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 การฟงธรรมทางดานปฏิบัต ิ ทั้งผูเทศนทั้งผูฟง สวนมากไมคอยมีคําวา “พิธี” 
เชน ฟงพอเปนพิธ ี เทศนพอเปนพิธี อยางน้ีทางภาคปฏิบัติไมไดนํามาใชกัน สําหรับผู
มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมนํามาใช ถามุงโลกามิสอยูแลวอาจนํามาใช แตถามุงตอ
โลกามิสก็ไมเรียกวา “ปฏิบัติ” มันขัดกันตรงนี.้ 
 ทางดานปฏิบัติแลวไมมีพิธีอะไรมาก ผูเทศนตั้งใจเทศนใหผูฟงไดรับความเขา
ใจจริงๆ ดวยเจตนา ผูฟงก็ตั้งใจฟงดวยความสํารวมระวังจิตของตน ไมใหสงไปที่อื่นๆ 
ในขณะที่ฟง ทําความรูสึกอยูกับใจของตนเทาน้ัน โดยไมจําเปนตองสงกระแสจิตออก
มาภายนอกเพ่ือรับเสียง เชน สงออกมาสูผูเทศน เปนตน อยางน้ีไมควร เพราะจะขาด
กําลังภายในใจ ที่จะพึงไดรับจากการฟง ดวยจิตจดจอตอเน่ืองกันอยูเฉพาะภายใน 
 เม่ือไดต้ังจิตไวเฉพาะหนาคือมีความรูสึกอยูกับตัว น้ันแลถาจะเทียบก็คือคนอยู
ในบาน แขกคนมาจากท่ีไหนเขามาเก่ียวของในบานน้ัน เจาของก็รับทราบวาแขกน้ันมา
ธุระอะไรบาง นอกจากเจาของไมอยูบานเสียเทาน้ัน แมเขาจะมาขโมยของไปกี่ชิ้น ก่ี
รอยก่ีพันอยาง ก็ไมทราบไดเลย 
 จิตที่อยูกับตัว ขณะทานแสดงธรรมหนักเบา จะตองรับทราบทุกระยะ เพราะใจ
อยูกับตัวเหมือนคนอยูในบาน ถาความรูสึกไดสงออกไปจากตัวเสีย การฟงเทศนก็ไม
เขาใจ ไมคอยรูเรื่อง ผลไมคอยเกิด ถาเปนกิเลสลวงเขาไป เอาอะไรไปหมด เหมือนกับ
โจรผูรายขโมยของอะไรภายในบานก็ไมรู เราไมเคยทําจริงทําจัง จะไปตําหนิติเตียนตู
โทษพระพุทธเจา พระสาวก และพุทธบริษัทท้ังหลายวา “เวลาพระพุทธเจาทรงเทศน 
คนไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน” จะสําเร็จอยางไรเพียงเทศนเทานั้น โดยผูฟงไมตั้งใจ
ฟง นอกจากคุยกันแขงพระเทศนเทานั้น บางคนไมเชื่อก็มีวาผูเทศนจะสามารถยังผูฟง
ใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ได และผูฟงก็ไมสามารถจะบรรลุธรรมไดในขณะที่ฟง 
 นี้เปนความคิดเห็นของคนประเภทลอยลม หาหลักเกณฑไมได สักแตวาเทาน้ัน
ตามความลอยลมของตน ถือศาสนาก็สักแตวาถือ ถามวาถือศาสนาอะไร ถือศาสนา
พุทธ ก็มีแตชื่อของพระพุทธเจาเต็มปากเต็มคอ แตไมเคยมีธรรมเขาไปเกี่ยวของกับหัว
ใจเลย ขึ้นชื่อวาพุทธ วาธรรม วาสงฆ ไมใชเปนของเล็กนอย ไมใชเปนของเลน ไมใช
ของพิธี ที่จะนํามาทําเลนๆ อยางน้ัน ประเภทที่เลนๆ นี้แลเปนประเภทที่ทําลายศาสนา
ไดอยางแทจริง ดังที่เราทราบๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมมีไมสําคัญ เชนไมหลุดจากมือ
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เราตกลงไปทับเทาของเรามันก็เจ็บได ทั้งๆ ที่เจาของไมมีเจตนา หรือมีดถูกมือเจาของ
โดยไมมีเจตนา หรือฟนมือก็เจ็บไดเปนแผลได คําพูดที่เปนภัยตอศาสนาก็เปนได
ทํานองเดียวกันน้ี 
 ทานปฏิบัติจริงๆ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติจริง เอาเปนเอาตายเขาวากันจริงๆ พระ
สาวกก็ปฏิบัติจริงๆ ฟงจริงๆ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยพระเมตตา มีเจตนาเพื่อ
สัตวโลกใหรูแจงเห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถสัตวโลก ทุกระยะแหงการ
แสดงธรรมของพระองค ไมทรงลดละเจตนาที่หวังจะใหสัตวโลกไดรับผลประโยชนจาก
การฟงนั้นเลย ทานเต็มเม็ดเต็มหนวยในการปฏิบัติ เวลาตรัสรูธรรมก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกทั้งหลายไมมีใครที่จะสามารถทําไดอยางพระองค 
 นี่โลกปจจุบัน คือพวกเราอาจจะลบลาง คือปฏิเสธก็ไดวา “ไมจริง”  
 ทานทําถึงขนาดน้ันแตเราวา “ไมจริง” เพราะเราไมเคยทําอยางทานจะเอา
ความจริงมาจากไหน เห็นคนอ่ืนทําเราก็คัดคาน เห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจ ก็ไปคัดคาน
เขา เขาฉลาด เราโง ก็ไปตําหนิเขา ทั้งที่เราไมมีความสามารถอยางนั้น 
 พระพุทธเจาทานทรงสามารถทั้งดานปฏิบัติ สามารถทั้งความรูความเห็นเต็มภูมิ
ของพระองค การประทานพระโอวาทแกสัตวโลก จึงตองประทานเต็มพระสติปญญา
ความสามารถทุกส่ิงทุกอยาง ใหสมภูมิกับคําวา “ศาสดาของโลก” แมผูฟงก็ฟงดวย
เจตนาอยางน้ันดวย ผลไมเปนไปตามเจตนา ไมเปนไปตามการกระทําที่ถูกตองดีงาม 
จะเปนอื่นไปไดอยางไร ? เพราะเหตุกับผลเปนความเกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับอยูแลว 
การทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลจะไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร ตองเต็ม ! ตองได ! 
เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล ทานแสดงธรรม ผูบรรลุธรรมจึงมีเปนจาํนวนมาก ดวยเหตุ
ผลดังท่ีกลาวมาน้ี 
 คร้ันตกมาสมัยทุกวันน้ี ศาสนาซึ่งเปนของแทของจริง ของทานผูวิเศษ ของทาน
ผูทําจริงรูจริงเห็นจริง ส่ังสอนสัตวโลกจริงดวยธรรมน้ันๆ แตธรรมเหลาน้ีถูกกลายเปน 
“ธรรมพิธีไปตามโลก ซึ่งเปนโลกพิธี ผูนับถือกันเปนพิธี ผลก็เปนไปแบบรางๆ อยาง
น้ันแล อะไรๆ เลือนๆ รางๆ จางไปหมด ปลอมไปหมด เพราะหัวใจเราใหปลอม ถา
หัวใจไมจริงเสียอยางเดียว อะไรก็ปลอมไปหมด 
 เวลาน้ีศาสนธรรมกําลังอยูในระยะหรือจุดน้ี ! สวนพวกเราจะอยูในจุดไหน 
ระยะใด จะเปนแบบน้ีหรือเปนแบบไหน ! 
 ถาเราตองการเปนแบบแกตัวเองตามหลักความจริง ที่ทานสอนไวดวยความจริง 
เราก็ตองทําจริง ปฏิบัติใหจรงิ นี่เปนการเตือนใหเราทั้งหลายซึ่งเปนกันเอง ไดทราบถึง
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ขอเท็จจริงของศาสนาและผูปฏิบัติศาสนา วาผลจะเปนจริงและไดรับมากนอยเพียงไร 
หรือกลายเปนโมฆะไปหมด เพราะเหตุผลที่กลาวมานี้ไมเปนความจริง  
 การฟงธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญที่ปฏิเสธไมไดในการรับผล ก็คือฟงดวยความต้ัง
อกต้ังใจ มีความรูกับมีสติกํากับอยูกับตัวเปนหลักใหญ ช่ือวาไดต้ังภาชนะไวเรียบรอย
แลว การแสดงธรรมถาทานผูรูจริงเห็นจริงแสดง จะไมหนีธรรมของจริง ของจริงกับ
ของจริงตองเขากันได ผูฟง ฟงจริงๆ ผูแสดง แสดงจริงๆ แสดงดวยอรรถธรรมอันเปน
ขอเท็จจริงจริงๆ ไมไดควาหรือลูบๆ คลําๆ มาแสดง ตองเขาใจตามหลักธรรมนั้นๆ  

ธรรมทั้งหมดทานมีไวเพื่ออะไร ? ถาเปนน้ํา ก็มีไวสําหรับอาบด่ืมใชสอย ซัก
ฟอกหรือลางส่ิงสกปรกโสมมท้ังหลาย ธรรมก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะพวกเราเปน
พวกสกปรกทั้งนั้น บรรดาจติใจท่ีมีกิเลสเปนจติใจท่ีสกปรก กายวาจาทีเ่ปนรวงรังของ
กิเลส และจิตที่เปนรวงรังของกิเลส มันจึงเปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันกับกิเลสซ่ึงมีอยู
ภายใน ทานจึงตองหานํ้าท่ีสะอาดคือธรรมมาส่ังสอน หรือชะลางจิตใจของพวกเรา 

ธรรมท่ีสะอาดก็คือ “สวากขาตธรรม” ตรัสไวชอบแลว นี่แสดงวาสะอาดเต็มที่
แลว “นิยยานิกธรรม” เปนธรรมที่รองรับ เหมือนกับน้ําเปนเครื่องรองรับ ชะลางสิ่ง
สกปรกท้ังหลายใหสะอาด เชนนั้นไดไมเปนอยางอื่น ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดเชน
น้ัน สําหรับชะลางส่ิงสกปรกในหัวใจของสัตวใหสะอาด ขอใหหัวใจน่ีจดจอเพ่ือความ
สะอาดเถอะ ผลการฟงจะทําใหใจสงบระงับ และสะอาดผองใสไดไมสงสัย เมื่อใจสงบ
ผองใส กาย วาจา หากคอยเปนไปเอง เพราะนี่เปนเครื่องมือเทานั้น 
 ท่ีสําคัญจริงๆ ก็คือใจซึง่เปนตัวการ หากใจยอมรับความจริง ใจยอมรับที่จะซัก
ฟอกตัวเองแลว ตองมีวันสะอาดข้ึนสักวันหน่ึงจนได จากนํ้าสะอาดคือ “ธรรม” พระ
พุทธเจาทรงประกาศสอนโลก และทรงใชตอโลกมานานแลว ไดรับผลที่พอใจมาโดย
ลําดับ แมคําวา “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” เรากลาวถึงทานเพื่อประโยชนอะไร ถาไมใช
เปนผูสะอาดหมดจดเต็มที่แลวจาก “นํ้า” คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจา ชําระเสีย
จนสะอาด “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ซึ่งเปนธรรมที่บริสุทธิ์แท ไมออกมาจากพระทัยที่
บริสุทธ์ิของพระพุทธเจาจะออกมาจากไหน พระทัยที่จะบริสุทธิ์ได เพราะการชําระ
สะสาง การขัดเกลา การชําระลางดวยอรรถดวยธรรม เปนความจรงิมาโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงปจจุบันเรานี ้ ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดอยูเสมอมา สําหรับลางสิ่งสกปรก
โสมมของสัตวโลก 
 ถาเราคิดตามธรรมดาอยางเผินๆ อยางโลกที่สมมุติทั่วๆ ไปก็วา เรานี้สะอาดที่
สุดไมมีใครจะหยิ่งยิ่งกวาคนโง ไมมีใครจะสะอาดยิ่งกวาคนโงที่สกปรก ถาพูดตาม
ธรรมแลวเปนอยางน้ี เมื่อเราทราบวาเราสกปรกทางใจ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลสโสมมแลว 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔๗ 

๔๗ 

เราตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมเปนเครื่องชะลาง   ดังท่ีทานท้ังหลายไดอุตสาหสละ
เวลํ่าเวลาหนาท่ีการงาน ตลอดจนชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนเชนนี้ จึงเปนความถูก
ตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาที่เรียกวา “อริยประเพณี” ประเพณีของ
พุทธบริษัทที่ดีงามของพระพุทธเจาทานดําเนินมาอยางนั้น จึงขอขอบคุณขออนุโมทนา
กับทานท้ังหลายไวในโอกาสน้ีดวย นอกจากเปนความดีสําหรับตนแลว ยังเปนคติตัว
อยางแกอนุชนรุนหลังอีกไมมีส้ินสุด 
 คําท่ีวาพวกเราสกปรกน้ีก็พอจะทราบกันได คําวาสกปรก สกปรกเพราะอะไร? 
เพราะขี้โลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ข้ีสามกองน้ีเต็มอยูบนหัว บนหัวอะไร ก็บนหัวใจน้ันแล นี้
นักปราชญทั้งหลายทานตําหนิติเตียน ทานขยะแขยงมาก แตพวกเราชอบจึงไมรูสึกตัว 
เมื่อไมรูสึกตัวก็ไมรูสึกสนใจในสิ่งที่จะนํามาชําระลาง เห็นผูประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูก
เหยียดหยาม มีเยอะสมัยจรวดน้ีจะวายังไง? เพราะความเห็นผิด ตองผิดไปเรื่อยๆ 
อะไรทําใหเห็นผิด? ถาไมใชหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนตัวผิดทั้งเพนั้น ถาจิตใจผิด
ไปดวยก็พาใหแสดงออกทุกแงทุกมุมผิดไปตามๆ กัน จนกระท่ังกาย วาจา ท่ีแสดงออก 
ผิดไปทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ทําผิดที่มีอยูภายในจิตใจนั้นไมตองมากมายอะไรเลย ตัวน้ัน
เปนตัวการ 
 พระพุทธเจาทานจงึสอนใหชําระใหลาง การฟงเทศนฟงธรรมก็เปนการชะลาง
จติใจของตนดวยธรรม คือในขณะที่ฟงธรรม ทานวามีอานิสงสเกิดข้ึนจากการฟงธรรม 
อานิสงสคือ ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟงนั้นแล ทําจิตของเรา อยางนอยมีความสงบเย็นใจ 
รูเหตุรูผล รูทางดีทางชั่ว และรูวิธีจะปฏิบัติตอตนเอง ขอสําคัญ ใจมีผองใสขึ้น ไดรับ
ความรมเย็นในขณะฟง นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรม ทานวามีอานิสงส ๕ เราจะ
คอยเอาอานิสงสท่ีไหน ถาไมเอาในขณะที่ฟง เพราะการฟงก็คือการบําเพญ็อยูแลว ผล
ตองเกิดตามมาในขณะนั้นๆ มีความสงบเย็นใจเปนตน 
 หากวากิเลสอาสวะเปนวัตถุ และเปนตัวขาศึก เชนเสือรายเปนตนแลว คนเราจะ
อยูในโลกดวยกันไมไดเลย มองดูคนไหนก็เห็นแตเสือราย ทั้งเหยียบย่ําทั้งเดินเพนพาน 
ทั้งนั่งทั้งนอน ทั้งขับถาย ท้ังหยอกเลนกัน ท้ังกัดฉีกและถลกหนังเลนอยูบนหัวเหมือน
กันหมด คนทั้งคนมีแตเสือรายที่จดจองยองกัดอยูบนหัวคน แลวก็กัดฉีกหัวคนลงไป
เรื่อยๆ ไมหยุด นอนอยูก็กัด ยืนอยูก็กัด เดินอยูก็กัด น่ังอยูก็ฉีก อะไรๆ ก็ฉีกท้ังน้ัน 
กิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ มีแตเสือรายมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา จะหาเน้ือหาหนัง
หาเอ็นหากระดูกมาจากท่ีไหน ใหติดใหตอกันเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทานอยางที่เปนอยูนี้ไดเลา มองดูคนน้ันก็เปนแบบน้ี มองดู
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คนน้ีก็เปนแบบน้ัน เย้ิมไปดวยบุพโพโลหิตนํ้าเนานํ้าหนอง เพราะถูกเสือมันกัดมันฉีก 
มันทําลายอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยเรา 
 กรุณาดูลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกท่ัวๆ ไป เปนอยางนี้ ถากิเลสมัน
เปนตัวเปนตนอยางนี ้แตมันไมไดเปนตนเปนตัวอยางนี ้โลกจึงไมเห็นโทษของมัน และ
กลับเห็นวาเปนของดีเสียอีก เมื่อไปเสกสรรมันวาเปนของดี คือเห็นของชั่ววาเปนของด ี
เห็นของดีวาเปนของชั่วแลว ผลก็ตองกลับตาลปตรกันไป สิ่งที่ควรจะไดรับเปนความ
สุข แตมันกลายเปนความทุกขไปหมด ที่โลกรอน รอนเพราะอะไร? ถาไมใชเพราะ
กิเลสเพราะความโลภมาก  เพราะความเห็นแกตัวมาก เปนตน 
 ทุกวันน้ีเขาพูดวา “โลกเจริญ” มันเจริญที่ตรงไหน? ถาพูดตามหลักความจริง
แลวมันเจริญที่ตรงไหน คนกําลังจะถูกเผาท้ังเปนกันอยูแลว เพราะความทุกขมันสุมหัว
ใจเวลาน้ี จะหาความเจริญมาจากไหน ความเจริญก็ตองเปนความสงบสุข ความสะดวก
สบาย ความเปนอยูสบาย หนาท่ีการงานสะดวกสบาย การคบคาสมาคมสะดวกสบาย 
อยูดวยกันเปนหมูเปนคณะมีจํานวนมากนอย เปนความสะดวกสบาย ไมทะเลาะเบาะ
แวง ไมแขงดิบแขงดีที่เรียกวา “แขงกิเลสกัน” ไมฆาไมตี ไมแยงไมชิง ไมคดไมโกง ไม
กดขี่บังคับ ไมรีดไมไถ ซ่ึงกันและกัน อันเปนการทําลายสมบัติและจิตใจของกันและกัน 
 ในขณะเดียวกัน ตางก็เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาสงสารกัน เฉลี่ยเผื่อแผ ใหความ
เสมอภาคดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน ไมอิจฉาริษยากัน ไมเบียดเบียนกัน อยูดวย
กันฉันพ่ีนองเลือดเน้ืออันเดียวกัน จะเรียกวาโลกเจริญไดตามความจริง โลกไดรับความ
สงบสุขท่ัวหนากัน ทัง้คนมีคนจน คนโงคนฉลาด โลกไมดูถูกเหยียดหยามกันและกัน 
นําความย้ิมแยมแจมใสออกทักทายกัน ไมแสดงอาการบูดบ้ึงใสกัน ตางคนตางมีเหตุมี
ผลเปนหลักดําเนิน 
 เมื่อพูดตามความเปนจริงแลว ทุกวันน้ีโลกเปนอยางน้ีไหม? ถาเปนอยางน้ีเรียก
วาโลกเจริญจริง แตทั้งๆ ท่ีวา “เวลานี้โลกกําลังเจริญ”จึงทําใหสงสัยวามันเจริญอะไร
บาง? เจริญที่ตรงไหน? 
 ถาเจรญิดวยวัตถุเคร่ืองกอสราง จะสรางเทาไหรก็ได ถาไมแบกกองทุกขเพราะ
อะไรทวมหัวนะ 
 ทีนี้ยอนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นขึ้นมา หมุนตัวเปนเกลียว
อยูตลอดเวลาเหมือนกงจกัร การท่ีกายและใจหมุนเปนกงจักร ไมมีเวลาพักผอนตัวบาง
เลยเชนนี้เปนความสุขหรือ? คนเดินทางไมหยุด คนว่ิงไมมีเวลาหยุด เปนความสุข
หรือ? ความจริงตองมีเวลาพักผอนนอนหลับใหสบายบาง คนเราถึงจะมีความสุข การ
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คิดมากตองวุนมากทุกขมาก ถาหนักเขาตองเปนโรคประสาท ธาตุขันธที่เต็มไปดวยโรค
ภัยไขเจ็บ ทั้งเจ็บหัว ปวดทอง เต็มอวัยวะ คนน้ันมีความสุขหรือ? 
 กิเลสมันชอนมันไชมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา ทุกอาการท่ีเคล่ือนไหวแหงจิตใจ 
น่ันมีความสุขหรือ? โลกเจริญแลวหรืออยางนั้น? ความกัดฉีกของกิเลส ผลที่เกิดขึ้น
จากการกัดการฉีกของกิเลสมันก็มีแตกองทุกขท้ังน้ัน หาความสุขไมมี เมื่อเปนเชนนี้จะ
เอาความสุขมาจากไหน? เวลาที่ยอนเขามาดูที่ตัวเรา มันก็เปนไฟอยูภายในจิตใจ 
เพราะกิเลสกอไฟเผาใจอยูตลอดเวลา “ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” น่ัน ฟง
ซิ! “ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ” ไฟคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เผาอยูท่ีใจ  
 ข้ึนช่ือวา “ไฟ” ไมวาจะกอท่ีไหนเวลาใดมันรอนท่ีน่ัน ถาไฟที่มันลุกโพลงขึ้นมา
ภายในจติใจ คือไฟโลภะ โทสะ โมหะ มันตองเผาที่จิตใจ แมกายก็จําตองรับทุกขไป
ดวย รับประทานไมได นอนไมหลับ ไมมีแรง 

ตามหลักธรรมทานสอนไววา “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจ ํปชฺชลิเต สติ อนฺธ
กาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ” เปนตน เม่ือโลกสันนิวาสน้ี เต็มไปดวยความมืดมน
อนธการ เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหามันแผดเผาอยูตลอดเวลา พวกทานท้ังหลาย
เพลิดเพลินหัวเราะราเริงกันหาอะไร? ทําไมจึงไมรีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยูกับไฟ
ทําไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” น่ัน! ทานสอนฟงซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจา
สอนโลกนะ 
 ถาเราฟงเพ่ือถอดถอนกิเลส มันถึงใจจนนาละอายตัวเอง เมื่อฟงดวยความถึงใจ
แลว ทําไมจิตใจจะไมเห็นโทษ และมีความกระหยิ่มตอคุณงามความดีทั้งหลาย ทําไมจะ
ไมมีความพอใจแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งลุกเปนไฟทั้งกองอยูในจิตใจอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลา และกิเลสทําไมจะไมหลุดลอยออกไป เม่ือไดทําความเพียรถอดถอนมันดวย
ความถึงใจ ดวยความเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ของผูแสวงหาความจริงอยางเต็มใจ 
 นี่แหละบรรดาสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานรูเห็นธรรม เวลาทานเห็น
โทษก็เห็นอยางถึงใจจริงๆ การทําความเพียรพยายามถอดถอน ก็ทําอยางถึงใจ เวลารู
จึงรูถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆ และถึงความหลุดพนไปดวยความถึงใจ ไมใชเปน
เร่ือง “พิธี” เชน รับศีลก็รับศีลพอเปนพิธี อะไรๆ ก็ทําเปนพิธี ฟงธรรมก็พอเปนพิธ ี
ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนของประเสริฐก็พอเปนพิธ ีเหมือนกับเด็กเลนตุกตากัน 
 แตศาสนาไมใชเด็ก และไมใชเร่ืองของเด็ก จึงเขากันไมได 
 พระพุทธเจาทั้งพระองคเปนผูประทานศาสนาไว พระพุทธเจาไมใชเด็ก ศาสน-
ธรรมไมใชศาสนธรรมของเด็ก ผูปฏิบัติศาสนาคือพุทธบริษัท จึงไมควรนําเรื่องของเด็ก
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เขามาแทรกกับตัวเอง ในกิริยาแหงการทําเก่ียวกับศาสนา “พอเปนพิธี” นี ้ โลกเลย
เปนพิธีไปหมดในทางศาสนา แลวจะหาผลอันแทจริงมาจากไหน? เมื่อมีแตพิธีเต็มจิต
เต็มใจ เต็มอาการทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวของกับศาสนาในงานตางๆ พากันทราบหรือยัง
วา กิเลสมันมีพิธีที่ไหน เวลามันจะกัดหัวคน มันมีพิธีไหม? เราดูซี มันตั้งทาตั้งทางยก
ครูยกคันทําพิธีรีตองตางๆ กอนไหม เวลามันจะขย้ีหัวใจคนนะ  
 ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันท ี เม่ือไดโอกาสท่ีมันจะแสดงความโลภ แสดงความ
โกรธ ความหลง มันแสดงอาการออกมา ออกมาดวยกิเลสประเภทตางๆ ทันที มันไม
ไดคอยหาพิธีรีตองเหมือนกับพวกเราท่ีจะคอยฆามัน และแลวก็ฆาพอเปนพิธี ตีเพียง
หนับๆ พอใหมันหัวเราะเยาะเยยวา “มนุษยนี้มันชางกลัวเราเสียจริงๆ ย่ิงกวาหมากลัว
เสือ มาหยอกเราเลนเพียงหนับๆ แลวก็รีบว่ิงใสหมอน นอนคอยเราตําน้ําพริกไปจิ้มกัน
ท่ีน่ัน ชนิดหมอบราบไมมีทางตอสูเลย” นั่นฟงดูซ ิความเพียรเราเพื่อจะฆากิเลส มันจะ
เขากันไดไหม? เรากลัวบางไหม? ถากิเลสเปนเหมือนกับเสือรายสักตัวหน่ึง อยูบนหัว
ใคร หัวเราทุกคน มีแตเสือรุมกัดอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน มองไปทางไหนก็มี
แตเสือรุมกัดอวัยวะจนแทบไมมีเหลือ ทั้งกัดทั้งฉีก ไปไหนมันก็กัดก็ฉีกไปเรือ่ย เดินไป
มันก็กัดก็ฉีกไปเร่ือย เราจะดูไดไหม? ตอบแทนวา “ดูไมไดเลย” ตองพากันว่ิงแนบ 
ย่ิงกวาหมากลัวเสือน่ันแล ทั้งจะมีอะไรบางก็ไมทราบจะหลุดเรี่ยราดไปตามทางนะ คิด
เอาเองเถอะ ขี้เกียจบอกเสียทุกแงทุกมุม 
 แตน่ีกิเลสมันไมเปนตนเปนตัวเชนน้ัน มันกัดมันฉีกอยูภายใน เรายังนอนเคลิ้ม
ใหมันกัดมันฉีกอยางสบายไปอีก แลวจะหาทางแกกิเลสไดอยางไร เมือ่ไมทราบวากิเลส 
ไมทราบความกัดของกิเลส และไมทราบความทุกขท่ีกิเลสสรางข้ึนบนหัวใจ เราจะหา
ทางแกกิเลสไดอยางไร น่ีแหละท่ีพวกเราไมทันกลมายากิเลส เราเปนคนอาภัพ ก็อาภัพ
เพราะกิเลสมันบังคับนี่แล ธรรมแทไมเคยทําคนใหอาภัพ นอกจากสงเสริมคนใหดี
อยางเดียว 
 ถาแกกิเลสออกจากใจไดเปนลําดับแลว วาสนาไมตองบอกจะคอยดีข้ึนมาเอง 
ดีดขึ้นดวยความดีของเราที่ทําอยูเสมอ การใหทานก็เปนการสรางวาสนา การรักษาศีลก็
เปนการสรางวาสนา การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนการสรางวาสนา ถาทําดวยเจตนาอัน
ถูกตอง ไมทําสักแตวา “ พอเปนพิธี” 
 ทานถาทําพอเปนพิธีเฉยๆ ก็สักแตวาทาน ไมมีผลมาก ศีลก็สักแตวาพอเปนพิธี 
แตเวลาลวงเกินศีลไมลวงพอเปนพิธี มันลวงเกินจริงๆ ทําศีลใหขาดจริงๆ ภาวนาก็พอ
เปนพิธี แตเวลางวง ความงวงเขามาครอบงํานี่ไมใชพิธ ีลมตูมลงจริงๆ ถาหมอนไมรับ
ไว กิเลสตองยุงเผาศพ เพราะไมไดนอนพอเปนพิธีนี่ มันนอนหลับเสียจริงๆ หลบั
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ครอกๆ เหมือนคนตาย มันไมเปนพิธี เมื่อถึงเวลาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของแลว แต
เวลาบําเพ็ญธรรมนั้นทําพอเปนพิธี น่ีแหละมันจงึไมทันการ ไมทันกลมายาของกิเลส 
จึงตองยอมเปนพลพรรคของกิเลส ใหกิเลสย่ํายีขูดรีดกดขี่บังคับทั้งวันทั้งคืนทั้งปทั้ง
เดือน ทั้งภพทั้งชาต ิตลอดกัปตลอดกัลป ยังไมสามารถจะทราบไดวา วันไหนเราพอจะ
รูจกัเงาของกิเลสบาง มันทําเราดวยวิธีใดบาง มันมีเงาไหม? ถาไมเห็นตัวมันพอเห็นเงา
บางก็ยังดี เชนกิเลสมันตั้งหมัดตั้งมวยใสเรา พอมองเห็นเขาบางก็ยังนาด ูแมไมเห็นตัว
ตนเขาแตพอมองเห็นเงามันก็ยังนาด ู แตนี่เราไมเห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสที่มันฆาคน 
ทําลายคน เบียดเบียนคน ทรมานคน กดขี่บังคับคน แลวเราจะไปแกกิเลสไดที่ตรง
ไหน? เมื่อเงามันเรายังไมเห็นเลย ไมตองพูดถึงตัวมันวาอยูท่ีไหนและทําลายคนดวยวิธี
ใดบาง 
 เอา! ทีนี้เพื่อใหรู เพื่อใหทราบเงาของมันและตัวของมัน จงกําหนดความรูคือ
จิต สติเปนเคร่ืองกํากับเขาสูภายในกายภายในใจของตน หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไร 
เจาของหูน่ีคือความรู สติปญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไร รูป เสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัส จะเขามาสัมผัสจิตใจทั้งหมดซึ่งเปนผูรับทราบ นอกจากตา หู 
จมูก ล้ิน กาย และใจเปนตัวการสําคัญ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้ง
ปวงจากอายตนะเหลาน้ี ซ่ึงไปกอเร่ืองกอราว แลวนําผลโยนมาใหจติเปนผูรับบาปหาบ
ทุกขไมมีวันเวลาปลงวางเทานั้น ถากําหนดอยางน้ี เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัว
ของกิเลส วามันมาดวยเหตุใดผลใด มันมาดวยอาการอะไร ผูท่ีออกตอนรับคือใจเรา 
มันออกตอนรับกิเลส ยอมรับกิเลส มันยอมรับดวยเหตุใด เราจะทราบในขณะเดียวกัน 
เม่ือทราบแลวก็มีทางท่ีแกไขและถอดถอนได 
 เอา ตั้งสติลงที่ตัวรู คือใจน้ันแล ตัวคะนองอยูตรงนั้น ทําไมใจจึงคะนอง เพราะ
กิเลสทําใหคะนอง พาใหด้ินรนกวัดแกวง และแสดงข้ึนมาจากตรงน้ัน เมื่อมีสติแลวจะรู
ความกระเพื่อมของจิต เบื้องตนเรากําหนดรูอยางนี้ พยายามกําหนดใหรูโดยมีบท
ธรรมกํากับ ไมคอยต ี อาศัยไมคือธรรมบทน้ันๆ คอยกํากับ ไมใหมันโผลขึ้นมาได ตี
ดวยบทธรรมใหถี่ยิบลงไป เชน “พุทโธ ๆ” เปนตน แลวจิตจะมีความสงบ เมื่อสงบ
แลวจะเย็นลงไป ๆ สงบแนวลงจริงๆ น่ันแหละคุณคาแหงความสงบจะเห็นประจักษ 
ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแหงความฟุงซานของจิต วาเท่ียวกอความทุกขใหเรามาก
นอยเพียงไร เพราะความฟุงซาน 

นี่เปนสาเหตุที่จะใหเราทราบในวาระตอไปของกิเลสประเภทตางๆ วา เงาก็พอ
ทราบหรือวาตัวก็พอทราบแลว ความฟุงซานเราก็ทราบวามันเปนภัย ความสงบเราก็
ทราบวาเปนคุณ จะสงบดวยวิธีใดก็ทราบ คือดวยวิธีการภาวนาดวยความมีสติ 
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 เม่ือทราบในเง่ือนหน่ึงแลว ตอไปก็จะทราบไปโดยลําดับ เพราะสติยอมมีความ
แกกลาข้ึนไดในเม่ือไดรับการบํารุงสงเสริมอยูเสมอ ปญญาก็สามารถได เฉลียวฉลาดได
คนเราไมใชคนโงอยูตลอดเวลา ถึงคราวจะฉลาดฉลาดได ถาเจาของสนใจเพ่ือความ
ฉลาด นอกจากจะนอนอยูเฉยๆ เหมือนหมูอยูในเลาในตมในโคลนเทาน้ัน จะหาความ
ฉลาดไมไดจนกระทั่งวันตาย และตลอดกัปตลอดกัลป จะจมอยูใน “วัฏสงสาร”ตลอด
ไปเพราะความโงพาใหจม เราไมใชผูตองการจะจมดวยความโงเชนนั้น เรามาเสาะแสวง
หาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโงของตน ใหใจดีดข้ึนจากตมจากโคลนท้ังหลาย 
คือกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กลายเปนอิสรเสรีขึ้นมา เราตองทําความพยายามใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จิตสงบดวยการบังคับ ดวยความมีสติ โดยอาศัยบทธรรมเปนเคร่ือง
กํากับ เปนผลข้ันหน่ึงข้ึนมาแลว 
 แตคําวา “ข้ันน้ันข้ันน้ี” ไมอยากจะเรียกใหเสียเวลา สงบหรือไมสงบมันก็ทราบ
ภายในตัวเองน้ันแล เหมือนเรารบัประทานอาหาร มันถึงข้ันไหนแลวเวลาน้ี? เราก็ไม
เห็นถามกันน่ีนา เริ่มรับประทานเบื้องตนสําเร็จข้ันไหนไมเห็นวา รับประทานไปๆ จน
กกระท้ังอ่ิมก็รูเอง ไมจําเปนตองเอาขั้นเอาภูมิไปหาความอิ่ม อันน้ีก็เหมือนกันใจรู ไมมี
อะไรที่จะรูยิ่งกวาใจ ทุกขก็รู สุขก็รู ดีรู ชั่วรู รอนรู หนาวรู รูไปทั้งนั้น เปนผูรูอยูตลอด
เวลา ใจน่ีแหละเปนผูรับรู 
 เมื่อไดสรางสติปญญาเปนเครื่องกํากับใจดวยดีแลว ใจจะเดนขึ้นดวยความรู
ความสงบ และมีความชํานิชํานาญไปโดยลําดับ เอา จะพิจารณาแยกแยะเหตุผลตางๆ 
ที่จิตไปติดพันเกี่ยวของกับเรื่องอะไรจึงกลายเปนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ก็จะทราบทั้งรอง
รอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกดวย จิตมีความรูอันเดียวเทาน้ัน 

สติมีความระลึกแลวดับไป ๆ เรียกวา สต ิ ปญญาคือความสอดสอง ความ
ใครครวญ ใครครวญก็ใครครวญเรือ่งของตัวเองน่ันแหละ 
 “อนิจฺจ”ํ ทานวา น่ีเปนแผนท่ีของปญญานะ “ทุกฺขํ อนตฺตา” นี่เปนแผนที่
แนวทางเดินของปญญา จึงเรียกวา “หินลับปญญา” 
 พิจารณาเรื่อง “อนิจจํฺ” มันเปนอะไร อนิจจํฺ น่ี? ไตรตรองไปเรื่อยๆ นับจาก
ช้ินหน่ึง สองชิ้น สามช้ิน จนกระทั่งรอบตัว รอบโลกธาตุแตละอยางๆ เปนอนิจฺจํทั้งสิ้น 
น่ีก็ทราบดวยปญญา  เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ทุกส่ิงทุกอยางเปนอนิจฺจํหมดแลว
เราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ทั้งที่รูวามันเปนอนิจฺจํอยางประจักษ
ใจ การพิจารณาธรรมใหประจักษใจเปนอยางนี ้

ทุกฺขํก็ทราบ มันแสดงอยูตลอดเวลา มันเปนภัยจริงๆ ก็ทราบ แลวใจจะชินกับ
ทุกขไดอยางไร ไมชิน ไมเคยไดยินวาใครเคยชินกับความทุกข ถาเราอยากรูชัดๆ ก็ลอง
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เอามือจอเขาไปในไฟดูซ ิ มันจะชินไหม? เราอยูกับไฟมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี ้
มันชินกับความรอนท่ีจะทําใหเราทุกขน้ันไหม? ไมเคยชิน พอมือจอลงไปปบมันก็จะ
ถอนมือทันท ี มือยอนกลับปบทันที กระตุกตัวเองทันท ี เพราะความรอนมันแผดเผา 
ทนอยูไมได น่ัน! มันชินไปไดยังไง? พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาอยางถึงใจจริง 
 คําวา “อนตฺตา” มันวางไปหมด เราเสกสรรเอาเฉยๆ วาน้ันเปนตัว นั่นเปนตน 
น่ันเปนสัตว น่ันเปนบุคคล แมแตกอนธาตุท่ีอยูในรางกายของเราน้ี มันก็วางจากความ
เปนตนเปนตัวอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกสรรเอาวามันเปนกอนเปน
กลุม จากน้ันก็วา “เปนเราเปนของเรา” ธรรมชาติจริงๆ แลว อนตฺตา มันวางจาก
ความเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลไปหมดอยูแลว จงพิจารณาใหเห็นตามหลัก
ธรรมชาติอยางนี ้จิตจะไดถอยตัวเขามาจากความลุมหลงน้ันๆ แลวปลอยความกังวลได
ในสภาวะท้ังหลายซ่ึงเปน “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” 

ทราบโดยทาง “ปญญา” ทราบอยางถึงใจ จิตเมื่อไดถอดถอนตัวหรือไดเปด
เผยร้ือฟนตนจากส่ิงท่ีปดบังท้ังหลาย โดยความรูชัดวาสิ่งเหลานี้เปน อนิจจํฺ ทุกฺข ํอนตฺ
ตา แลว ทําไมจิตจะไมโลง ทําไมจิตจะไมสวางไสว ทําไมจิตจะไมเบา ทําไมจิตจะไม
อัศจรรย ทําไมจิตจะไมผองใสและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย ตองเปนของอัศจรรยอยางแน
นอนไมตองสงสัย 

ท่ีจิตไมแสดงความอัศจรรยใหเจาของเห็นเลย ก็เพราะมีแตส่ิงสกปรกโสมม
ท่ีหาคุณคาไมไดมันครอบจิตอยู จิตจึงกลายเปนนักโทษท้ังดวง แลวจะมีคุณคาที่
ไหน เพราะมันเปนนักโทษทั้งดวง เพราะธรรมชาติที่เปนโทษมันอยูกับจิต คือกิเลสท้ัง
หลายนั้นแล 

พอเปดออกไป ๆ อุปาทานการยึดม่ันถือม่ันเปดเผยตัวออกไปโดยลําดับๆ 
ความสวางกระจางแจงของจิต ความเปนอิสระของจิตตามข้ันน้ันๆ ไมตองถาม เบาหวิว
เลย อยูที่ไหนก็เพลินและเบาไปหมด แตกอนเคยแบกหามจนหนักแยก็หาท่ีปลงวางไม
ได นอนก็แบก น่ังก็แบก ยืนก็แบก แบกอยูอยางน้ันแหละ แบกอุปาทานความหนัก ภู
เขาท้ังลูกวามันใหญโตมันหนัก เราไดเคยแบกมันบางแลวหรอื? เราถึงจะทราบวามัน
หนัก เรายังไมเคยแบกเรายังไมหาญพูดได ดูตัวท่ีมันหนักๆ คือ “เบญจขันธน่ีนะ”
มันหนักอยูตรงน้ี ยิ่งมีความเจ็บไขไดปวยแลวยิ่งลุกไมขึ้นเอาเลย ตองใหคนอ่ืนชวย
พยุงชวยก็เจบ็หนักเขาอีก ดวยการเจ็บปวยในอวัยวะตางๆ มันทั้งหนัก ทั้งเจ็บทั้งปวด 
เลยเพิ่มเปนเรื่องหนักไปหมด นี้แลตัวหนักจริงๆ ทานจึงวา “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ
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ธา” ภาระอันหนักจริงๆ ก็คือเบญจขันธ ทานไมไดบอกวาภาระอันหนักจริงคือภูเขา 
ทานไมเห็นวา 

เราพิจารณาใหเห็นจริงอยางนี้ อันนี้แลเปนเครื่องทับจิตใจเรา พิจารณาใหรูใน
อาการท้ัง ๕ น้ี มันคือไตรลักษณท้ังน้ัน เราอยาไปอาจหาญ อยาไปเอ้ือม อยาไปจับ
อยาไปยึด อยาไปแบกหามมันหนัก เขาไปแบกมันหนักจริงๆ ถาปลอยเสียมันก็เบา 
ปลอยดวยปญญาใหรูชัดตามความเปนจริง จิตจะเพลิน มีความรื่นเริงบันเทิง อยูท่ีไหน
ก็รื่นเริง อยูในปาในเขาอดอ่ิมเปนตายอะไร มีแตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลาย 

 “ธมฺมปติ สุขํ เสต”ิ ผูมีปติในธรรมยอมอยูเปนสุข อันน้ียังหยาบไป เมื่อเขา
ถึงข้ันน้ีแลว คือวาละเอียดอยางย่ิง มีความสุขละเอียดเปนพื้นฐาน นอนก็เปนสุข น่ังก็
เปนสุข ยืน เดิน อยูก็เปนสุขท้ังน้ัน อดอิ่มเปนสุข สบายไปหมด หมดความกังวล หมด
ภาระเปนเคร่ืองกดถวงจิตใจ 

เอา! เพื่อใหกิเลสทั้งมวลสิ้นซากไปเสียไมใหมีอะไรเหลือ ตนไมเราตัดก่ิงตัด
กานตัดตนมันออกหมด ยังเหลือแตหัวตอ รากแกวรากฝอย ขุดตนมันขึ้นมา เอาเผาไฟ
เสียใหส้ินซากหมดเทาน้ัน ตนไมตนนั้นไมมีทางเกิดไดอีกเลย 

จิตก็เหมือนกัน ถอนรากแกวซ่ึงอยูภายในจิต ทานเรียก  “อวิชชา” ใจปลอย
อะไรๆ หมด แตตัวเองก็มาอัศจรรยออยอ่ิงอยูกับความสงาผาเผย ความละเอียดลออ 
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียด พิจารณาเขาอีกใหพอ น่ีก็คือกองไตรลักษณอีก
เชนเดียวกัน อยาถือวาเปนเรา มันเราอะไรกัน เปนกอง อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา อัน
ละเอียดตางหากน่ี กิเลสตัวรายยังวาเปนเราอยูหรือ? ความผองใสที่ควรจะผานไปได
ถือไวทําไม อันนี้เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ละเอียดมากเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรู
เห็นได ตองเปนสติปญญาอัตโนมัติกําจัดมัน 

นี่เวลายอนจิตเขามา เมื่อไมมีที่พิจารณาจริงๆ ก็ตองยอนจิตเขามาพิจารณา 
ธรรมขั้นละเอียดสุดนั่นคือ กิเลสตัวละเอียดอันเปนจุดสุดทาย “สพฺเพ ธมฺมา นาล ํอภิ
นิเวสาย”ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น นั่นเมื่อถึงจุดสุดทายแลวก ็ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา” ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสวนหยาบสวนละเอียด ตลอดความ
ผองใส ความเศราหมองทั้งสิ้นที่มีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ เปน อนตฺตา ท้ังส้ิน 

ผูปฏิบัติจงพิจารณาจิตดวงผองใส ใหเห็นเชนเดียวกับสภาวธรรมท้ังหลาย 
ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ธรรมทั้งปวงจึงไมควรถือมั่น จากสิ่งนี้เองที่ไมควรถือมั่น พอ
พิจารณาเต็มที่เต็มภูมิของปญญาแลว สลัดพับเดียวหมด เมื่อสมมุติทั้งปวงไมวาหยาบ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๕๕ 

๕๕ 

กลาง ละเอียดไดสิ้นสุดไปจากใจแลว ปญหาอะไรที่จะมีอีกตอไป? ไมมี! หมด! น่ัน
แหละทานผูหมดทุกขทานหมดอยางน้ี น้ีแลผูเหนือกิเลส 

กิเลสมากัดมาฉีกเหมือนเสือโครงดังท่ีกลาวมาแลวน้ี เปนอันยุติกันเพียงเทานี้
เพราะถูกฆาหมดฉิบหายไมมีเหลือเลย กิเลสทุกประเภทที่ทานเปรียบเหมือนเสือโครง
ถูกฆาดวยสติปญญาอันแหลมคม คือมหาสติมหาปญญา ส้ินซากไปหมด เสวย อมต
ธรรม โดยหลักธรรมชาติ น่ีคือผลแหงการปฏิบัติอยางแทจริงเปนอยางน้ี เพราะธรรม
เปนธรรมชาติที่ถึงใจของสัตวโลก ธรรมเปนของจริง ผูสอนจึงสอนดวยความจรงิ ผู
ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆ จังๆ ฟงจริงๆ จังๆ แกกิเลสตัณหาสวะซึ่งเปนภัยอยางจริงจัง 
เพราะเห็นวาเปนภัยอยางจริงใจ แกอยางจริงๆ จังๆ ก็พนไดจริงๆ อยางน้ีไมเปนอ่ืน 
เพราะ “สวากขาตธรรม” น้ันทานเรียกวา “มัชฌิมา” ทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา 
ไมวากาลใดอาการใดของกิเลสท่ีแสดงข้ึนมา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนอาวุธท่ีทันสมัย 
ฟาดฟนกิเลสใหแหลกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย ทานจึงเรียกวา “มัชฌิมา” 
เหมาะสมตลอดเวลากับการแกกิเลสกองทุกขท่ีมีอยูภายในใจของสัตวโลก 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติ 


