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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จงสรางสมณะขึ้นที่ใจ 
 
 ทานอาจารยม่ันทานพูดเสมอ เวลาเทศนไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัส ดังที่เขียนไว
ใน “มุตโตทัย” ก็ดูเหมือนม ีแตทานไมแยก ทานพูดรวม ๆ เอาไว ทีนี้เวลาเราเขียนเรา
ถึงไดแยกออกเปนตอน ๆ คือผูเขียน “มุตโตทัย“ ไมแยกออกเปนข้ันตอน ทานพูดบาง
ครั้งทานก็ไมแยก แตก็พอทราบได เพียงยกตนข้ึนมาแลวก่ิงกานก็มาดวยกัน โดยทาน
วา 
 “ธรรมของพระพุทธเจาตามธรรมชาติแลวเปนของบริสุทธิ ์ แตเม่ือมาสถิตอยูใน
ปุถุชนก็กลายเปน “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยูในพระอริยบุคคลจึงเปน “ธรรมจริง
ธรรมแท” นี่ทานพูดรวม ๆ เอาไว 
 คําวา “อริยบุคคล” มีหลายข้ัน คือ 
 “พระโสดา” เปนอริยบุคคลช้ันตน ชั้นสูงขึ้นไปก็ม ี “พระสกิทาคา, อนาคา, 
อรหันต” เปนสี่ เมื่อแยกแลวพระอริยบุคคลผูบรรลุ “พระโสดาบัน” ธรรมในขั้นพระ
โสดาบันก็เปนธรรมจริง ธรรมบริสุทธิ์สําหรับพระโสดา แตธรรมขั้น “สกิทาคา, อนาคา, 
อรหันต” เหลาน้ี พระโสดายังตองปลอมอยูภายในใจ แมจะจดจําได รูแนวทางที่ปฏิบัติ
อยูอยางเต็มใจก็ตามก็ยังปลอม ทั้ง ๆ ที่รู ๆ อยูน่ันเอง 
 “พระสกิทาคา” ก็ยังปลอมอยูในข้ัน “อนาคา”, อรหันต”, พระอนาคา” ก็ยัง
ปลอมอยูในข้ัน “อรหัตธรรม” จนกวาจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลวน่ันแล ธรรมทุก
ขั้นจึงจะบริบูรณสมบูรณเต็มเปยมในจิตใจ ไมมีปลอมเลย 
 บางรายก็คานวา “ธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริงของบริสุทธิ ์ อยูท่ีไหนก็
ตองบริสุทธิ ์เชนเดียวกับทองคํา จะเปนตมเปนโคลนไปไมได” 
 ถาไมแยกออกพอใหเขาใจ “ทองคําตองเปนทองคํา ไมเปนตมเปนโคลนไปได” 
แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวาไมมีตมมีโคลนติดเปอนทองคํานั้น ขณะท่ีคละเคลากัน
อยู? ทองคําท่ีไมตกในตมในโคลนกับทองคําท่ีตกในตมในโคลน มันตางกันหรือไม มัน
ตางกันนะ! 
 ทองคําท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ หน่ึง ทองคําท่ีเจือไปดวยตมดวยโคลนหน่ึง เราจะวามัน
บริสุทธ์ิเหมือนกันไดอยางไร? น่ัน ! ตองตางกัน ! ถาเราจะแยกมาพูดเปนประการท่ี



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๙ 

๔๕๙

สอง เชน อาหารท่ีควรแกการรับประทานอยูแลว หยิบยกข้ึนมากําลังจะรับประทาน แต
พลัดจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกเสีย อาหารแมจะควรแกการรับประทานก็ไมควร เพราะ
มันเปอนสกปรก จนกลายเปนส่ิงนาเกลียดไปหมดแลว หรือภาชนะที่เปอน อาหารแม
จะสะอาดนารับประทานเพียงไรก็ตาม เมื่อนํามาสูภาชนะที่เปอน อาหารน้ันก็เปอนไป
ตาม แลวมันจะบริสุทธิ์ไดอยางไร เมื่อมันเจือดวยของเปอนหรือสกปรกอยูเชนนั้น 
 นี่ธรรมของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ภาชนะในท่ีน้ีก็หมายถึงใจ มีใจเทานั้น
เปนคูควรแกธรรม 
 ทีนี้ใจนั้นมีความสกปรกมากนอยเพียงไร ธรรมที่เขามาเกี่ยวของก็ตองมีความ
สกปรกไปดวยเพียงนั้น ท่ีทานเรียกวา “ปลอม” หมายถึงไมบริสุทธิ์แท ทีนี้ถัดจากนั้นมา 
เชน มาดูกันในคัมภีรใบลานตามตํารับตําราก็เปนธรรม แตเราไปเรียนจากนั้น จดจํา
เอามาไวในใจ แตใจเราเต็มไปดวยกิเลส ธรรมที่เขามาสูจิตใจเราก็กลายเปน “ธรรมจด
จํา” ไปเสียไมใชธรรมจริง! 
 ถาวาเปนธรรมจรงิซ่ึงตางคนตางเรียนและจดจาํมาดวยกันแลว ทําไมกิเลสจึงไม
หมดไปจากใจ ยังมีเต็มใจอยู ทั้งๆ ที่เรียนรูอยูแลวทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงนิพพาน 
แตใจก็ยังไมพนจากความมีกิเลสอยูเต็มตัว ฉะนั้นธรรมจึงปลอมอยางน้ีเอง 
 ถาเราไดนําธรรมของพระพุทธเจา ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ ออกคล่ีคลาย
ดวยการประพฤติปฏิบัติตามท่ีทานสอนไวโดยถูกตองแลว ธรรมจะเริ่มจริงไปตั้งแต
ความจดจํา เมื่อจดจําเพื่อเปนแบบแปลนแผนผังจริงๆ ไมใชจดจําสักแตวาจดจํา 
แลวไมทําตามแบบแปลนแผนผัง เชนเดียวกับบานเรอืนจะมีก่ีแปลนก็ตาม ยอมไม
สําเร็จเปนบานเปนเรือนขึ้นมาได จะมีแต “แปลน” เทานั้น ก่ีรอยก่ีพันช้ินก็มีแตแปลน 
เรียกวาเปน “บาน” ไมได จนกวาทําการปลูกสรางข้ึนมาจนแลวเสร็จสมบูรณตามแปลน
นั้นๆ จึงจะเรียกวา “บานเรือน” โดยสมบูรณได 
 การจดจาํเพ่ือประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหน่ึง การจดจําเฉยๆ ไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง แตถึงยังไงก็ไมพนจากการปฏิบัติตามที่เรียนมา ตอง
ไดปฏิบัติ 
 เม่ือปฏิบัติแลว “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ ไมตองหวงไม
ตองสงสัย จิตจะตองเปนไปโดยลําดับตามความสามารถแหงการปฏิบัติน้ันแล 
 หากชาวพุทธเราไดหยิบยก “ปริยัติ” และ “ปฏิบัติ” ข้ึนเปนความจําเปน 
ความจําเปนเปนความสําคัญภายในตัว สมกับศาสนาเปนธรรมสําคัญ แลวศาสนาหรือ
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บุคคลจะเปนผูเดนอยูดวยคุณธรรม เดนดวยความประพฤติ เดนดวยความรูความ
เห็น ท่ีเปนไปเพ่ือความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมมากมายทีเดียว 
 น่ีศาสนาก็สักแตวาจําได และมีอยูในคัมภีรใบลานเฉยๆ คนก็ไปอีกแบบหน่ึง 
ความจดจําก็ไปอีกแบบหน่ึง ภาคปฏิบัติก็เปนอีกแบบหน่ึง เขากันไมได ทะเลาะกันทั้ง
วันทัง้คืนภายในบุคคลคนเดียวน้ัน แลวยังทําใหแสลงแทงตาแทงใจบุคคลอ่ืน สะดุดใจ
คนอ่ืนอีกดวยวา “ทําไมชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาถึงเปนอยางน้ัน!” น้ันมันถูก
ท่ีเขาตําหนิ เราหาที่คานเขาไมได! สวนไหนท่ีผิดตองยอมรับวาผิด 
 หากไดนําการปฏิบัติออกแสดงเปนคูเคียงกับปริยัติแลว ผลจะพึงปรากฏ
เปนคูเคียงกัน สิ่งที่ปรากฏขึ้นดวยใจจากการปฏิบัติที่ไดรูจริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิ
ของตนแลว ยอมพูดไดถูกตองตามหลักแหงการปฏิบัติที่ไดรูไดเห็นตามขั้นนั้นๆ ไม
สงสัย และการพูดก็จะมีความอาจหาญไมสะทานหว่ันไหว และเกรงกลัวใครจะคัดคาน 
เพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ จะสะทกสะทานเพื่ออะไร! ไมมีการสะทกสะทาน เพราะไมได
ลูบไดคลําแบบสุมเดา ไมไดยืมเอาของใครมาพูด แตนําออกจากส่ิงท่ีเปนท่ีเห็นท่ีเขาใจ
แลวมาพูดจะผิดไปไหน! แลวจะสะทกสะทานหาอะไร เพราะตางคนตางหาความจริงอยู
แลว เราก็รูความจริงตามกําลังของเรา พูดออกตามความรูความสามารถของตน จะมี
ความสะทกสะทานท่ีไหนกัน ไมม!ี 
 พระพุทธเจาเราก็ไมเคยทราบวา  พระองคไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหน 
มรรคมีองคแปด ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ไมไดไปเรียนมาจากไหน ทรงขุดคนขึ้น
ตามพระกําลังความสามารถในพระองคเอง จนกระทั่งไดทรงรูทรงเห็นธรรมเปนที่พอ
พระทัย แลวนํามาสอนโลกไดท้ังน้ัน ใครจะมีความสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ซึ่งมิได
ทรงเรียนมาจากไหน ยังเปน “สัพพัญ”ู รูดวยพระองคเองได 
 พุทธศาสนาถาอยากใหมีคุณคา สมกับศาสนาเปนของมีคุณคาจริงดังกลาว
อางแลว คนก็ควรจะทําตัวใหมีคุณคาข้ึนมาตามหลักศาสนาท่ีทานสอนไว ตัวเองก็
ไดรับประโยชน ไมตองแบกคัมภีรอยูเฉยๆ ใหหนักบา นอกจากน้ันจิตใจก็ยังไมมี
กิเลสตัวไหนท่ีพอถลอกบาง จึงไมเกิดประโยชน ไมสมช่ือสมนาม สมกับพระประสงคที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรม 
 เรากลับมาแบกกิเลสดวยการจดจํา การเรียนไดมากนอย เลยเขากันไมได
กับความมุงหมายของศาสนา น้ีแลธรรมกลายเปนโลก! เปนไดอยางนี้เอง 
 ธรรมเปนธรรมก็ดังที่วาการเรียนมาแลวก็ตองปฏิบัต ิ เมื่อปฏิบัติตามธรรมแลว
ตองรูความจริง เพราะแนวทางแหงการสอนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวโดยถูก
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ตองเปน “สวากขาตธรรม” ดวยกันท้ังส้ิน ไมมีทางปลีก และไมเปนความผิด นอกจากผู
ปฏิบัติจะเห็นผิดโดยลําพังตนเองก็ชวยไมได เพราะปนเกลียวกับความจริงคือธรรม 
 ถาศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนดังสินคาตางๆ ซึ่งสามารถประกาศทาทาย
ดวยคุณภาพและการพิสูจน ไมวาจะนําไปสูตลาดใดท่ีมีสินคาอ่ืน ๆ อยูมากมายหลาย
ชนิด พอนําสินคาคือศาสนธรรมน้ีออกไปถึงท่ีใด ท่ีน้ันตลาดสินคาชนิดตางๆ ลมไปใน
ทันทีทันใด เพราะคนหาของดี ของจริงอยูแลว เมื่อเจอเขากับสิ่งที่ตองตาตองใจทําไม
จะไมทราบ แมแตเด็กยังทราบได 
 แตน้ีไมใชวัตถุท่ีจะออกประกาศขายหรือแขงขันกันไดดังสินคาท้ังหลาย นอก
จากความประทับใจของผูสัมผัส และผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นโดยลําพังตนเองเทานั้น 
เพราะการที่รูเห็นก็ไมใชอยากเห็นเพื่อสั่งสมกิเลส เพ่ือส่ังสมความโออวด ความ
เยอหยิ่งจองหองลําพองตนซึ่งเปนเรื่องของกิเลส 
 ทานผูใดมีความรูความเห็นมากนอยเพียงไร ก็เปนการถอดถอนกิเลส ซึ่งเปน
ขาศึกแกตนและผูอ่ืนออกไดมากนอยเพียงน้ัน แลวไหนจะไปท่ีโออวด ซึ่งเปนการสง
เสริมกิเลสขึ้นมาใหโลกเอือมระอา ซ่ึงไมสมกับตัววาปฏิบัติเพ่ือแกเพ่ือถอดถอนกิเลส
เลย 
 ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติเปนธรรม รูมากรูนอยเพียงไร ทานจึงเปนไปดวยความสงบ 
ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทานก็พูดไปตามควรแกเหตุ ไมควรพูดก็นิ่งไปเสีย ไมหิว
โหย ไมเสียดาย อยูไปแบบ “สมณะ” คือ สงบดวยเหตุดวยผล พูดก็พูดดวยเหตุดวย
ผล น่ีแหละทานวา 
 “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” “การเห็นสมณะผูสงบจากบาป
ความลามก เปนมงคลอันสูงสุด” 
 คําวา “สมณะ” ตั้งแต “สมณะ ท่ีหน่ึง สมณะ ที่สอง ท่ีสาม ที่สี่ สมณะท่ีหน่ึงก็
คือ “พระโสดา”ที่สองคือ “สกิทาคา” ท่ีสามคือ “อนาคา” ท่ีส่ีคือ”พระอรหันต” เรียกวา 
“สมณะ” เปนขั้นๆ” 
 ถาเราพูดเปนบุคคลาธิษฐาน ก็หมายถึง ทานผูเปนสมณะตามขั้นภูมิแหงธรรม
นั้นๆ เชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต ซึ่งเปนมงคลแกผูไดเห็น
ไดกราบไหวบูชาทาน น้ีเปนสมณะภายนอก 
 เม่ือยอนเขามาภายใน การเห็นสมณะที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ภายในจิตใจ ดวย
การพิจารณา “สัจธรรม” ซึ่งเปนเครื่องเปดมรรคผลขึ้นมาประจักษใจนั้น เปนมงคลอัน
สูงย่ิงประการหน่ึง 
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 ตองยนเขามาเปนประโยชนสําหรับตัว ไมง้ันเราก็คอยมองหาแต “สมณะภาย
นอก” สมณะองคใดทานเปนพระโสดา องคไหนทานเปนพระสกิทาคา องคไหนทาน
เปนพระอนาคา องคไหนทานเปนพระอรหันต” แมองคไหนๆ ทานก็ไมมี “เบอร”
เหมือนเบอร นายรอย นายพัน ติดตัวติดบา จะไปรูทานไดยังไง! 
 ถาทานเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา หรือ พระอรหันตจริงๆ จะไมมี
ทางทราบได ดวยอากัปกิริยาท่ีทานจะมาแสดงออกทาออกทาง ดังท่ีโลกสกปรกทํากัน
อยูน้ีเลย ทานไมทํา ทานทําไมลง ไมใชวิสัยของทานผูสะอาด ผูมุงตออรรถตอธรรมจะ
ทําไดอยางนั้น การที่จะหา “สมณะ” อยางน้ีมากราบมาไหวน้ันไกลมาก อยูหางเหินมาก 
ไมทราบจะไดพบปะทานเมื่อไร 
 โอวาทใดที่ทานสอนเพื่อบรรลุถึง “สมณะ ท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี “ นําโอวาท
น้ันเขามาปฏิบัติตอตัวเอง เพื่อใหสําเร็จเปน “สมณะ ที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี”ขึ้นมา
ภายในน้ี เปนความเหมาะสมอยางยิ่ง เรียกวา ”จับถูกตัว” เลย ไมตองไปตามหารอง
รอยหรือตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลา 
 เอา! เราพบครูบาอาจารยที่ทานเปนอรรถเปนธรรม ผูมีกายวาจาใจสงบ หรือ
ทานผูเปนสมณะที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ก็เปนการด ี  เม่ือไดพบแลวอยาใหพลาดจาก
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ซึ่งจะเกิดขึ้นไดภายในใจเราเอง ดวยการปฏิบัติของเรานี ่
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด จะพึงไดผลโดยทั่วถึงกันเมื่อเหตุสมบูรณแลว เราจึงควร
นอมธรรมเหลาน้ันเขามาเพ่ือตน 
 “โสตะ” แปลวา กระแส คือบรรลุถึงกระแสพระนิพพาน แตพวกเรามักคาดกัน
ไปตางๆ จนไมมีประมาณวา กระแสพระนิพพานนั้นเปนอยางไรบาง กระแสกวางแคบ 
ลึกต้ืน หยาบละเอียดขนาดไหน ซึ่งกลายเปนสัญญาอารมณไป โดยไมเกิดประโยชน
อะไรเลย   
 ความจริงกระแสก็คือ แดนแหงความแนนอน ท่ีจะกาวถึงความพนทุกขไม
เปนอ่ืนน่ันเอง 
 ผูปฏิบัติบําเพ็ญ ขอใหมีความรมเย็นภายในใจเถอะ จะกระแสไมกระแสก็
ตามคือจิตดวงนี้เอง ซึ่งไดรับการบํารุงสงเสริมในทางดีอยูเสมอไมลดละลาถอย 

อะไรจะเปนพระนิพพานได บานเปนบาน เรือนเปนเรือน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา 
ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินฟาอากาศ แตละชิ้นละอันไมสามารถที่จะเปนพระนิพพาน 
หรือนํามาเปนพระนิพพานไดเลย จะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานก็ไมได จะปรับปรุงให
เปนพระโสดาบันก็ไมได พระสกิทาคาก็ไมได พระอนาคาก็ไมได พระอรหันตก็ไมได 
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แลวจะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานไดอยางไร นอกจากจิตดวงเดียวเทานีเ้ปนผูที่
สามารถจะเปนไปได ดวยการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ปกปดกําบังซึ่งมืดมิดปดตาอยู
ภายในใจน้ีออกไปไดโดยลําดับ ความสงบสุขหากเกิดข้ึนมาเอง ที่ไมสงบก็เพราะสิ่ง
เหลาน้ีเปนผูกอกวน เปนผูยุแหยใหกังวลวุนวายอยูท้ังวันท้ังคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ทุก
อิริยาบถ หาแตเรื่อง วุนวายตัวเอง ก็คือเรื่องของกิเลส จะใหใจสงบไดอยางไร เรื่องของ
กิเลสจึงไมใชของดีสําหรับสัตวโลกแตไหนแตไรมา 
 สัตวท้ังหลายชอบถือวาเปนของดีไมคิดปลอยวาง ฤทธ์ิของมันจึงทําใหบนกันอ้ือ
ไปหมด ถามันดีจริงๆ ทําไมจึงไดบนกัน การที่บนกันก็เพราะเรื่องของกิเลสพาใหเกิด
ทุกขเกิดความลําบาก ทานจึงสอนใหสราง “สมณธรรม” ขึ้นที่นี่! 
 “สมณะ” แปลวา ความสงบ เม่ือสงบแลวก็คอยๆ กลายเปน “สมณะท่ีหน่ึง” ที่
สอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ขึ้นไปโดยลําดับภายในใจเรา 
 การปฏิบัติเพื่อบรรลุ “สมณธรรม” ทั้งสี่นี้ปฏิบัติอยางไร?  
 ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทานแสดงไวเปนรวมๆ ไมคอยละเอียดลอออะไร 
ผูเริ่มปฏิบัติอาจเขาใจยากนัก 
 “ทุกฺขํ อริยสจฺจ”ํ สัจธรรมหนึ่ง ทานวาอยางน้ัน “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา 
มรณมฺป ทุกฺขํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา” เรื่อยไป วานี้เปนเรื่องความ
ทุกข ทุกขที่แสดงตัวออกมานี้มีสาเหตุเปนมาจากอะไร? ก็มาจากความเกิด เกิดเปนตน
เหตุที่ใหเกิดความทุกข ทีนี้ตัวเกิดจริงๆ มีตนเหตุมาจาก “อวิชชา” “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” แลวอะไรที่ทําใหเกิด ถาไมใช “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะเปนเพราะอะไร ทาน
ขึ้นตรงนี้เลย 
 ทานอาจารยม่ันทานแยกยังง้ีอีกนาฟงมาก ทานวา “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” อวิชชา ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีพอแมเปนที่เกิดจะเกิดไดอยางไร อยูไดอยางไร ก็
ตองอาศัย “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” นี่เปนสาเหตุที่จะใหเกิดเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา อันน้ีมีแยกออกเปนสามประเภท “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทิน.ี เสยฺย
ถีท.ํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา” น่ี! ทานวา น้ีแลคือ “สมุทัย” “สมุทัย อริยสจฺ
จ”ํ น่ีก็เปนอริยสัจ แลวจะนําอะไรเขามาแก! 
 “สมุทัย อริยสัจ” น้ี ลวนแตสิ่งที่จะทําจิตใหขุนมัว เปนเรื่องหรือเปนธรรมชาติที่
รบกวนจติใจใหขุนมัวจนเปนตมเปนโคลนไปได ถาเปนวัตถุ ในบรรดาสมุทัยมากนอยท่ี
กลาวมาน้ี กามตัณหาก็ตาม ภวตัณหาก็ตาม วิภวตัณหาก็ตาม เปนความหิวความโหย 
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ความทนอยูเปนปกติสุขไมได หมดความสงบสุข อยูโดยลําพังตนเองไมได เพราะคํา
วา “ตัณหา” ตองหิวโหยดิ้นรน ดิ้นไปทางโนนดิ้นมาทางนี ้ ดิ้นไปทางหนึ่งเปน
กามตัณหา ด้ินมาทางหน่ึงเปนภวตัณหา ด้ินไปอีกทางหน่ึงเปนวิภวตัณหา มันลวนแต
ความหิวโหย ที่จะทําใหจิตใจดิ้นดวยอํานาจของกิเลสสามเหลานี้เปนเครื่องกดขี่บังคับ
หรือรีดไถ พูดงายๆ เอาอยางน้ีถึงใจดี สําหรับนักปฏิบัติเพ่ือแกไขกิเลสตัวใหโทษ
ตลอดมา 
 จิตที่ทรงตัวไมไดตามปกติของตน ก็เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนผูทําลายหรือกอกวน 
เปนผูยุแหย เปนผูทําความวุนวายอยูตลอดเวลาหาความสงบไมได แลวจะแกอันน้ีดวย
วิธีใด? 
 ทานก็สอน “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป” ข้ึนเลย โดยทาง “มคฺค อริยสจฺจํ” 
เปนเคร่ืองแกธรรมชาติท่ีกอกวนวุนวายระสํ่าระสาย เพราะอํานาจแหงความหิวโหยทน
อยูไมไดเหลานี้ ไมวาสัตวไมวาบุคคลถาเกิดความหิวโหยข้ึนมาแลว ไมไดสุจริตก็เอา
ทางทุจริต ไมไดทางที่แจงก็เอาที่ลับ เอาจนได เพราะความหิวโหยมันบีบบังคับใหตอง
ทํา หรือเพราะความทะเยอทะยานอยากตางๆ ตลอดความหิวโหยน่ันเอง มันบีบบังคับ
จิตใจใหตองเสือกตองคลานไปตางๆ นานา เพราะอยูใตอํานาจของมัน ตองเปนความ
ทุกข ทุกขทรมานท่ัวหนากัน 
 ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะ “สมุทัย” เปนผูลากผูเข็นใจสัตวโลก จนถลอกปอก
เปกไปทุกภพทุกชาติ ท้ังวัน ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน อาการท่ีคิดออกมาแงใด มีแตถูก
สมุทัยฉุดลากเข็นเขนตีทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหลานี ้ เอาอะไรมาแกไขสิ่ง
เหลาน้ี ? 
 “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ” นี้แลเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุด ที่จะ
ปราบปรามกิเลสทั้งสามประเภทนี้ใหสิ้นซากลงไปจากใจ ไมมีเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีจะ
เหนือไปกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” น้ี 
 “สมฺมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบน้ันเห็นอะไรเลา? เวลาน้ีใจเรามันเห็นผิดท้ังน้ัน 
กามตัณหา ก็คือความเห็นผดิ ภวตัณหา ก็คือความเห็นผิด วิภวตัณหา ลวนแตเร่ือง
ความเห็นผิดทั้งนั้น มันถึงไดเปนทางกายทางใจไมลดหยอนผอนคลาย ทําไมถึงรัก รัก
เพราะเหตุใด เอาสติปญญาคนลงไป ซ่ึงก็ไมหนีจากกายน้ี รักก็รักกายน้ีกอนอ่ืน รักกาย
น้ีก็รักกายน้ัน! กามตัณหามันมีอยูที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมา มันรักเพราะอะไร
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รักเนื้อ รักหนัง รักเอ็น รักกระดูก รักผม รักขน ยังงั้นเหรอ? ของใครของเรามันก็
เหมือนกันน้ี รักอะไรมัน ? 
 กิริยาท่ีแยกหรือทําการแยกน้ี ทานเรียกวา “มรรค สมฺมาทิฏฐิ” คือ ปญญา
ไตรตรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือ วามันยึดถือเพราะเหตุใด มีสารคุณอะไรมัน
ถึงไดยึดไดถือ ความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน เกิดความสุขความสบาย แต
มันกลายเปนไฟข้ึนมาท้ังกองภายในใจ ทําใหเกิดความลําบากลําบน ทนทุกขทรมาน
เพราะความยึดความถือ 
 ความยึดถือมาจากความสําคัญผิด เขาใจวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา มันเปน
ความผิดไปทั้งนั้น ปญญาจึงตองตามแกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ทานจึงสอน
ใหพิจารณากาย “กายคตาสติ” เอา! พิจารณาลงไป ท้ังขางนอกขางใน ขางบนขางลาง 
ภายในกายนอกกาย พิจารณาใหละเอียดทั่วถึง ซํ้าแลวซํ้าเลา จนเปนที่เขาใจแจมแจง
ชัดเจน น้ีคือเรือ่งของปญญา ซึ่งเปนเครื่องปราบความอยากความหิว ความกระหาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส ไมมีอันใดท่ีจะระงับดับส่ิงเหลาน้ีใหหายความอยากได 
นอกจาก “สมฺมาทิฏฐิ” “สมฺมาสงฺกปฺโป” อันเปนองคแหงมรรคแปดนี้เทานั้น 
  “มคฺค อริยสจฺจํ” นี่คือเครื่องมือปราบกิเลสทุกประเภท ควรดําเนินตามนี้ สติ
ปญญาเปนเครื่องมือที่ทันกลมารยาของกิเลส ฟาดฟนลงไปพิจารณาลงไปอยารั้งรอ 
ตรงไหนที่มืดดํา ตรงนั้นนะอสรพิษมันอยูตรงนั้น ปญญายังตามไมทันที่ตรงไหน ตรง
นั้นจะเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาขึ้นมาที่
ตรงนั้น 
 ปญญาสอดแทรกลงไป เห็นลงไปตามคัมภีรธรรมชาต ิคือกายกับจิต แลวความ
จริงจะเปดเผยขึ้นมา ไมมีคําวา “บุคคล“ คําวา “สัตว” คําวา “เขา,เรา” ไมม ี! มีไดยังไง
ปญญาลงหยั่งถึงความจริงแลว ความเสกสรรเหลาน้ีเปนเร่ืองจอมปลอม ท่ีเกิดจาก
กิเลสจอมหลอกลวงตางหาก 
 ทีนี้ปญญาตามชะลางใหสะอาดลงไปโดยลําดับจนตลอดทั่วถึง จิตท่ีถูกกดถวง
เพราะอํานาจ “อุปาทาน” มาเปนเวลานาน ยอมถูกสติปญญาเปนผูถอดถอนข้ึนมา ถอน
กรรมสิทธ์ิ ไมปกปนเขตแดนไววา อันนั้นเปนเราเปนของเรา นั่นเปนเขตแดนของเรา 
เฉพาะอยางย่ิงก็ในวงขันธหาน้ี มันเปนเขตแดนที่เราปกปนมาตั้งแตวันเกิด นี่เปนเรา น่ี
เปนของเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเรา แขนเปนเรา ขาเปนเรา เปนของ
เรา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนเปนเราเปนของเราเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเขาไมไดรับ
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ทราบรับรูอะไรจากเราเลย แตเราปกปนเขตแดนเอาเอง เมื่อมีอะไรลวงล้ําหรือมา
สัมผัสสัมพันธใหเกิดความเจ็บความไมสบายขึ้นมา ก็เกิดความทุกขขึ้นภายในจิตใจ 
 นอกจากเกิดความทุกขข้ึนภายในกายแลว ยังเกิดความทุกขข้ึนภายในใจอีก 
เพราะความรักความสงวน ความปกปนเขตแดน อันนั้นเปนตนเหต ุ
 การพิจารณาดูใหเห็นตามความจริงนั้นทานเรียกวา “พิจารณา สัจธรรม” ดวย
ปญญาสมฺมาทิฏฐิ สรุปแลวก็ไดแกความเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี ่มีทุกขสัจ เปนตน 
 ความดําริท่ีเปนไปเพ่ือการถอดถอนกิเลสท้ังมวลน้ันแล “สมฺมาสงฺกปฺโป” ทาน
แยกเปน ๓ คือ (๑) ความไมพยาบาทปองรายผูอ่ืน ที่เปนบาลีวา “อพยฺาปาทสงฺกปฺโป” 
เร่ืองของกิเลสน้ันใฝทางพยาบาทเปนพ้ืนฐาน 
 (๒) “อวิหึสาสงฺกปฺโป” คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น และ 
 (๓) “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ความคิดดําริเพือ่ออกจากเคร่ืองผูกพัน มีกามฉันทะ 
เปนตน 
 โดยหลักธรรมชาติกอนที่จะออกไปกระทบกระเทือนคนอื่น ตองกระทบ
กระเทือนตนเสียกอน    เพราะความเห็นผิดของจิตดวยอํานาจของกิเลสน้ีแล    สมฺ
มาสงฺกปฺโป จึงตองแกกันตรงน้ี รวมกันแลว สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาทิฏฐิ ก็เหมือน
เชือกสองเกลียวที่ฟนกันเขาเปนเกลียวเดียวใหเปนเชือกเสนหนึ่งขึ้นมา เพ่ือใหมีกําลัง 
นั่นเปนเพียงอาการของจิตที่คิดในแงตางกัน รวมแลวก็คือปญญาความแยบคายของจิต
ดวงเดียวนั่นแลว เหมือนเชือกหน่ึงเสนหรือเชือกเสนหน่ึงเอง รวมทั้งแปดนั้นก็มาเปน
เชือกเสนหนึ่ง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง หรือเคร่ืองมือแกกิเลส ที่เหมาะ
สมอยางยิ่งตลอดมาแตครั้งพุทธกาลนั้นแล 
 จะพิจารณาอะไร ถาไมพิจารณาส่ิงท่ีพัวพันจติใจเราอยูเวลาน้ี และแกที่ตรงนี้
ดวย “มรรค” คือ “สมฺมาสงฺกปฺโป” เปนตนนี้แล มรรคเทานั้นที่จะแกกิเลสออกจากจิต
ใจได ถือรางกายหรือขันธเปนเวที คนควาดวยสติปญญา ตอสูกับความลุมหลงของตน 
สูกันบนเวที คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนที่พิสูจนสิ่งเหลานี้ อันเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา จนเห็นตามความจริงของมัน 
 เทศนไปที่อื่นไมสะดวกใจ ถาเทศนลงตรงนี้รูสึกถนัดใจ จุใจ เพราะนี้เปนตัวจริง 
กิเลสก็อยูที่ตรงนี ้ มรรคก็อยูที่ตรงนี ้หรือสัจธรรม ทุกข สมุทัย ก็อยูที่ตรงนี ้ นิโรธกับ
มรรคก็อยูที่ตรงนี ้ เมื่อ “มรรค” ทําการดับกิเลสไปโดยลําดับ นิโรธคือความดับทุกขก็
ปรากฏข้ึนมาเอง ตามกําลังของมรรคซึ่งเปนผูดําเนินงาน สติปญญาเปนผูฟาดฟนกิเลส
ใหฉิบหายลงไปเปนลําดับ ก็เปนการดับทุกขไปโดยลําดับ ใครจะไปตั้งหนาตั้งตาดับ
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ทุกขโดยไมตองดําเนิน “มรรค” ยอมเปนไปไมได ทานบอกวา “นิโรธ ควรทําใหแจง”จะ
เอาอะไรไปทํา? ถาไมเอามรรคไปทําใหแจงขึ้นมาซึ่งนิโรธ เราจะพยายามทํานิโรธใหแจง
เฉยๆ โดยไมอาศัยมรรคเปนเครื่องบุกเบิกทางแลวไมมีทางสําเร็จ เพราะธรรมนี้เปนผล
ของมรรคที่ผลิตขึ้นมา 
 ทานสอนไวเปนอาการเฉยๆ หลักใหญแลวพอสติปญญาจอลงไป เพียงจุดหนึ่ง
เทานั้นจะกระเทือนไปถึง “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นโดยลําดับ ทํางานพรอมกันเหมือนกับจกัร
ตัวเล็กตัวใหญ ทํางานพรอมกันในวงงานอันเดียวกัน ถาไปแยกแยะยังง้ันแลวยอมจะวก
วน เหมือนตามรอยวัวในคอกน่ันแล หาทางไปไมได 
  จึงควรพิจารณาลงในอาการใดก็ได ในรูปธรรมหรือนามธรรม มีอยูในกายอัน
เดียวกัน เชน รูปก็มีหลายอาการดวยกัน ขณะพิจารณารูป แมเวทนาเกิดขึ้นก็ไมหวั่น
ไหว รูปเปนรูป เวทนาก็สักเปน “นามธรรม” หาตนหาตัว หาสัตวหาบุคคล หาเราหาเขา
ไดที่ไหน ไมวาจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา มีลักษณะคลายคลึงกัน เขาเปนตนหรือเปน
ตัว เปนสัตวเปนบุคคลท่ีไหน เพียงเปนนามธรรมอยางเดียวเทานั้น ปรากฏขึ้นในจิต 
  เมื่อจิตไดทราบวาอาการปรากฏขึ้นเปนลักษณะแหงความทุกข เปนลักษณะแหง
ความสุข แลวก็ดับลงไปตามเหตุปจจัยที่พาใหดับ แนะ! ปญญาจึงมีทางที่จะทราบได
ตามสิ่งที่มีอยู เพราะไมใชสิ่งที่ลี้ลับ แตเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูและปรากฏขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่พาใหเปนเทานั้น 
 รูปขันธ ก็อยูทุกวันทุกเวลา พาหลับพานอน พาขับพาถาย พายืนพาเดิน ก็รูป
ขันธน่ีเอง เวทนาขันธก็แสดงตัวอยูทุกเวลา แมในขณะนี้มันก็แสดงใหเรารูอยูเชนกัน 
ไมสุขก็ทุกขสับเปล่ียนกันไปมาอยางน้ีแหละ สําคัญท่ีใจอยาใหทุกขดวย ทุกขก็ใหทราบ
วาขันธนี้เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อยาใหจิตไปยุงกับเขา จิตก็ไมเปนทุกข 
 คําวา “เวทนา” เวทนานี้เทศนทุกวัน จึงควรฟงใหเขาใจ กิเลสมันเกาะแนนอยู
กับขันธหาน้ี ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน ไมทราบวาของเกาของใหม แตเกาะเสียแนน 
เกาะมาก่ีปก่ีเดือนก่ีกัปก่ีกัลปมาแลว เพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่ง ๆ เวลาหน่ึงๆ 
จึงไมพอ การเทศนวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไมพอ ตองเทศนซ้ํากันใหเขาใจ เปนท่ีแนใจ 
 พิจารณาก็พิจารณาซํ้าใหเปนท่ีเขาใจแลวก็ปลอยเอง เอาใหเห็นชัดเวทนา, 
ทุกขเวทนามีท่ีไหนบาง? มีที่ไหนก็เปนทุกขเวทนาจะใหเปนอื่นไปไมได ตองเปนธรรม
ชาติความจริงของเขาอยูเชนนั้น 
 “สัญญา” ก็จําได เคยจํามาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดจนบัดนี้ แลวหาอะไรเปน
สาระไดบาง ถามันเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคลจรงิๆ นํามาใสตูก็คงไมมีตูที่ไหน
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ใส เพราะมันจําไมหยุดไมถอย แตพอจาํไดแลวก็ผานไป ๆ ไมมีอะไรเหลืออยูเลย น่ัน! 
ฟงซิ เอาสาระแกนสารอะไรกับส่ิงเหลาน้ี 
  “สังขาร” ปรุงวันยังค่ําคืนยังรุง ปรุงเสียจนรอนหัวอกก็ม ีถาปรุงมากๆ ปรุงเสีย
จนหัวใจแทบจะไมทํางาน เพลียไปหมด สังขารคือความปรุง ถาไมระงับมันดวยสติ
ปญญาไมมีทางระงับไดตลอดไป และตายดวยมันไดจริงๆ เชนคนคิดมากเพราะความ
เสียใจ เรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเปนเครื่องปรุง เปนเครื่องมือ และผลักดันออกมาให
ปรุงไมหยุดไมถอย ปรุงสิ่งนั้น สําคัญส่ิงน้ี 
  ทั้งสัญญา ทั้งสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส แลวก็พุงลงไปที่หัวใจของเรา ให
เกิดความทุกขความทรมานไมใชนอยๆ มากกวาน้ันก็เปนบาได คนเราเปนทุกขเพราะ
คิดมากมันดีนักเหรอ สังขาร ? 
  “วิญญาณ” ก็เพียงรับทราบ รับทราบแลวก็ดับไปพรอมๆ ในขณะที่รับทราบจาก
สิ่งที่มาสัมผัส มีสาระแกนสารท่ีไหน เราหลงสิ่งเหลานี้แหละเราไมไดหลงสิ่งอื่นๆ นะ 
นอกน้ันมันก็เปนผลพลอยไดของกิเลสไปอีกประเภทหน่ึง 
 หลักใหญจริงๆ มันอยูตรงนี ้จึงตองพิจารณาตรงนี้ใหเห็นชัด น่ีเรียกวา “ดําเนิน
มรรคปฏิปทา” หรือเรียกวา “มรรคสัจจะ” เคร่ืองแกความหลง วุนวาย ความยึดม่ันถือ
ม่ันของใจใหถอยตัวออกมา ใจจะไดสบายหายหวงจากส่ิงเหลาน้ี เพราะการปลอยวาง
ได 
 อันความตายเปนหลักใหญเหนือโลกจะหามได กฎอนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปน
เหมือนทางหลวง เพราะเปนคติธรรมดา ไมถึงกาลเวลามันก็ไมสลาย ถึงแมจะยึดถือมัน
สักเทาใดก็ตาม เม่ือถึงกาลมันแลวหามไมฟง มันก็ไปของมัน ซึ่งเรียกวา “ทางหลวง”
ตามคติธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ท่ัวโลกดินแดนเปนอยางน้ีดวยกันท้ังน้ัน จะไม
เรียกวาเปนทางหลวงไดอยางไร ใครจะไปกีดขวางหวงหามไมได มันตองเดินตามทาง
หลวงตามคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ท่ัวโลกดินแดนเปนอยางน้ีดวยกันท้ังน้ัน 
พิจารณาใหเปนไปตามความจริงของมัน ท่ีเรียกวา “โคนไมตามลม” 
 อยาไปขัดขวางธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวตามหลักคติธรรมดา ใหรู
ตามความจริง ใจก็จะสบาย การอยูกับกิเลสใจอยูกับความวุนวาย ผลแหงความวุนวายก็
คือความทุกข เราเคยเห็นโทษของมันมาแลว 
 ทีนี้ใหใจอยูกับธรรม ใจอยูกับสติ ใจอยูกับปญญา ใจน้ันจะไดมีความปลอดภัย 
ใจจะไดมีความรมเย็นขึ้น ช่ือวา “กิเลส” แลวไมวาอยูท่ีไหนพยายามแกใหหมด ! แก
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ภายนอกไดแลว เขามาแกภายในธาตุในขันธ แลวก็ภายในจติดวยปญญาอีก จนรอบตัว
ทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย 

คําวา “ตน” วา “ตัว” วาสัตว วาบุคคล มันหมดปญหาไปในทันทีทันใด เมื่อกิเลส
ซึ่งเปนตัวเสกสรรวาเปนสัตวเปนบุคคลไดสิ้นไปจากใจแลว คําวาสัตวก็ตาม บุคคลก็
ตามไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา จริงอยางไรก็อยูตามความจริงลวนๆ เพือ่หายกังวล เวลา
หายจริงๆ หายที่ตรงนี้ 
 อันน้ีไมใช “สัจธรรม”! สัจธรรมก็คือทุกข ทุกขกาย ทุกขใจ น่ีเรียกวา “ทุกข
สัจจะ” “สมุทัย” เปนเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งมวล น้ีเรียกวา “สมุทัยสัจจะ” “มรรค” มสีมฺ
มาทิฏฐิ เปนตน สมฺมาสมาธิเปนที่สุด คือเครื่องมือ เปน “สัจธรรม” ประเภทหนึ่ง 
เครื่องแกกิเลสคือตัว “สมุทัย” ใหหมดสิ้นไป “นิโรธ” ก็ทําหนาท่ีดับทุกขไปตามๆ กัน
โดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ไม
มีอะไรเหลือแลว นิโรธแสดงความดับทุกข เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะน้ันอยาง
เต็มภูมิ 
  ผูท่ีรูวาทุกขดับไป กิเลสดับไปเพราะมรรคเปนเครื่องทําลาย นั่นคือ “วิมุตติ” 
ไมใช “สัจธรรม” น่ันคือผูบริสุทธ์ิ ไมใชสัจธรรมทั้งสี่นั้น 
 “สัจธรรม” เปนเคร่ืองกาวเดินเทาน้ัน เมือ่ถึงจุดหมายปลายทางแลว สัจธรรมทั้ง
สี่ก็หมดหนาที่ไปตามหลักธรรมชาติของตน โดยไมตองไปกดขี่บังคับใหสิ้นใหสุด ให
หมดความจําเปน หากเปนไปตามเรื่อง เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดข้ึนสูสถานท่ีอัน
เปนจุดที่ตองการแลว บันไดกับเราก็หมดความจําเปนกันไปเอง 
 ฉะน้ันเร่ืองของ “มรรค” คือสติปญญาเปนตน ทําหนาที่ใหสมบูรณเต็มภูมิ จิต
ไดถึงขั้นแหงความหลุดพนแลว เรื่องสติปญญาที่จะชวยแกไขกิเลสอาสวะทั้งมวล ก็
หมดปญหาไปตามๆ กัน 
  นี่แลคือความเดนของเรา นี่แลคือ “สมณะธรรม” หรือสมณะท่ีสุดยอดแหง
สมณะที่สี่ ! สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา  สมณะที่สองคือพระสกิทาคา  สมณะท่ีสาม
พระอนาคา เราเจอมาเปนลําดับดวยการปฏิบัต ิ สมณะที่สี่คืออรหันต อรหัตธรรมเจอ
เต็มภูมิดวย “มรรคปฏิปทา อันแหลมคม” นี่เปนผูทรงไวแลว ซึ่งสมณะทั้งสี่รวมลงในใจ
ดวงเดียว “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” มงคลอันสูงสุดน้ีอยูท่ีใจเราเอง ไมตองไปหา “สิริมงคล” 
มาจากไหน ! ใจที่พนจากเครื่องกดถวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว น้ันแลเปน
มงคลอันสูงสุดเต็มภูมิ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๗๐ 

๔๗๐

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีไมอยูในท่ีอ่ืน สัจธรรมทั้งสี่ก็ด ี สมณธรรมทั้งสี่ก็ดี ตั้งแตที่
หน่ึง, ท่ีสอง, ท่ีสาม จนกระทั่งถึงที่สี ่ก็ผูที่รู ๆ น่ีแหละ เปนผูทรงไวซ่ึงสมณธรรมท้ังส่ี 
และเปนผูที่จะทําหนาที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่กดขี่บังคับทั้งหลาย จนถึงขั้น “อิสร
เสร”ี คือสมณะทั้งสี่รวมอยูกับเรานี้ทั้งสิ้น สรุปแลวอยูกับผูท่ีรู ๆ ผูน้ีเปนผู “ที่ตายตัว
อยางยิ่ง” คงเสนคงวาท่ีจะรับทราบทุกส่ิงทุกอยาง กิเลสก็ทําลายจติใจน้ีใหฉิบหายไปไม
ได กิเลสจะทําลายส่ิงใดไดก็ตาม แตไมสามารถทําลายจิต ไดแกการทําจิตใจใหไดรับ
ความลําบากน้ันมีฐานะเปนไปได แตจะทําจิตน้ันฉิบหายยอมเปนไปไมได เพราะ
ธรรมชาตินี้เปนธรรมชาติที่ตายตัว หรือเรียกวา “คงเสนคงวา” เปนแตสิ่งที่มาเกี่ยวของ
หรือสิ่งที่มาคละเคลา ทําใหเปนไปในลักษณะตางๆ เทานั้น นั่นเปนไปได 
 เมื่อสลัดตัด หรือชําระชะลางสิ่งเหลานั้นหมดไมมีอะไรเหลือแลว ธรรมชาตินี้จึง
ทรงตัวไดอยางเต็มภูม ิ เปนบุคคลก็เรียกวา “สมณะที่สี”่ อยางเต็มภูมิ ถาเรียกวาเปน
“ธรรม” ก็เรียก “อรหัตธรรม” อยูภายในจิตดวงน้ัน  
 จิตดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวง จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนไดทั้งนั้น ไมมีอะไร
ที่คาน ไมมีอะไรที่จะแยง เมื่อไมมีกิเลสมาแยงแลวมันก็ไมมีอะไรแยง กิเลสหมดไป
แลวจะเอาอะไรมาแยง 
  นั่นแหละความหมดเรื่องหมดราว หมดอะไร ๆ หมดที่ตรงนั้น ความดับทุกข
ดับที่ตรงนั้น ดับภพดับชาติดับท่ีตรงน้ัน ที่อื่นไมมีที่ใดเปนที่ดับ! การไปเกิดภพเกิด
ชาติก็ผูนี้แลเปนเชื้อแหงภพแหงชาต ิมาจากกิเลสซ่ึงอยูกับจิต จิตจึงตองเร ๆ รอน ๆ 
ไปเกิดในภพนอยใหญ ไดรับความทุกขเดือดรอนลําบากรําคาญมาโดยลําดับ เพราะมี
เชื้อพาใหเปนไป มีเครื่องหมุนพาใหเปนไป 
 เม่ือสลัดตัดส่ิงฉาบทาหรือเช้ือออกหมดแลว จึงหมดปญหา หมดลงที่ตรงนี ้! 
  ขอใหพากันพินิจพจิารณาใหได ใจนี่สามารถรูไดเห็นไดทั้งหญิงทั้งชาย นักบวช
และฆราวาส ดวยการปฏิบัติของตน ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศวัยอะไรทั้งสิ้น ! 

จึงขอยุติเพียงเทานี้ 


