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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางสมณะขึ้นที่ใจ
ทานอาจารยมน่ั ทานพูดเสมอ เวลาเทศนไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัส ดังที่เขียนไว
ใน “มุตโตทัย” ก็ดูเหมือนมี แตทานไมแยก ทานพูดรวม ๆ เอาไว ทีนี้เวลาเราเขียนเรา
ถึงไดแยกออกเปนตอน ๆ คือผูเขียน “มุตโตทัย“ ไมแยกออกเปนขัน้ ตอน ทานพูดบาง
ครั้งทานก็ไมแยก แตก็พอทราบได เพียงยกตนขึน้ มาแลวกิง่ กานก็มาดวยกัน โดยทาน
วา
“ธรรมของพระพุทธเจาตามธรรมชาติแลวเปนของบริสุทธิ์ แตเมือ่ มาสถิตอยูใ น
ปุถชุ นก็กลายเปน “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยูในพระอริยบุคคลจึงเปน “ธรรมจริง
ธรรมแท” นี่ทานพูดรวม ๆ เอาไว
คําวา “อริยบุคคล” มีหลายขัน้ คือ
“พระโสดา” เปนอริยบุคคลชัน้ ตน ชั้นสูงขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคา, อนาคา,
อรหันต” เปนสี่ เมื่อแยกแลวพระอริยบุคคลผูบรรลุ “พระโสดาบัน” ธรรมในขั้นพระ
โสดาบันก็เปนธรรมจริง ธรรมบริสุทธิ์สําหรับพระโสดา แตธรรมขั้น “สกิทาคา, อนาคา,
อรหันต” เหลานี้ พระโสดายังตองปลอมอยูภายในใจ แมจะจดจําได รูแนวทางที่ปฏิบัติ
อยูอยางเต็มใจก็ตามก็ยังปลอม ทั้ง ๆ ที่รู ๆ อยูน น่ั เอง
“พระสกิทาคา” ก็ยงั ปลอมอยูใ นขัน้ “อนาคา”, อรหันต”, พระอนาคา” ก็ยงั
ปลอมอยูใ นขัน้ “อรหัตธรรม” จนกวาจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลวนัน่ แล ธรรมทุก
ขั้นจึงจะบริบูรณสมบูรณเต็มเปยมในจิตใจ ไมมปี ลอมเลย
บางรายก็คา นวา “ธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริงของบริสุทธิ์ อยูท ไ่ี หนก็
ตองบริสุทธิ์ เชนเดียวกับทองคํา จะเปนตมเปนโคลนไปไมได”
ถาไมแยกออกพอใหเขาใจ “ทองคําตองเปนทองคํา ไมเปนตมเปนโคลนไปได”
แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวาไมมีตมมีโคลนติดเปอนทองคํานั้น ขณะทีค่ ละเคลากัน
อยู? ทองคําทีไ่ มตกในตมในโคลนกับทองคําทีต่ กในตมในโคลน มันตางกันหรือไม มัน
ตางกันนะ!
ทองคําทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ หนึง่ ทองคําทีเ่ จือไปดวยตมดวยโคลนหนึง่ เราจะวามัน
บริสทุ ธิเ์ หมือนกันไดอยางไร? นัน่ ! ตองตางกัน ! ถาเราจะแยกมาพูดเปนประการที่
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สอง เชน อาหารทีค่ วรแกการรับประทานอยูแ ลว หยิบยกขึน้ มากําลังจะรับประทาน แต
พลัดจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกเสีย อาหารแมจะควรแกการรับประทานก็ไมควร เพราะ
มันเปอนสกปรก จนกลายเปนสิง่ นาเกลียดไปหมดแลว หรือภาชนะที่เปอน อาหารแม
จะสะอาดนารับประทานเพียงไรก็ตาม เมื่อนํามาสูภาชนะที่เปอน อาหารนัน้ ก็เปอ นไป
ตาม แลวมันจะบริสุทธิ์ไดอยางไร เมื่อมันเจือดวยของเปอนหรือสกปรกอยูเชนนั้น
นี่ธรรมของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ภาชนะในทีน่ ก้ี ห็ มายถึงใจ มีใจเทานั้น
เปนคูควรแกธรรม
ทีนี้ใจนั้นมีความสกปรกมากนอยเพียงไร ธรรมที่เขามาเกี่ยวของก็ตองมีความ
สกปรกไปดวยเพียงนั้น ทีท่ า นเรียกวา “ปลอม” หมายถึงไมบริสุทธิ์แท ทีนี้ถัดจากนั้นมา
เชน มาดูกนั ในคัมภีรใ บลานตามตํารับตําราก็เปนธรรม แตเราไปเรียนจากนั้น จดจํา
เอามาไวในใจ แตใจเราเต็มไปดวยกิเลส ธรรมที่เขามาสูจิตใจเราก็กลายเปน “ธรรมจด
จํา” ไปเสียไมใชธรรมจริง!
ถาวาเปนธรรมจริงซึง่ ตางคนตางเรียนและจดจํามาดวยกันแลว ทําไมกิเลสจึงไม
หมดไปจากใจ ยังมีเต็มใจอยู ทั้งๆ ที่เรียนรูอยูแลวทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงนิพพาน
แตใจก็ยังไมพนจากความมีกิเลสอยูเต็มตัว ฉะนั้นธรรมจึงปลอมอยางนีเ้ อง
ถาเราไดนําธรรมของพระพุทธเจา ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ ออกคลีค่ ลาย
ดวยการประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสอนไวโดยถูกตองแลว ธรรมจะเริ่มจริงไปตั้งแต
ความจดจํา เมื่อจดจําเพื่อเปนแบบแปลนแผนผังจริงๆ ไมใชจดจําสักแตวา จดจํา
แลวไมทาํ ตามแบบแปลนแผนผัง เชนเดียวกับบานเรือนจะมีกแ่ี ปลนก็ตาม ยอมไม
สําเร็จเปนบานเปนเรือนขึ้นมาได จะมีแต “แปลน” เทานั้น กีร่ อ ยกีพ่ นั ชิน้ ก็มแี ตแปลน
เรียกวาเปน “บาน” ไมได จนกวาทําการปลูกสรางขึน้ มาจนแลวเสร็จสมบูรณตามแปลน
นั้นๆ จึงจะเรียกวา “บานเรือน” โดยสมบูรณได
การจดจําเพือ่ ประพฤติปฏิบตั เิ ปนอีกอยางหนึง่
การจดจําเฉยๆ ไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง แตถึงยังไงก็ไมพนจากการปฏิบัติตามที่เรียนมา ตอง
ไดปฏิบตั ิ
เมือ่ ปฏิบตั แิ ลว “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ ไมตอ งหวงไม
ตองสงสัย จิตจะตองเปนไปโดยลําดับตามความสามารถแหงการปฏิบตั นิ น้ั แล
หากชาวพุทธเราไดหยิบยก “ปริยตั ิ” และ “ปฏิบตั ”ิ ขึน้ เปนความจําเปน
ความจําเปนเปนความสําคัญภายในตัว สมกับศาสนาเปนธรรมสําคัญ แลวศาสนาหรือ
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บุคคลจะเปนผูเดนอยูดวยคุณธรรม เดนดวยความประพฤติ เดนดวยความรูค วาม
เห็น ทีเ่ ปนไปเพือ่ ความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมมากมายทีเดียว
นีศ่ าสนาก็สกั แตวา จําได และมีอยูใ นคัมภีรใ บลานเฉยๆ คนก็ไปอีกแบบหนึง่
ความจดจําก็ไปอีกแบบหนึง่ ภาคปฏิบตั กิ เ็ ปนอีกแบบหนึง่ เขากันไมได ทะเลาะกันทั้ง
วันทัง้ คืนภายในบุคคลคนเดียวนัน้ แลวยังทําใหแสลงแทงตาแทงใจบุคคลอืน่ สะดุดใจ
คนอืน่ อีกดวยวา “ทําไมชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาถึงเปนอยางนัน้ !” นัน้ มันถูก
ทีเ่ ขาตําหนิ เราหาที่คานเขาไมได! สวนไหนทีผ่ ดิ ตองยอมรับวาผิด
หากไดนาํ การปฏิบตั อิ อกแสดงเปนคูเ คียงกับปริยตั แิ ลว ผลจะพึงปรากฏ
เปนคูเ คียงกัน สิ่งที่ปรากฏขึ้นดวยใจจากการปฏิบัติที่ไดรูจริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิ
ของตนแลว ยอมพูดไดถูกตองตามหลักแหงการปฏิบัติที่ไดรูไดเห็นตามขั้นนั้นๆ ไม
สงสัย และการพูดก็จะมีความอาจหาญไมสะทานหวัน่ ไหว และเกรงกลัวใครจะคัดคาน
เพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ จะสะทกสะทานเพื่ออะไร! ไมมีการสะทกสะทาน เพราะไมได
ลูบไดคลําแบบสุม เดา ไมไดยืมเอาของใครมาพูด แตนาํ ออกจากสิง่ ทีเ่ ปนทีเ่ ห็นทีเ่ ขาใจ
แลวมาพูดจะผิดไปไหน! แลวจะสะทกสะทานหาอะไร เพราะตางคนตางหาความจริงอยู
แลว เราก็รูความจริงตามกําลังของเรา พูดออกตามความรูความสามารถของตน จะมี
ความสะทกสะทานทีไ่ หนกัน ไมม!ี
พระพุทธเจาเราก็ไมเคยทราบวา พระองคไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหน
มรรคมีองคแปด ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ไมไดไปเรียนมาจากไหน ทรงขุดคนขึ้น
ตามพระกําลังความสามารถในพระองคเอง จนกระทั่งไดทรงรูทรงเห็นธรรมเปนที่พอ
พระทัย แลวนํามาสอนโลกไดทง้ั นัน้ ใครจะมีความสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ซึ่งมิได
ทรงเรียนมาจากไหน ยังเปน “สัพพัญู” รูดวยพระองคเองได
พุทธศาสนาถาอยากใหมคี ณ
ุ คา สมกับศาสนาเปนของมีคณ
ุ คาจริงดังกลาว
อางแลว คนก็ควรจะทําตัวใหมคี ณ
ุ คาขึน้ มาตามหลักศาสนาทีท่ า นสอนไว ตัวเองก็
ไดรบั ประโยชน ไมตอ งแบกคัมภีรอ ยูเ ฉยๆ ใหหนักบา นอกจากนัน้ จิตใจก็ยงั ไมมี
กิเลสตัวไหนทีพ่ อถลอกบาง จึงไมเกิดประโยชน ไมสมชือ่ สมนาม สมกับพระประสงคที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรม
เรากลับมาแบกกิเลสดวยการจดจํา การเรียนไดมากนอย เลยเขากันไมได
กับความมุง หมายของศาสนา นีแ้ ลธรรมกลายเปนโลก! เปนไดอยางนี้เอง
ธรรมเปนธรรมก็ดังที่วาการเรียนมาแลวก็ตองปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตามธรรมแลว
ตองรูความจริง เพราะแนวทางแหงการสอนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวโดยถูก
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ตองเปน “สวากขาตธรรม” ดวยกันทัง้ สิน้ ไมมีทางปลีก และไมเปนความผิด นอกจากผู
ปฏิบัติจะเห็นผิดโดยลําพังตนเองก็ชวยไมได เพราะปนเกลียวกับความจริงคือธรรม
ถาศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนดังสินคาตางๆ ซึ่งสามารถประกาศทาทาย
ดวยคุณภาพและการพิสูจน ไมวา จะนําไปสูต ลาดใดทีม่ สี นิ คาอืน่ ๆ อยูมากมายหลาย
ชนิด พอนําสินคาคือศาสนธรรมนีอ้ อกไปถึงทีใ่ ด ทีน่ น้ั ตลาดสินคาชนิดตางๆ ลมไปใน
ทันทีทันใด เพราะคนหาของดี ของจริงอยูแลว เมื่อเจอเขากับสิ่งที่ตองตาตองใจทําไม
จะไมทราบ แมแตเด็กยังทราบได
แตนไ้ี มใชวตั ถุทจ่ี ะออกประกาศขายหรือแขงขันกันไดดงั สินคาทัง้ หลาย นอก
จากความประทับใจของผูสัมผัส และผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นโดยลําพังตนเองเทานั้น
เพราะการที่รูเห็นก็ไมใชอยากเห็นเพื่อสั่งสมกิเลส เพือ่ สัง่ สมความโออวด ความ
เยอหยิ่งจองหองลําพองตนซึ่งเปนเรื่องของกิเลส
ทานผูใ ดมีความรูค วามเห็นมากนอยเพียงไร ก็เปนการถอดถอนกิเลส ซึ่งเปน
ขาศึกแกตนและผูอ น่ื ออกไดมากนอยเพียงนัน้ แลวไหนจะไปทีโ่ ออวด ซึ่งเปนการสง
เสริมกิเลสขึ้นมาใหโลกเอือมระอา ซึง่ ไมสมกับตัววาปฏิบตั เิ พือ่ แกเพือ่ ถอดถอนกิเลส
เลย
ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติเปนธรรม รูมากรูนอยเพียงไร ทานจึงเปนไปดวยความสงบ
ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทานก็พูดไปตามควรแกเหตุ ไมควรพูดก็นิ่งไปเสีย ไมหวิ
โหย ไมเสียดาย อยูไ ปแบบ “สมณะ” คือ สงบดวยเหตุดว ยผล พูดก็พดู ดวยเหตุดว ย
ผล นีแ่ หละทานวา
“สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” “การเห็นสมณะผูส งบจากบาป
ความลามก เปนมงคลอันสูงสุด”
คําวา “สมณะ” ตั้งแต “สมณะ ทีห่ นึง่ สมณะ ที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ สมณะทีห่ นึง่ ก็
คือ “พระโสดา”ที่สองคือ “สกิทาคา” ทีส่ ามคือ “อนาคา” ทีส่ ค่ี อื ”พระอรหันต” เรียกวา
“สมณะ” เปนขั้นๆ”
ถาเราพูดเปนบุคคลาธิษฐาน ก็หมายถึง ทานผูเปนสมณะตามขั้นภูมิแหงธรรม
นั้นๆ เชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต ซึ่งเปนมงคลแกผูไดเห็น
ไดกราบไหวบชู าทาน นีเ้ ปนสมณะภายนอก
เมือ่ ยอนเขามาภายใน การเห็นสมณะที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ภายในจิตใจ ดวย
การพิจารณา “สัจธรรม” ซึ่งเปนเครื่องเปดมรรคผลขึ้นมาประจักษใจนั้น เปนมงคลอัน
สูงยิง่ ประการหนึง่
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ตองยนเขามาเปนประโยชนสําหรับตัว ไมงน้ั เราก็คอยมองหาแต “สมณะภาย
นอก” สมณะองคใดทานเปนพระโสดา องคไหนทานเปนพระสกิทาคา องคไหนทาน
เปนพระอนาคา องคไหนทานเปนพระอรหันต” แมองคไหนๆ ทานก็ไมมี “เบอร”
เหมือนเบอร นายรอย นายพัน ติดตัวติดบา จะไปรูทานไดยังไง!
ถาทานเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา หรือ พระอรหันตจริงๆ จะไมมี
ทางทราบได ดวยอากัปกิรยิ าทีท่ า นจะมาแสดงออกทาออกทาง ดังทีโ่ ลกสกปรกทํากัน
อยูน เ้ี ลย ทานไมทาํ ทานทําไมลง ไมใชวสิ ยั ของทานผูส ะอาด ผูมุงตออรรถตอธรรมจะ
ทําไดอยางนั้น การที่จะหา “สมณะ” อยางนีม้ ากราบมาไหวนน้ั ไกลมาก อยูห า งเหินมาก
ไมทราบจะไดพบปะทานเมื่อไร
โอวาทใดที่ทานสอนเพื่อบรรลุถึง “สมณะ ทีห่ นึง่ ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ่ี “ นําโอวาท
นัน้ เขามาปฏิบตั ติ อ ตัวเอง เพื่อใหสําเร็จเปน “สมณะ ที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ่”ี ขึ้นมา
ภายในนี้ เปนความเหมาะสมอยางยิ่ง เรียกวา ”จับถูกตัว” เลย ไมตองไปตามหารอง
รอยหรือตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลา
เอา! เราพบครูบาอาจารยที่ทานเปนอรรถเปนธรรม ผูมีกายวาจาใจสงบ หรือ
ทานผูเปนสมณะที่หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ก็เปนการดี เมือ่ ไดพบแลวอยาใหพลาดจาก
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ซึ่งจะเกิดขึ้นไดภายในใจเราเอง ดวยการปฏิบัติของเรานี่
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด จะพึงไดผลโดยทั่วถึงกันเมื่อเหตุสมบูรณแลว เราจึงควร
นอมธรรมเหลานัน้ เขามาเพือ่ ตน
“โสตะ” แปลวา กระแส คือบรรลุถึงกระแสพระนิพพาน แตพวกเรามักคาดกัน
ไปตางๆ จนไมมีประมาณวา กระแสพระนิพพานนั้นเปนอยางไรบาง กระแสกวางแคบ
ลึกตืน้ หยาบละเอียดขนาดไหน ซึ่งกลายเปนสัญญาอารมณไป โดยไมเกิดประโยชน
อะไรเลย
ความจริงกระแสก็คอื แดนแหงความแนนอน ทีจ่ ะกาวถึงความพนทุกขไม
เปนอืน่ นัน่ เอง
ผูป ฏิบตั บิ าํ เพ็ญ ขอใหมคี วามรมเย็นภายในใจเถอะ จะกระแสไมกระแสก็
ตามคือจิตดวงนี้เอง ซึ่งไดรับการบํารุงสงเสริมในทางดีอยูเสมอไมลดละลาถอย
อะไรจะเปนพระนิพพานได บานเปนบาน เรือนเปนเรือน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา
ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินฟาอากาศ แตละชิ้นละอันไมสามารถที่จะเปนพระนิพพาน
หรือนํามาเปนพระนิพพานไดเลย จะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานก็ไมได จะปรับปรุงให
เปนพระโสดาบันก็ไมได พระสกิทาคาก็ไมได พระอนาคาก็ไมได พระอรหันตก็ไมได
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แลวจะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานไดอยางไร
นอกจากจิตดวงเดียวเทานีเ้ ปนผูที่
สามารถจะเปนไปได ดวยการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ปกปดกําบังซึ่งมืดมิดปดตาอยู
ภายในใจนีอ้ อกไปไดโดยลําดับ ความสงบสุขหากเกิดขึน้ มาเอง ที่ไมสงบก็เพราะสิ่ง
เหลานีเ้ ปนผูก อ กวน เปนผูย แุ หยใหกงั วลวุน วายอยูท ง้ั วันทัง้ คืน ยืน เดิน นัง่ นอน ทุก
อิรยิ าบถ หาแตเรื่อง วุน วายตัวเอง ก็คือเรื่องของกิเลส จะใหใจสงบไดอยางไร เรื่องของ
กิเลสจึงไมใชของดีสําหรับสัตวโลกแตไหนแตไรมา
สัตวทง้ั หลายชอบถือวาเปนของดีไมคดิ ปลอยวาง ฤทธิข์ องมันจึงทําใหบน กันอือ้
ไปหมด ถามันดีจริงๆ ทําไมจึงไดบนกัน การที่บนกันก็เพราะเรื่องของกิเลสพาใหเกิด
ทุกขเกิดความลําบาก ทานจึงสอนใหสราง “สมณธรรม” ขึ้นที่นี่!
“สมณะ” แปลวา ความสงบ เมือ่ สงบแลวก็คอ ยๆ กลายเปน “สมณะทีห่ นึง่ ” ที่
สอง ทีส่ าม ทีส่ ่ี ขึ้นไปโดยลําดับภายในใจเรา
การปฏิบัติเพื่อบรรลุ “สมณธรรม” ทั้งสี่นี้ปฏิบัติอยางไร?
ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทานแสดงไวเปนรวมๆ ไมคอ ยละเอียดลอออะไร
ผูเริ่มปฏิบัติอาจเขาใจยากนัก
“ทุกขฺ ํ อริยสจฺจ”ํ สัจธรรมหนึ่ง ทานวาอยางนัน้ “ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกขฺ า
มรณมฺป ทุกขฺ ํ โสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสปุ ายาสาป ทุกฺขา” เรื่อยไป วานี้เปนเรื่องความ
ทุกข ทุกขที่แสดงตัวออกมานี้มีสาเหตุเปนมาจากอะไร? ก็มาจากความเกิด เกิดเปนตน
เหตุที่ใหเกิดความทุกข ทีนี้ตัวเกิดจริงๆ มีตนเหตุมาจาก “อวิชชา” “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา” แลวอะไรที่ทําใหเกิด ถาไมใช “อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” จะเปนเพราะอะไร ทาน
ขึ้นตรงนี้เลย
ทานอาจารยมน่ั ทานแยกยังงีอ้ กี นาฟงมาก ทานวา “ฐีติภูตํ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา” อวิชชา ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีพอแมเปนที่เกิดจะเกิดไดอยางไร อยูไดอยางไร ก็
ตองอาศัย “ฐีติภูตํ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา” นี่เปนสาเหตุที่จะใหเกิดเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา อันนีม้ แี ยกออกเปนสามประเภท “นนฺทริ าคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทิน.ี เสยฺย
ถีท.ํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา” นี!่ ทานวา นีแ้ ลคือ “สมุทัย” “สมุทัย อริยสจฺ
จํ” นีก่ เ็ ปนอริยสัจ แลวจะนําอะไรเขามาแก!
“สมุทัย อริยสัจ” นี้ ลวนแตสิ่งที่จะทําจิตใหขุนมัว เปนเรื่องหรือเปนธรรมชาติที่
รบกวนจิตใจใหขนุ มัวจนเปนตมเปนโคลนไปได ถาเปนวัตถุ ในบรรดาสมุทยั มากนอยที่
กลาวมานี้ กามตัณหาก็ตาม ภวตัณหาก็ตาม วิภวตัณหาก็ตาม เปนความหิวความโหย
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ความทนอยูเปนปกติสุขไมได หมดความสงบสุข อยูโดยลําพังตนเองไมได เพราะคํา
วา “ตัณหา” ตองหิวโหยดิ้นรน ดิ้นไปทางโนนดิ้นมาทางนี้ ดิ้นไปทางหนึ่งเปน
กามตัณหา ดิน้ มาทางหนึง่ เปนภวตัณหา ดิน้ ไปอีกทางหนึง่ เปนวิภวตัณหา มันลวนแต
ความหิวโหย ที่จะทําใหจิตใจดิ้นดวยอํานาจของกิเลสสามเหลานี้เปนเครื่องกดขี่บังคับ
หรือรีดไถ พูดงายๆ เอาอยางนีถ้ งึ ใจดี สําหรับนักปฏิบตั เิ พือ่ แกไขกิเลสตัวใหโทษ
ตลอดมา
จิตที่ทรงตัวไมไดตามปกติของตน ก็เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนผูท าํ ลายหรือกอกวน
เปนผูยุแหย เปนผูท าํ ความวุน วายอยูต ลอดเวลาหาความสงบไมได แลวจะแกอนั นีด้ ว ย
วิธใี ด?
ทานก็สอน “สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป” ขึน้ เลย โดยทาง “มคฺค อริยสจฺจ”ํ
เปนเครือ่ งแกธรรมชาติทก่ี อ กวนวุน วายระส่าํ ระสาย เพราะอํานาจแหงความหิวโหยทน
อยูไมไดเหลานี้ ไมวา สัตวไมวา บุคคลถาเกิดความหิวโหยขึน้ มาแลว ไมไดสุจริตก็เอา
ทางทุจริต ไมไดทางที่แจงก็เอาที่ลับ เอาจนได เพราะความหิวโหยมันบีบบังคับใหตอ ง
ทํา หรือเพราะความทะเยอทะยานอยากตางๆ ตลอดความหิวโหยนัน่ เอง มันบีบบังคับ
จิตใจใหตองเสือกตองคลานไปตางๆ นานา เพราะอยูใ ตอาํ นาจของมัน ตองเปนความ
ทุกข ทุกขทรมานทัว่ หนากัน
ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะ “สมุทัย” เปนผูลากผูเข็นใจสัตวโลก จนถลอกปอก
เปกไปทุกภพทุกชาติ ทัง้ วัน ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน อาการทีค่ ดิ ออกมาแงใด มีแตถูก
สมุทัยฉุดลากเข็นเขนตีทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหลานี้ เอาอะไรมาแกไขสิ่ง
เหลานี้ ?
“สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ” นี้แลเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุด ที่จะ
ปราบปรามกิเลสทั้งสามประเภทนี้ใหสิ้นซากลงไปจากใจ
ไมมเี ครือ่ งมืออืน่ ใดทีจ่ ะ
เหนือไปกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” นี้
“สมฺมาทิฏฐ ”ิ ความเห็นชอบนัน้ เห็นอะไรเลา? เวลานีใ้ จเรามันเห็นผิดทัง้ นัน้
กามตัณหา ก็คือความเห็นผิด ภวตัณหา ก็คอื ความเห็นผิด วิภวตัณหา ลวนแตเรือ่ ง
ความเห็นผิดทั้งนั้น มันถึงไดเปนทางกายทางใจไมลดหยอนผอนคลาย ทําไมถึงรัก รัก
เพราะเหตุใด เอาสติปญญาคนลงไป ซึง่ ก็ไมหนีจากกายนี้ รักก็รกั กายนีก้ อ นอืน่ รักกาย
นีก้ ร็ กั กายนัน้ ! กามตัณหามันมีอยูที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมา มันรักเพราะอะไร
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รักเนื้อ รักหนัง รักเอ็น รักกระดูก รักผม รักขน ยังงั้นเหรอ? ของใครของเรามันก็
เหมือนกันนี้ รักอะไรมัน ?
กิรยิ าทีแ่ ยกหรือทําการแยกนี้ ทานเรียกวา “มรรค สมฺมาทิฏฐ ิ” คือ ปญญา
ไตรตรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือ วามันยึดถือเพราะเหตุใด มีสารคุณอะไรมัน
ถึงไดยึดไดถือ ความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน เกิดความสุขความสบาย แต
มันกลายเปนไฟขึน้ มาทัง้ กองภายในใจ ทําใหเกิดความลําบากลําบน ทนทุกขทรมาน
เพราะความยึดความถือ
ความยึดถือมาจากความสําคัญผิด เขาใจวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา มันเปน
ความผิดไปทั้งนั้น ปญญาจึงตองตามแกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ทานจึงสอน
ใหพจิ ารณากาย “กายคตาสติ” เอา! พิจารณาลงไป ทัง้ ขางนอกขางใน ขางบนขางลาง
ภายในกายนอกกาย พิจารณาใหละเอียดทั่วถึง ซ้าํ แลวซ้าํ เลา จนเปนที่เขาใจแจมแจง
ชัดเจน นีค้ อื เรือ่ งของปญญา ซึ่งเปนเครื่องปราบความอยากความหิว ความกระหาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส
ไมมอี นั ใดทีจ่ ะระงับดับสิง่ เหลานีใ้ หหายความอยากได
นอกจาก “สมฺมาทิฏฐ ”ิ “สมฺมาสงฺกปฺโป” อันเปนองคแหงมรรคแปดนี้เทานั้น
“มคฺค อริยสจฺจํ” นี่คือเครื่องมือปราบกิเลสทุกประเภท ควรดําเนินตามนี้ สติ
ปญญาเปนเครื่องมือที่ทันกลมารยาของกิเลส ฟาดฟนลงไปพิจารณาลงไปอยารั้งรอ
ตรงไหนที่มืดดํา ตรงนั้นนะอสรพิษมันอยูตรงนั้น ปญญายังตามไมทันที่ตรงไหน ตรง
นั้นจะเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาขึ้นมาที่
ตรงนั้น
ปญญาสอดแทรกลงไป เห็นลงไปตามคัมภีรธรรมชาติ คือกายกับจิต แลวความ
จริงจะเปดเผยขึ้นมา ไมมีคําวา “บุคคล“ คําวา “สัตว” คําวา “เขา,เรา” ไมมี ! มีไดยังไง
ปญญาลงหยั่งถึงความจริงแลว ความเสกสรรเหลานีเ้ ปนเรือ่ งจอมปลอม ทีเ่ กิดจาก
กิเลสจอมหลอกลวงตางหาก
ทีนี้ปญญาตามชะลางใหสะอาดลงไปโดยลําดับจนตลอดทั่วถึง จิตทีถ่ กู กดถวง
เพราะอํานาจ “อุปาทาน” มาเปนเวลานาน ยอมถูกสติปญ
 ญาเปนผูถ อดถอนขึน้ มา ถอน
กรรมสิทธิ์ ไมปกปนเขตแดนไววา อันนั้นเปนเราเปนของเรา นั่นเปนเขตแดนของเรา
เฉพาะอยางยิง่ ก็ในวงขันธหา นี้ มันเปนเขตแดนที่เราปกปนมาตั้งแตวันเกิด นี่เปนเรา นี่
เปนของเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเรา แขนเปนเรา ขาเปนเรา เปนของ
เรา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนเปนเราเปนของเราเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเขาไมไดรับ
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ทราบรับรูอะไรจากเราเลย แตเราปกปนเขตแดนเอาเอง เมื่อมีอะไรลวงล้ําหรือมา
สัมผัสสัมพันธใหเกิดความเจ็บความไมสบายขึ้นมา ก็เกิดความทุกขขึ้นภายในจิตใจ
นอกจากเกิดความทุกขขน้ึ ภายในกายแลว
ยังเกิดความทุกขขน้ึ ภายในใจอีก
เพราะความรักความสงวน ความปกปนเขตแดน อันนั้นเปนตนเหตุ
การพิจารณาดูใหเห็นตามความจริงนั้นทานเรียกวา “พิจารณา สัจธรรม” ดวย
ปญญาสมฺมาทิฏฐ ิ สรุปแลวก็ไดแกความเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจ เปนตน
ความดําริทเ่ี ปนไปเพือ่ การถอดถอนกิเลสทัง้ มวลนัน้ แล “สมฺมาสงฺกปฺโป” ทาน
แยกเปน ๓ คือ (๑) ความไมพยาบาทปองรายผูอ น่ื ที่เปนบาลีวา “อพฺยาปาทสงฺกปฺโป”
เรือ่ งของกิเลสนัน้ ใฝทางพยาบาทเปนพืน้ ฐาน
(๒) “อวิหสึ าสงฺกปฺโป” คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น และ
(๓) “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ความคิดดําริเพือ่ ออกจากเครือ่ งผูกพัน มีกามฉันทะ
เปนตน
โดยหลักธรรมชาติกอนที่จะออกไปกระทบกระเทือนคนอื่น
ตองกระทบ
กระเทือนตนเสียกอน เพราะความเห็นผิดของจิตดวยอํานาจของกิเลสนีแ้ ล สมฺ
มาสงฺกปฺโป จึงตองแกกนั ตรงนี้ รวมกันแลว สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาทิฏฐ ิ ก็เหมือน
เชือกสองเกลียวที่ฟนกันเขาเปนเกลียวเดียวใหเปนเชือกเสนหนึ่งขึ้นมา เพือ่ ใหมกี าํ ลัง
นั่นเปนเพียงอาการของจิตที่คิดในแงตางกัน รวมแลวก็คอื ปญญาความแยบคายของจิต
ดวงเดียวนั่นแลว เหมือนเชือกหนึง่ เสนหรือเชือกเสนหนึง่ เอง รวมทั้งแปดนั้นก็มาเปน
เชือกเสนหนึ่ง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง หรือเครือ่ งมือแกกเิ ลส ที่เหมาะ
สมอยางยิ่งตลอดมาแตครั้งพุทธกาลนั้นแล
จะพิจารณาอะไร ถาไมพจิ ารณาสิง่ ทีพ่ วั พันจิตใจเราอยูเ วลานี้ และแกที่ตรงนี้
ดวย “มรรค” คือ “สมฺมาสงฺกปฺโป” เปนตนนี้แล มรรคเทานั้นที่จะแกกิเลสออกจากจิต
ใจได ถือรางกายหรือขันธเปนเวที คนควาดวยสติปญ
 ญา ตอสูก บั ความลุม หลงของตน
สูก นั บนเวที คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนที่พิสูจนสิ่งเหลานี้ อันเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา จนเห็นตามความจริงของมัน
เทศนไปที่อื่นไมสะดวกใจ ถาเทศนลงตรงนี้รูสึกถนัดใจ จุใจ เพราะนี้เปนตัวจริง
กิเลสก็อยูที่ตรงนี้ มรรคก็อยูที่ตรงนี้ หรือสัจธรรม ทุกข สมุทัย ก็อยูที่ตรงนี้ นิโรธกับ
มรรคก็อยูที่ตรงนี้ เมื่อ “มรรค” ทําการดับกิเลสไปโดยลําดับ นิโรธคือความดับทุกขก็
ปรากฏขึน้ มาเอง ตามกําลังของมรรคซึ่งเปนผูดําเนินงาน สติปญญาเปนผูฟาดฟนกิเลส
ใหฉบิ หายลงไปเปนลําดับ ก็เปนการดับทุกขไปโดยลําดับ ใครจะไปตั้งหนาตั้งตาดับ
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ทุกขโดยไมตองดําเนิน “มรรค” ยอมเปนไปไมได ทานบอกวา “นิโรธ ควรทําใหแจง”จะ
เอาอะไรไปทํา? ถาไมเอามรรคไปทําใหแจงขึ้นมาซึ่งนิโรธ เราจะพยายามทํานิโรธใหแจง
เฉยๆ โดยไมอาศัยมรรคเปนเครื่องบุกเบิกทางแลวไมมีทางสําเร็จ เพราะธรรมนี้เปนผล
ของมรรคที่ผลิตขึ้นมา
ทานสอนไวเปนอาการเฉยๆ หลักใหญแลวพอสติปญ
 ญาจอลงไป เพียงจุดหนึ่ง
เทานั้นจะกระเทือนไปถึง “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นโดยลําดับ ทํางานพรอมกันเหมือนกับจักร
ตัวเล็กตัวใหญ ทํางานพรอมกันในวงงานอันเดียวกัน ถาไปแยกแยะยังงัน้ แลวยอมจะวก
วน เหมือนตามรอยวัวในคอกนัน่ แล หาทางไปไมได
จึงควรพิจารณาลงในอาการใดก็ได ในรูปธรรมหรือนามธรรม มีอยูใ นกายอัน
เดียวกัน เชน รูปก็มหี ลายอาการดวยกัน ขณะพิจารณารูป แมเวทนาเกิดขึ้นก็ไมหวั่น
ไหว รูปเปนรูป เวทนาก็สกั เปน “นามธรรม” หาตนหาตัว หาสัตวหาบุคคล หาเราหาเขา
ไดที่ไหน ไมวาจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา มีลกั ษณะคลายคลึงกัน เขาเปนตนหรือเปน
ตัว เปนสัตวเปนบุคคลทีไ่ หน เพียงเปนนามธรรมอยางเดียวเทานั้น ปรากฏขึ้นในจิต
เมื่อจิตไดทราบวาอาการปรากฏขึ้นเปนลักษณะแหงความทุกข เปนลักษณะแหง
ความสุข แลวก็ดับลงไปตามเหตุปจจัยที่พาใหดับ แนะ! ปญญาจึงมีทางที่จะทราบได
ตามสิ่งที่มีอยู เพราะไมใชสิ่งที่ลี้ลับ แตเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูและปรากฏขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่พาใหเปนเทานั้น
รูปขันธ ก็อยูท กุ วันทุกเวลา พาหลับพานอน พาขับพาถาย พายืนพาเดิน ก็รูป
ขันธนเ่ี อง เวทนาขันธกแ็ สดงตัวอยูท กุ เวลา แมในขณะนี้มันก็แสดงใหเรารูอยูเชนกัน
ไมสขุ ก็ทกุ ขสบั เปลีย่ นกันไปมาอยางนีแ้ หละ สําคัญทีใ่ จอยาใหทกุ ขดว ย ทุกขกใ็ หทราบ
วาขันธนี้เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อยาใหจิตไปยุงกับเขา จิตก็ไมเปนทุกข
คําวา “เวทนา” เวทนานี้เทศนทุกวัน จึงควรฟงใหเขาใจ กิเลสมันเกาะแนนอยู
กับขันธหา นี้ ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน ไมทราบวาของเกาของใหม แตเกาะเสียแนน
เกาะมากีป่ ก เ่ี ดือนกีก่ ปั กีก่ ลั ปมาแลว เพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่ง ๆ เวลาหนึง่ ๆ
จึงไมพอ การเทศนวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไมพอ ตองเทศนซ้ํากันใหเขาใจ เปนทีแ่ นใจ
พิจารณาก็พจิ ารณาซ้าํ ใหเปนทีเ่ ขาใจแลวก็ปลอยเอง
เอาใหเห็นชัดเวทนา,
ทุกขเวทนามีทไ่ี หนบาง? มีที่ไหนก็เปนทุกขเวทนาจะใหเปนอื่นไปไมได ตองเปนธรรม
ชาติความจริงของเขาอยูเชนนั้น
“สัญญา” ก็จําได เคยจํามาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดจนบัดนี้ แลวหาอะไรเปน
สาระไดบา ง ถามันเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคลจริงๆ นํามาใสตูก็คงไมมีตูที่ไหน
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ใส เพราะมันจําไมหยุดไมถอย แตพอจําไดแลวก็ผา นไป ๆ ไมมอี ะไรเหลืออยูเ ลย นัน่ !
ฟงซิ เอาสาระแกนสารอะไรกับสิง่ เหลานี้
“สังขาร” ปรุงวันยังค่ําคืนยังรุง ปรุงเสียจนรอนหัวอกก็มี ถาปรุงมากๆ ปรุงเสีย
จนหัวใจแทบจะไมทาํ งาน เพลียไปหมด สังขารคือความปรุง ถาไมระงับมันดวยสติ
ปญญาไมมีทางระงับไดตลอดไป และตายดวยมันไดจริงๆ เชนคนคิดมากเพราะความ
เสียใจ เรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเปนเครื่องปรุง เปนเครื่องมือ และผลักดันออกมาให
ปรุงไมหยุดไมถอย ปรุงสิ่งนั้น สําคัญสิง่ นี้
ทั้งสัญญา ทั้งสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส แลวก็พุงลงไปที่หัวใจของเรา ให
เกิดความทุกขความทรมานไมใชนอยๆ มากกวานัน้ ก็เปนบาได คนเราเปนทุกขเพราะ
คิดมากมันดีนักเหรอ สังขาร ?
“วิญญาณ” ก็เพียงรับทราบ รับทราบแลวก็ดบั ไปพรอมๆ ในขณะที่รับทราบจาก
สิ่งที่มาสัมผัส มีสาระแกนสารทีไ่ หน เราหลงสิ่งเหลานี้แหละเราไมไดหลงสิ่งอื่นๆ นะ
นอกนัน้ มันก็เปนผลพลอยไดของกิเลสไปอีกประเภทหนึง่
หลักใหญจริงๆ มันอยูตรงนี้ จึงตองพิจารณาตรงนี้ใหเห็นชัด นีเ่ รียกวา “ดําเนิน
มรรคปฏิปทา” หรือเรียกวา “มรรคสัจจะ” เครือ่ งแกความหลง วุน วาย ความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ของใจใหถอยตัวออกมา ใจจะไดสบายหายหวงจากสิง่ เหลานี้ เพราะการปลอยวาง
ได
อันความตายเปนหลักใหญเหนือโลกจะหามได กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปน
เหมือนทางหลวง เพราะเปนคติธรรมดา ไมถงึ กาลเวลามันก็ไมสลาย ถึงแมจะยึดถือมัน
สักเทาใดก็ตาม เมือ่ ถึงกาลมันแลวหามไมฟง มันก็ไปของมัน ซึ่งเรียกวา “ทางหลวง”
ตามคติธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทัว่ โลกดินแดนเปนอยางนีด้ ว ยกันทัง้ นัน้ จะไม
เรียกวาเปนทางหลวงไดอยางไร ใครจะไปกีดขวางหวงหามไมได มันตองเดินตามทาง
หลวงตามคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ทัว่ โลกดินแดนเปนอยางนีด้ ว ยกันทัง้ นัน้
พิจารณาใหเปนไปตามความจริงของมัน ทีเ่ รียกวา “โคนไมตามลม”
อยาไปขัดขวางธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวตามหลักคติธรรมดา ใหรู
ตามความจริง ใจก็จะสบาย การอยูก บั กิเลสใจอยูก บั ความวุน วาย ผลแหงความวุน วายก็
คือความทุกข เราเคยเห็นโทษของมันมาแลว
ทีนี้ใหใจอยูกับธรรม ใจอยูก บั สติ ใจอยูก บั ปญญา ใจนัน้ จะไดมคี วามปลอดภัย
ใจจะไดมีความรมเย็นขึ้น ชือ่ วา “กิเลส” แลวไมวา อยูท ไ่ี หนพยายามแกใหหมด ! แก
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ภายนอกไดแลว เขามาแกภายในธาตุในขันธ แลวก็ภายในจิตดวยปญญาอีก จนรอบตัว
ทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย
คําวา “ตน” วา “ตัว” วาสัตว วาบุคคล มันหมดปญหาไปในทันทีทนั ใด เมื่อกิเลส
ซึ่งเปนตัวเสกสรรวาเปนสัตวเปนบุคคลไดสิ้นไปจากใจแลว คําวาสัตวกต็ าม บุคคลก็
ตามไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา จริงอยางไรก็อยูตามความจริงลวนๆ เพือ่ หายกังวล เวลา
หายจริงๆ หายที่ตรงนี้
อันนีไ้ มใช “สัจธรรม”! สัจธรรมก็คือทุกข ทุกขกาย ทุกขใจ นีเ่ รียกวา “ทุกข
สัจจะ” “สมุทัย” เปนเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งมวล นีเ้ รียกวา “สมุทัยสัจจะ” “มรรค” มีสมฺ
มาทิฏฐ ิ เปนตน สมฺมาสมาธิเปนที่สุด คือเครื่องมือ เปน “สัจธรรม” ประเภทหนึ่ง
เครื่องแกกิเลสคือตัว “สมุทัย” ใหหมดสิ้นไป “นิโรธ” ก็ทาํ หนาทีด่ บั ทุกขไปตามๆ กัน
โดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ไม
มีอะไรเหลือแลว นิโรธแสดงความดับทุกข เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนัน้ อยาง
เต็มภูมิ
ผูท ร่ี วู า ทุกขดับไป กิเลสดับไปเพราะมรรคเปนเครื่องทําลาย นั่นคือ “วิมตุ ติ”
ไมใช “สัจธรรม” นัน่ คือผูบ ริสทุ ธิ์ ไมใชสัจธรรมทั้งสี่นั้น
“สัจธรรม” เปนเครือ่ งกาวเดินเทานัน้ เมือ่ ถึงจุดหมายปลายทางแลว สัจธรรมทั้ง
สี่ก็หมดหนาที่ไปตามหลักธรรมชาติของตน โดยไมตองไปกดขี่บังคับใหสิ้นใหสุด ให
หมดความจําเปน หากเปนไปตามเรื่อง เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดขึน้ สูส ถานทีอ่ นั
เปนจุดที่ตองการแลว บันไดกับเราก็หมดความจําเปนกันไปเอง
ฉะนัน้ เรือ่ งของ “มรรค” คือสติปญญาเปนตน ทําหนาที่ใหสมบูรณเต็มภูมิ จิต
ไดถึงขั้นแหงความหลุดพนแลว เรื่องสติปญญาที่จะชวยแกไขกิเลสอาสวะทั้งมวล ก็
หมดปญหาไปตามๆ กัน
นี่แลคือความเดนของเรา นี่แลคือ “สมณะธรรม” หรือสมณะทีส่ ดุ ยอดแหง
สมณะที่สี่ ! สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา สมณะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะทีส่ าม
พระอนาคา เราเจอมาเปนลําดับดวยการปฏิบัติ สมณะที่สี่คืออรหันต อรหัตธรรมเจอ
เต็มภูมิดวย “มรรคปฏิปทา อันแหลมคม” นี่เปนผูทรงไวแลว ซึ่งสมณะทั้งสี่รวมลงในใจ
ดวงเดียว “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” มงคลอันสูงสุดนีอ้ ยูท ใ่ี จเราเอง ไมตองไปหา “สิริมงคล”
มาจากไหน ! ใจที่พนจากเครื่องกดถวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว นัน้ แลเปน
มงคลอันสูงสุดเต็มภูมิ
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ทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีไ้ มอยูใ นทีอ่ น่ื สัจธรรมทั้งสี่ก็ดี สมณธรรมทั้งสี่ก็ดี ตั้งแตที่
หนึง่ , ทีส่ อง, ทีส่ าม จนกระทั่งถึงที่สี่ ก็ผูที่รู ๆ นีแ่ หละ เปนผูท รงไวซง่ึ สมณธรรมทัง้ สี่
และเปนผูที่จะทําหนาที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่กดขี่บังคับทั้งหลาย จนถึงขั้น “อิสร
เสรี” คือสมณะทั้งสี่รวมอยูกับเรานี้ทั้งสิ้น สรุปแลวอยูก บั ผูท ร่ี ู ๆ ผูน เ้ี ปนผู “ที่ตายตัว
อยางยิ่ง” คงเสนคงวาทีจ่ ะรับทราบทุกสิง่ ทุกอยาง กิเลสก็ทาํ ลายจิตใจนีใ้ หฉบิ หายไปไม
ได กิเลสจะทําลายสิง่ ใดไดกต็ าม แตไมสามารถทําลายจิต ไดแกการทําจิตใจใหไดรบั
ความลําบากนัน้ มีฐานะเปนไปได แตจะทําจิตนัน้ ฉิบหายยอมเปนไปไมได เพราะ
ธรรมชาตินี้เปนธรรมชาติที่ตายตัว หรือเรียกวา “คงเสนคงวา” เปนแตสิ่งที่มาเกี่ยวของ
หรือสิ่งที่มาคละเคลา ทําใหเปนไปในลักษณะตางๆ เทานั้น นั่นเปนไปได
เมื่อสลัดตัด หรือชําระชะลางสิ่งเหลานั้นหมดไมมีอะไรเหลือแลว ธรรมชาตินี้จึง
ทรงตัวไดอยางเต็มภูมิ เปนบุคคลก็เรียกวา “สมณะที่สี่” อยางเต็มภูมิ ถาเรียกวาเปน
“ธรรม” ก็เรียก “อรหัตธรรม” อยูภ ายในจิตดวงนัน้
จิตดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวง จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนไดทั้งนั้น ไมมีอะไร
ที่คาน ไมมีอะไรที่จะแยง เมื่อไมมีกิเลสมาแยงแลวมันก็ไมมีอะไรแยง กิเลสหมดไป
แลวจะเอาอะไรมาแยง
นั่นแหละความหมดเรื่องหมดราว หมดอะไร ๆ หมดที่ตรงนั้น ความดับทุกข
ดับที่ตรงนั้น ดับภพดับชาติดบั ทีต่ รงนัน้ ที่อื่นไมมีที่ใดเปนที่ดับ! การไปเกิดภพเกิด
ชาติก็ผูนี้แลเปนเชื้อแหงภพแหงชาติ มาจากกิเลสซึง่ อยูก บั จิต จิตจึงตองเร ๆ รอน ๆ
ไปเกิดในภพนอยใหญ ไดรับความทุกขเดือดรอนลําบากรําคาญมาโดยลําดับ เพราะมี
เชื้อพาใหเปนไป มีเครื่องหมุนพาใหเปนไป
เมือ่ สลัดตัดสิง่ ฉาบทาหรือเชือ้ ออกหมดแลว จึงหมดปญหา หมดลงที่ตรงนี้ !
ขอใหพากันพินจิ พิจารณาใหได ใจนี่สามารถรูไดเห็นไดทั้งหญิงทั้งชาย นักบวช
และฆราวาส ดวยการปฏิบัติของตน ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศวัยอะไรทั้งสิ้น !
จึงขอยุติเพียงเทานี้
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