เปนไมถอย ถาเราไดยึดหลักมัชฌิมาใหดีแลว กิเลสตอง
พังทลายๆ เปนลําดับลําดา จนถึงวาระสุดทาย กิเลสละเอียดก็พังทลายดวยมัชฌิมา
ขั้นละเอียดแหลมคมไมมีเหลือซากอีกตอไป นี่อยูตรงนี้มรรคผลนิพพาน อยาสงสัย 
สงสัยไปทําไม ธรรมคือความจริงมีอยู อยาถูกหลอกไปเรื่อยๆ เช่ือกิเลสเช่ือมานาน
และลมจมเพราะมันมานานแลว ใหเชื่อธรรมคือทางหลุดพนและความหลุดพน พระ
องคประทานไวหมดแลว รีบนํามาใชปราบกิเลส อยาจดๆ จองๆ เล่ือน ๆ ลอย ๆ จะ
เสียการณและตายเปลา 

มัชฌิมาปฏิปทานั้นแล ธรรมเคร่ืองบุกเบิก นิโรธ ความดับทุกข นั่นเปนผล
ของมัชฌิมาปฏิปทาตางหาก มัชฌิมาทําหนาที่ไดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขก็ดับ
ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกําลังเต็มที่ ทําหนาท่ีโดยสมบูรณ นิโรธคือ
ความดับสนิทแหงกองทุกขทั้งหลายก็แสดงผลเต็มที ่ ทุกขหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมี
เหลือแลวจะถามหามรรคผลนิพพานท่ีไหน ไมถาม เพราะรูสดๆ รอนๆ อยูกับตัว
ของเรา อยูกับใจของเราโดยสมบูรณแลว 

จงดูกลมายาของกิเลสใหดี ตัวปดตัวกั้น กั้นดวยวิธีใด อาการความคิดความ
ปรุงของจิตในแงตางๆ ลวนเปนอาการของกิเลสแสดงตัวนะถาสติไมทัน เมื่อสติทันก็
เห็นความเคล่ือนไหวของกิเลส โนนเขาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติ มหา
ปญญาโนนละถึงจะรูชัดเร่ืองความเคล่ือนไหวของกิเลสวามันรวดเร็วขนาดไหน แตก็สู
สติปญญาอัตโนมัต ิ หรือมหาสติมหาปญญาไปไมได พอกิเลสเคลื่อนพับ สติปญญา
ตื่นแลว ปญญาตามตอนแลว เมื่อถึงขั้นนี้กิเลสตองหมอบ ความหมอบของกิเลสไมใช
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กิเลสกลัวธรรมนะ นั่นเปนความฉลาดของกิเลสตางหากที่มันหมอบหลบซอนนะ สติ
ปญญาตองคุยเขี่ยขุดคนกันขึ้นมาทําลาย เอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมด 
ตลอดลูกเตาหลานเหลนของกิเลสก็ดับ และดับเช้ือไมมีเหลือภายในใจแลว นิจฺฉาโต 
ปรินิพฺพุโต ทานวา ดับความหิวกระหาย ไมมีอะไรดับสนิทยิ่งกวากิเลสดับจากใจ 
แลวมีอะไรที่นี่ โลกสามโลกก็เหมือนไมมีนั่นแล 

มีแตกิเลสเทาน้ันรบรวนกวนใจ บีบค้ันจิตใจ เมื่อกิเลสหมดไปแลว ไมมีอะไร
มาบีบบังคับอีก ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ เขามี
มาตั้งแตไหนแตไร ไมเห็นมาบีบบังคับเรา ภูเขาทั้งลูกก็ไมไดมาบีบบังคับ กิเลสตาง
หากบีบบังคับหัวใจ ฟาดฟนกิเลสใหแหลกตรงน้ีแลว อะไรไมมาบีบบังคับเเหละ 

เอาใหรูใหเห็นซินักปฏิบัติ ใหเห็นกับตัวน่ี อยาใหเห็นกับผูใดวาดีย่ิงกวาเห็น
กับตัวของเรา ดวยการปฏิบัติของเรา เอาใหจริง จะรูจริงเห็นจริงตามหลักแหงสวาก
ขาตธรรมไมสงสัย เพราะเปนธรรมคํ้าประกันโลกและมรรคผลนิพพานมานานแสน
นานไมเปนอ่ืนเร่ือยมา 

นี่ก็ไดพยายามสอนหมูสอนเพื่อนจนเต็มเหนี่ยว ผมไมไดสงสาร ผมไมไดหวง
ใยผม ยิ่งกวาหวงหมูหวงเพื่อนนะ จงเห็นใจ หมูเพื่อนนี่ผมเอาใจใสจริงๆ ในจิตของ
เราปฏิพัทธและรักสงวนหมูเพื่อนมาก ตาก็แหลมหูก็กางรับหมูเพื่อนตลอดเวลา ไม
ใชอวดนะ พูดตามเจตนาความรูสึกของจิต พาใหตาแหลมตาสอดสอง หูก็แหลมไป
ตามกัน อะไรๆ วาแลวดุเลาๆ เพราะอันน้ันมันผิดน่ี จะเปดโอกาสใหกิเลสมันเหยียบ
ย่ําทําลายลูกศิษยเราอยูไดยังไง เราเปนอาจารยก็บอกละซิ 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 

น้ีมันก็ทํานองน้ันแหละ ดุตรงนั้นดุตรงนี้ ดุองคนั้นดุองคนี ้ ก็เหมือนกับอยา
เปดตรงนั้นๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปญญาของเรามันไมทันกิเลส เห็นแตกิเลสมัน
เหยียบหัว เตะโนนเตะนี้ ทั้งศอกทั้งเขา เรากลิ้งไปกลิ้งมา ยังเพลินหลับครอกๆ อยู
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ได ถูกกิเลสเตะเอาขนาดนั้น มันก็นาโมโหละซิผูเปนครูอาจารยฝกอบรมนะ อยาเปด
ตรงน้ันๆ ก็ตองวาละซิ ทําไมองคนั้นเปนอยางนั้น ทําไมองคนี้เปนอยางนี้ แนะ ก็
เหมือนกับวาอยาเปดตรงน้ันๆ นั่นแล 

เมื่อสติปญญาเหนือกิเลสอยูแลว มันจะอยูในหัวใจดวงใด จะแสดงออกมา
ดวยทาทางหรืออาการใด จะไมพนจากสติปญญาที่เหนือมันไปได ตองรูเห็นหมด
ทั้งๆ ที่ผูนั้นไมรู ถาลงไดเหนือกิเลสแลวเปนอยางน้ัน กิเลสมันเคยอยูในหัวใจเรามา
นานเทาไรแลว และเคยตอสูกับมันดวยวิธีการตางๆ มาแลว เอา สมมุติวากิเลสพินาศ
ฉิบหายไปจากหัวใจน้ีแลว แมกิเลสอยูหัวใจอื่นทําไมจะไมรู เพราะมนัเปนเพลงเดียว
กัน วิชาเดียวกันท่ีมันไปเส้ียมสอนสัตวโลก กลอมสัตวโลก ทําไมจะไมรูกลมายาของ
มันเลา พูดไป เตือนไป ดุดาไป ซ่ึงเปนเหมือนคลังกิเลสสําหรับผูฟง ฟงเสียงเปรี้ยงๆ 
ขณะพูดอรรถพูดธรรมใหหมูเพื่อนฟง ทั้งนี้ก็เพราะพูดดวยความตั้งใจ บอกสอนให
เห็นจุดบกพรองจริงๆ ผูฟงจะไดถึงใจไมผิดพลาดบอยๆ  

เอาละพอวันน้ี เหน่ือยแลว 


