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งานร้ือถอนวัฏฏะ 
 

 พระท่ีบวชใหมก็มีท่ีเขามาอยูสถานท่ีน่ี เพื่อการอบรมจิตใจไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เพราะเปนนักบวชเปนผูเสียสละ ทุกส่ิงทุกอยางหนาท่ีการงาน แมที่สุดใจยังตอง
พยายามเสียสละเชนเดียวกันกับรางกายท่ีเก่ียวกับหนาท่ีการงาน แตกิเลสมันเหนียว
แนนไมยอมใหสละ การดําเนินตามการงานที่พระพุทธเจาทรงมอบภาระให ตลอด
สถานท่ีอยูอาศัยปจจยัตางๆ ที่ประทานไวแลว มันยังเถลไถลไมอยากจะรับ ไมอยากจะ
ทํางานซึ่งเปนหนาที่ของตน 
 ดังพระบวชใหมทานก็มอบงานใหตั้งแตขณะบวช เริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให งาน
น้ีเปนงานเพ่ือร้ือวัฏสงสารออกจากจิตใจ จึงตองมีงานอันสําคัญใหทํา ข้ึนตนทานก็บอก
เลยวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง น้ีคือ ภูเขาภูเราที่หนา
แนนแกนมืดมิดที่สุด คือ ภูเขาภูเราอันนี้แล มันปดบังจิตใจของสัตวโลก ไมวาผูบวชผู
ไมบวช คําวาสัตวโลกก็กินความไปหมดแลว ที่ภูเขาภูเราอันนี้ไมปดไมกั้นใหมืดมิดปด
ตาไมมี ท่ีหลงงมงายกันอยูท่ัวโลกดินแดนน้ันจะมีอะไรมาปดก้ัน ตองอันน้ีเปนสําคัญ 
พระพุทธเจาจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว สําหรับบุกเบิกหรือทําลายภูเขาภูเรานี้ 
ใหแตกกระจัดกระจายลงไปสูสภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมัน 

 งานหรือศาสตราอาวุธน้ันคืออะไร ก็ดังท่ีอธิบายแลวท่ีบอกแลวตะก้ีน้ีวา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง น่ีคืองานสําหรับนักบวชของเราไม
วาผูบวชใหมไมวาผูบวชเกา งานประจําชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้ เรียกวางานของ
พระโดยตรง ของพระที่จะทรงมรรคทรงผล ดังพระพุทธเจาและสาวกทานทรงมาแลว
จนกระเทือนโลกธาตุ ก็เพราะทํางานอันน้ีสําเร็จน่ันแล 

สถานท่ีท่ีจะทํางานน้ีดวยความสะดวกสบายหายกังวลกับส่ิงภายนอก ทานก็
ประกาศสอนไวหลังจากอุปสมบทเรียบรอยแลววา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพพฺชฺชา 
ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย ในขอตนบอกอยางน้ัน ซ่ึงแปลวา เมื่ออุปสมบทแลว 
จงเสาะแสวงหาอยูตามรุกขมูลรมไม ในปา ในเขา ในถํ้า เงื้อมผา และพึงทําความ
อุตสาหพยายามอยางน้ันตลอดชีวิตเถิด น่ีคือสถานท่ีอยูท่ีบําเพ็ญ สถานท่ีทํางานของ
พระ ผูไดงานหรือไดศาสตราอาวุธเพ่ือหํ้าห่ันกับขาศึกแลว จะตองไปอยูไปทําในสถานท่ี
เชนนั้น ไดแก รุกขมูลรมไม ในปา ในเขา ในถํ้า เงื้อมผาที่สงัดวิเวก ปาชา ปารกชัฏ นี่
คือสถานท่ีปราศจากความกังวล เปนสถานที่ไมมีราค่ําราคาตามความนิยมของโลกคือ
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กิเลส แตเปนที่เพาะอรรถเพาะธรรมใหเกิดขึ้นเจริญขึ้นภายในใจโดยลําดับ จนกระทั่ง
เจริญเต็มที่ ไดแกสถานท่ีเชนน้ีแล พระพุทธเจาจึงประทานไว ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่ง
ปจจบัุนน้ี และยังจะตองเปนอยางนี้เรื่อยไป คือจะตองไดศึกษาไดปฏิบัติตามธรรมที่
กลาวเหลาน้ีอยูตลอดไป สําหรับนักบวชผูมุงอรรถมุงธรรมมุงมรรคผลนิพพาน 

คําวาภูเขาภูเราน้ันก็คือสกลกายของเราน้ีแล นั่นของเขานี่ของเราจะเปนอะไรไป 
ก็ติดเราติดเขาอยูนี้ จิตดวงใดก็ตามจะไมติดที่ตรงนี้ จะไมถูกส่ิงเหลาน้ีปดบังหุมหอจน
มิดชิดปดตายยอมไมม ี โลกท้ังโลกติดกันอยูในภูเขาภูเราน้ีท้ังน้ัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ
บุกเบิกจึงเหมาะสมกัน ตามที่พระพุทธเจาประทานใหโดยลําดับมา ไดแก เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ น่ีเพียงยนยอใหพอเหมาะกับเวลํ่าเวลาท่ีมีนอย ในขณะท่ีบวชกุลบุตร
สุดทายภายหลังเรื่อยมา ตอจากน้ันก็ใหขยับขยายงานน้ีใหกวางขวางออกไป ตาม
โอกาสของตนท่ีบวชแลวมีหนาท่ีทําการงานแตอยางเดียว ไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ 
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไส
นอย อาหารใหม อาหารเกา ลวนแลวแตอยูในภูเขาภูเราน้ีท้ังน้ัน ไมไดนอกเหนือไป
จากน้ี 

เราที่ติด เขาที่ติด โลกที่ติด ติดสิ่งเหลานี้ เปนของวิเศษวิโสอะไรจิตเราจึงไปติด 
พิจารณาซิ ทานใหคล่ีคลายออกดูวาทําไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนา 
กอเหตุกอภัยมากนอยหรือรุนแรงก็อันน้ีเปนสําคัญ อันนี้ปดไวไมใหมองเห็นเหตุเห็น
ผลเห็นดีเห็นช่ัว จึงไมมีการยับยั้งชั่งตัว แลวทําลายกันได โลกพินาศฉิบหายไดเพราะ
ความยึดม่ันถือม่ันภูเขาภูเราน้ีเปนสําคัญ แลวก็กระจายออกไปขางนอกใหเปนความ
กระทบกระเทือน เพราะตางคนตางยึด ตางคนตางถือ ตางคนตางแบก ตางคนตางหาม 
ตางคนตางหึงตางหวง ตางคนตางวาเราวาของเราวาของเขา สุดทายเรากับเขาก็มา
กระทบกันจนได ต้ังแตเร่ืองเล็กนอยจนกระเทือนเปนโลกวินาศ ก็ข้ึนกับคําวาภูเขาภูเรา
นี้ทั้งนั้น ถาจติไดหลุดพนจากธรรมชาติน้ีแลว จะเอาอะไรมายึดมาถือ จะเอาอะไรมา
หวงมาหวง จะเอาอะไรมาเสียดาย จะเอาอะไรมาเปนคูแขงแยงดีแยงเดนกันที่ตรงไหน
ไมม ีนี่จึงเปนสิ่งสําคัญ 

ทานผูเปนนักบวชท้ังหลาย ขอใหพิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจาที่
ประทานใหแลวในขณะบวชวาเปนธรรมประเภทใด ลงถึงขั้นศาสดาสอนโลกทําไมจะ
เอาธรรมะเลื่อนๆ ลอยๆ มาสอนโลกมีอยางเหรอ คําวาศาสดารูมาไดยังไงถึงเปนขั้น
ศาสดา พระพุทธเจาองคเอกก็ทรงบําเพ็ญกับสิ่งเหลานี้ หรอืไดทํางานกับสภาพภูเขาภู
เราเหลานี้ ถือน้ีเปนท่ีทํางานหรือเปนท่ีฟาดฟนห่ันแหลกกับกิเลสก็ไมผิด มีสถานท่ีน้ี
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เปนสําคัญ จึงตองใหคล่ีคลายใหขยายส่ิงเหลาน้ีออกดู วามันติดเพราะเหตุผลกลไก
อะไร 

ดูดวยตาแลวก็ไมนาจะติดอะไร ถาไมมีส่ิงมาจากจิตใจของเราออกมากลอมให
วาเปนของสวยของงาม เปนสาระแกนสาร ผมก็ดูซีผมเปนยังไง ทั้งๆ ท่ีเราวามันสวย
มันงาม พอมันตกลงไปในอาหารเครื่องรับประทานเทานั้น กลายเปนส่ิงท่ีนาเกลียดนา
กลัวตามๆ กันไปหมด ทําไมใจถึงกลับกลอกหลอกหลอนเราอยางน้ัน พิจารณาซิ ขน 
เล็บ ฟนก็เหมือนกัน แตละชิ้นแตละอันเปนยังไง เปนส่ิงท่ีเลิศเลอมาจากโลกไหนมา
จากแดนใด โลกท้ังหลายจึงไดติดไดยึดไดถือกันเอานักเอาหนา มันเปนของวิเศษวิโส
อะไร ดูในตัวของเรานี ้เราอยูกับส่ิงเหลาน้ีมาต้ังแตวันเกิด ตกคลอดออกมาก็มาดวยส่ิง
เหลาน้ี จนกระท่ังถึงวันสลายวายชนมก็ไปกับส่ิงเหลาน้ี แลวมันมีความวิเศษวิโสที่ตรง
ไหน 

นี่ละทานจึงใหดูภูเขาภูเรา เฉพาะอยางยิ่งดูภูเราเปนสําคัญ ส่ิงเหลาน้ีมีอยูกับตัว
ของเรา ลอมรอบหัวใจคือความรูน้ีอยูตลอดเวลา ใจก็เปนธรรมชาติที่รู รูอยูตลอดเวลา
ทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตน แตเหตุใดมันจึงไมรูตามเหตุตามผลตามสิ่งที่
ควรจะเปนอรรถเปนธรรม มันถึงรูแบบปลอมๆ ไปอยางน้ัน ทุกสัดทุกสวนเปนหลัก
ธรรมชาติแหงความจริงของเขา แตทําไมจิตใจเราจึงปลิ้นปลอนหลอกลวงเราตลอด
เวลา ทั้งๆ ที่ใจรูๆ อยูในทามกลางแหงส่ิงสกปรกโสมม คือรางกายของเรานี้แทๆ เปน
เพราะเหตุไรใจจึงไมรูสิ่งเหลานี้ที่มีอยูรอบตัวหรือรอบใจ 

นี่ซิพระพุทธเจาทานถึงใหเอามาคลี่คลายขยายดูใหชัดเจน มันอยูกับผูรูแทๆ  ผูรู
คือใจอยูในทามกลางแหงสภาพเหลาน้ี ทําไมมันถึงหลงไดตลอดเวลา และยังจะหลงไป
อีกหากําหนดกฎเกณฑไมได ถาไมไดอาศัยธรรมของพระพุทธเจามาคลี่คลายออกดูให
เห็นตามความเปนจริงของมัน ส่ิงท่ีวาสะอาดส่ิงท่ีวาสวยงาม ก็จับเขาไปวามันสวยงามที่
ตรงไหน เลอะๆ เทอะๆ เปอนเปรอะอะไรก็เต็มอยูในรางกาย สกปรกโสมมก็เต็มอยูนี้ 
ถาวากล่ินสงออกมาก็เปนท่ีไมพึงปรารถนา แตทําไมมันถึงติดถึงพันเอานักหนา ดูซิ
เรื่องของกิเลสเปนอยางนี้ ถาเร่ืองของกิเลสเสกสรรออกมาในแงใดมุมใด สัตวโลกเปน
ตองติดตองเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับมันเสียทุกแงทุกมุม 

อยางนี้แลที่พระพุทธเจามาตรัสรู ก็เพื่อเปดโลกเปดสงสารใหเห็นตามหลัก
ความจรงิ ในฐานะของสัตวโลกผูที่จะควรเห็นได เฉพาะอยางยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะ
ทําหนาท่ีการงานอันน้ี ใหแจมแจงชัดเจนและสมบูรณเต็มที่ได ดวยการบําเพ็ญตาม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน หรือตามงานท่ีประทานหรือท่ีมอบใหน้ี ดูอยูเปน
ประจํา นี่เรียกวาทํางานเปนประจํา ดูขางนอกดูขางใน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๓๗ 

๓๗ 

กระดูก ดูเขาไปภายใน ดูส่ิงจอมปลอมหรือฉุดลากส่ิงจอมปลอมน้ัน ใหกลับกลายเขา
มาสูหลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมทานนิยม 

ดูตั้งแตพื้นเทาขึ้นมาขางบน ดูแตขางบนลงไปพื้นเทา คือดูตั้งแตบนศีรษะนี้ลง
ไป มีอะไรเปนที่สวยงามนาดูนาชม นารักใครชอบใจ แลวดูเขาไปหนังไปเนื้อไปกระดูก 
ถาไมมีหนังหุมหออยูเปนยังไงภายในน้ี กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแตละรายๆ จะ
เปนอะไร กระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมิใชหรือ กระดูกสัตวท้ังหลาย
ที่เกลื่อนอยูตามแผนดินหรือตามขางถนนที่เราเดินไปมาเปนยังไง วิเศษวิโสอะไร มีคุณ
คาอะไร มีความหมายอะไรกับกระดูกเหลาน้ัน แตเวลามันอยูในรางกายของเราน้ี ทําไม
ถึงสรางความมืดมนอนธการ สรางความหมายเปนของมีราคํ่าราคา เลยโลกเลยสงสาร
เอาเสียจนกระทั่งผูหลงตามมันไมมีวันลืมหูลืมตาเลย โลกท้ังหลายหลงติดกันงอมแงม
เรื่อยมา แมท่ีสุดนักบวชท่ีใหคล่ีคลายดูส่ิงเหลาน้ี ก็ไมพนท่ีจะใหมันกลอมจนหลับสนิท
ไดเชนเดียวกัน 

น่ีแลทานใหพิจารณากรรมฐาน เพียงกระดูกเทานั้นเปนยังไง ลองกําหนดดูซิวา 
เมื่อหนังก็เปอย เน้ือก็เปอย เอ็นก็เปอย ในรางกายของเราทั้งรางนี้และกระดูกนี้ จะพัง
ทลายลงไปกองกันอยูท่ีน่ัน คลุกเคลากันกับส่ิงสกปรกท้ังหลาย ท้ังภายนอกคือ หนัง 
เน้ือท่ีหุมหอกระดูกอยู ท้ังภายใน คือ อาหารเกา อาหารใหม ตับ ไต ไสพุงเนาเฟะเต็ม
อยูน้ัน คลุกเคลากันอยูน้ัน แลวเปนยังไงนาดูไหม เราเอากายของเรานี้ออกพิจารณาคลี่
คลายใหเห็นเปนอยางน้ีซ่ึงเปนหลักความจริง ใจของเรายังจะพออกพอใจ ยังจะหลับหู
หลับตาตื่นเตนยินดีอยูเหรอ น่ีละปญหาสรางเขาไปเรียกวาปญญา พินิจพิจารณาเรื่อง
ของตัวเองที่มันติด คือติดอันน้ีเอง 

อันนี้ไมไดติดเรา สิ่งเหลานี้ไมไดติด แตใจไปติดเขา เพราะใจมีสิ่งที่จะใหติด
แนบสนิทอยูกับตัวของใจเอง แยกออกไปแยะออกไปอาการใด มีแตเรื่องพาใหติดให
พันสรางกองทุกขข้ึนมา แมท่ีสุดรางกายท่ีอยูกับตัวเองน้ี ความรูน้ันก็อยูในทามกลาง
แหงรางกายน้ี ก็ไมพนท่ีจะใหส่ิงเหลาน้ีปดบังหุมหอเสียมิด โดยไมมองดูความจริงที่มี
อยูในรางกายน้ีเลย วาเปนอยางไรท่ีอยูในรางกายน้ี ขางนอกขางใน ขางบนขางลาง จน
กระทั่งแตกลงไปกองอยูในพื้นแผนดิน เต็มไปดวยอสุภะอสุภัง เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก 
เปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแตกองกระดูกแลวเปนยังไง   ยังจะหลับหูหลับตาพอใจอยู
เหรอ ถามซิ นี่ละธรรมเครื่องคลี่คลายดูความติดความพันของเจาของ ติดอันน้ีติดความ
เสกสรรอันน้ี ตัวเขาเองเขาไมมีอะไรละ แตจิตนั่นซีเปนผูหลง ผูติดเขา จึงใหจิตดูมัน
เปนยังไง 
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ออกจากน้ันแลวส่ิงท่ีกระจายลงไปพืน้ก็กระจายลงไป สวนไหนที่จะกระจาย
เปอยพังลงไปกอนก็ลงไปตามสภาพของตน นํ้าก็ไปเปนนํ้า ซึมซาบลงไปในดินและเปน
ไอข้ึนบนอากาศ แลวก็เห่ียวแหงยุบยอบลงไป กระดูกก็เปนกองกระดูก สุดทายกอง
กระดูกก็คอยกระจายละลายตัวเองลงไปดวยกฎแหง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา แลวก็กลาย
ลงไปเปนดินตามเดิม แลวมีอะไรอยูในน้ัน เราเสกสรรปนยอลมๆ แลงๆ ที่ไหนวาเปน
สัตวเปนบุคคล วาเปนเราเปนของเราเปนของเขา วาเปนของสวยของงามเปนของจีรัง
ถาวร ถาเปนของจีรังถาวรแลวมันจะแสดงลงไปอยางน้ันใหเห็นเหรอ น่ีดูเอา 

นี่เรียกวางาน งานของนักบวชเรา ใหพิจารณาคนควาขุดคนคลี่คลายดูทุกแงทุก
มุม เพราะมันติดอยูทุกแงทุกมุมของสิ่งเหลานี้ ดวยอํานาจแหงกิเลสตัวลุมหลงอยางมิด
ตัวปดหัวใจของเรา จึงไมทําใหใจรูอะไรไดเลย รูก็รูเฉยๆ รูแบบหลับหูหลับหูหลับตารู 
ไมใชรูแบบลืมตา คือรูดวยสติรูดวยปญญา ถาวาเปนสติเปนปญญาก็เปนสติปญญาที่
มันผลิตขึ้นใหเสีย ใหรูใหจดใหจอใหใครครวญกับส่ิงเหลาน้ี เพื่อความคิดความพัน
ความรักความชอบใจจะไดมีกําลังมากข้ึน เผาตัวเองเขาไปอีกเปนชั้นๆ นั่นสติปญญา
ของกิเลสผลิตใหมันผลิตอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงตองไดคลี่คลายดูใหเห็นอยางชัดเจน 

น่ีไดอธิบายใหทานท้ังหลายฟงพอเปนปากเปนทาง ใหไดคล่ีคลายออกดูตาม
งานที่ทํานี ้ น่ีละท่ีวาพระพุทธเจามอบงานใหนักบวชเรา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตี
แผกระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่วามานี้ใหเห็นทุกแงทุกมุม เห็นแลวเห็นเลา ดู
แลวดูเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา แลวจิตจะคอยซึมซาบเขาไปสูความจริงๆ สุดทายก็
พนความรูเทาทันกับสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไปไมได และมาเห็นโทษแหงความหลงของตน
ในขณะเดียวกัน 

สถานที่จะทํางานอันนี้ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไมขาด
วรรคขาดตอน ก็คือ รุกฺขมูลเสนาสนํ  หมายถึงตนไม รมไมเปนที่อยู เสนาสนํ 
เสนาสนะคือท่ีอยู ถือรมไมเปนที่อยู ถือปาถือเขาลําเนาไพรเปนท่ีอยู ถือถํ้าเง้ือมผาปา
ชาปารกชัฏเปนที่อยู เพื่อทํางานอันนี้ใหสมบูรณเต็มที่ภายในจิตใจ เม่ือไดทํางานอันน้ี
อยูโดยสม่ําเสมอไมขาดวรรคขาดตอน ส่ิงท่ีเปนขาศึกไมคอยมารบกวน เพราะสถานที่
ดังกลาวน้ี ไมใชสถานที่ชุมนุมแหงขาศึกที่จะมารบกวนจิตใจของเราใหธรรมเราเหลว
แหลกแหวกแนวไปดังสถานท่ีท่ัวๆ ไป แตเปนสถานท่ีเหมาะสมกับการบําเพ็ญสมณ
ธรรม 

เมื่อไดทําอยูไมหยุดไมถอยเชนนี ้ จิตใจจะคอยเบิกกวางออกไปๆ ดวยความรู
ความเขาใจในความจรงิท้ังหลาย การทําใจใหสงบจากอารมณท้ังหลายดวยอารมณแหง
การภาวนาน้ี ยนเขาไปสูคําบริกรรมคําใดคําหน่ึง เชน ตโจๆ ก็ดี หรือ อัฐิๆ ก็ดี หรือ
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พุทโธๆ ก็ดี จิตก็รวมตัวเขาไปสูจุดเดียวคือความรูลวนๆ ไมมีอารมณใดเขาไปแฝงใจ
เลย นั่นทานเรียกวาจิตสงบ สงบจากงานท้ังหลายเหลาน้ี 

งานท้ังหลายเหลาน้ี เปนพลังของจิตที่จะใหเขาสูความสงบเย็นใจ เขาสูสมาธิ
และกาวเดินทางดานปญญาได โดยไมอาจสงสัย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหบําเพ็ญ นี่
แลทางเดินของพระ ทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจาประทานไว สําหรับพระผูตั้งหนา
ตั้งตา มีความมุงหวังอยางเต็มใจที่จะหลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวง ตองพิจารณา
ส่ิงท่ีทําใหเกิดทุกขน้ีใหชํ่าชองชํานิชํานาญ สิ่งที่เปนสาเหตุใหเกิดทุกขก็ดังที่วามานี้ 

งานเหลานี้จึงเปนงานที่แกสาเหตุภูเขาภูเรา ท่ีติดแนนอยูภายในจิตใจของสัตว
ท้ังหลายใหกระจายตัวออกไป จิตใจก็เบิกกวางออกไป สมาธิไมเคยปรากฏก็ปรากฏข้ึน
ที่ใจ เพราะงานเหลานี้เปนงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจใหเขาสูความสงบได งานเหลานี้ไม
ใชงานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลส แตเปนงานของมรรค เปนงานอยางนอยบรรเทา
เบากิเลสลงโดยลําดับลําดา มากกวาน้ันก็สามารถสังหารกิเลสไดโดยส้ินเชิง ดังพระ
พุทธเจาและสาวกทานเปนมาแลว รูมาแลว เห็นมาแลว เพราะทานบําเพ็ญอยางนี้มา
แลว ใหทานท้ังหลายยึดไปเปนหลักเปนเกณฑเปนขอวัตรปฏิบัติ 

เราอยาเห็นส่ิงอ่ืนใดในโลกน้ีวาเปนของเลิศเลอ ดังท่ีกลาวมาแลวน้ีแล ภูเขาภู
เรานี้มันเลิศเลออะไร พิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได เหมือนวาเปนชนิดเดียวกัน
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพราะเปนเหมือนกัน  กฎ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ตีตราไวหมด 
ไมมีสิ่งที่จะเหนือกฎ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภังนี้ไปไดเลย จิตมันติดอยูในแถว
น้ี ติดอยูอยางน้ี  ไมวาจิตใครก็ตามเปนอยางน้ี  ถาไมมีธรรมเปนเคร่ืองบุกเบิกแกไข
แลวจะตองเปนอยางนี้ตลอดไป เปนอนันตกาล หาชองวางหาที่ขาดวรรคขาดตอนไมได
เลย จะตองมีแตเรื่องการเกิดการตายๆ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ท้ังสูง ทั้งต่ําลุมๆ 
ดอนๆ เจือปนกันไปอยางนี้ ดังที่เคยเปนมาแลวตั้งแตกาลไหนๆ แลวยังจะเปนไปอีก
ตลอดกาลไหนๆ เชนเดียวกัน ถาไมมีธรรมเปนเครื่องบุกเบิกถอดถอน 

ธรรมที่กลาวนี้เปนพระโอวาทของพระพุทธเจา ที่เคยประหัตประหารตัดวัฏวนที่
ยืดยาวแสนยืดยาว ใหยนเขามาๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตวโลกผู
บําเพ็ญไดเต็มภูมิแลวในธรรมทั้งหลาย ใหหลุดพนไปไดอยางหายหวงไมมีอะไรเหลือ
เลย น่ีเปนงานท่ีเหมาะสมอยางย่ิงกับนักบวชเราท้ังหลาย อยาไดปลีกไดแวะจากทาง
เดินของธรรม 

ฟงเถิดวาศาสดาเอก ไมใชเอกแบบโลก ไมใชเอกแบบคลังกิเลส ไมใชเอกแบบ
ความเสกสรรปนยอ ไมใชเอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรม ๘ นั้น แตเปนเอกนอก
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จากโลกธรรม ๘ ไปแลวโดยประการทั้งปวง วาเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรม ๘ ไปแลว 
ไมมีอะไรเสกสรร หากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองคเอง 

ธรรมท่ีนํามาส่ังสอนสัตวโลก ก็เปนธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่
บริสุทธ์ิ ของธรรมที่บริสุทธิ ์ กลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แลวนํามาสอนโลกดวย
ความถูกตองแมนยํา ไมมีสิ่งใดผิดแมแตนอยเลย ผูมาส่ังสอนสัตวโลกเปนคนเลนๆ 
เมื่อไร ฟงซิคําวาศาสดา ศาสดาอยางน้ีเอง สิ่งที่โลกไมรูแตศาสดารูทุกแงทุกมุม โลกละ
ไมไดศาสดาละได พระพุทธเจาละไดเห็นได ทุกส่ิงทุกอยางนํามาสอนโลกสอนเพ่ือแก
เพ่ือถอน ไมใชสอนเพื่อสั่งสมความทุกขความทรมานทั้งหลายใหเพิ่มพูนหรือมากมูน
ข้ึนแกสัตวท้ังหลาย เพื่อความทุกขจะไดเผาไหมกันตลอดเวลาไป แตทรงสอนเพื่อเปน
นํ้าดับไฟใหแกสัตวท้ังหลายผูมีความทุกขมาก เม่ือไดรับโอวาทคําส่ังสอนแลวทุกขน้ันก็
เบาบาง 

เชนเดียวกันกับโรคท่ีจะหนาแนนเพียงไรก็ตาม เมื่อไดรับยาแลวก็บรรเทาเบา
บางลงไปถึงกับหายได น่ีก็เหมือนกัน โรคกิเลสโรคตัณหาน้ีฝงอยูภายในใจโดยเฉพาะ 
ไมฝงในที่ใด โรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไมมีใครรู ไมมีใครเห็น ไมมีใครสนใจที่จะรูและ
ถอดถอนมันไดเลย แตพระพุทธเจาทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวัน
เดือน ๖ เพ็ญ ก็คือพังทลายตัวขาศึกอันสําคัญท่ีพาใหเกิดใหตายไมหยุดย้ังน้ีแล ที่ฝง
จมอยูภายในพระทัยน้ัน ใหมุดมอดไปไมมีสิ่งใดเหลือเลย จึงเรียกหรือใหนามวาตรัสรู 
ทานถอดถอนส่ิงน้ีออกจากพระทัยแลวก็เปนพระทัยท่ีบริสุทธ์ิ 

เม่ือถึงข้ันน้ีแลว กาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา สมมุติใดๆ ในสามแดนโลกธาตุน้ี จึงไมมี
สิ่งใดเขาไปเกี่ยวของใหยุงเหยิงวุนวาย เหมือนแตกอนท่ีกิเลสพาใหเปนไปน่ันเลย ส่ิง
เหลาน้ันมีอยูก็มีอยูตามหลักธรรมชาติของตน ถากิเลสไมเขาไปแทรกไปแซง ไมเอาไป
เปนเครื่องมือประหัตประหารตัวเราเอง ใหลุมใหหลงใหรักใหชังเสีย ก็ไมมีอะไรที่จะทํา
ใหรักใหชังได เพราะสิ่งทั้งหลายเขาไมไดมีความหมายในตัวของเขาเลย แมแตตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ของเราน้ีก็ไมมีความหมายในตัวของตัวเอง 

แตสิ่งที่จะเอาความหมายยัดใสมือ ตีหูตีตาใหมืดใหบอดน้ันก็คือกิเลสน้ีแล ซึ่ง
ออกมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา ถึงตัณหา พอถึงตัณหาแลวก็ข้ึนถึงภพถึงชาติจาก
น้ันก็วา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, สมุทโย โหต ิ น้ีคือสมุทัยลวนๆ อวิชชา
ตัวนี้ไมมีใครรูใครเห็น พระพุทธเจาทรงรูเปนพระองคแรก ทรงรูทรงเห็นทรงถอดทรง
ถอนออกจากพระทัย จนพระทัยน้ันสวางกระจางแจงครอบแดนโลกธาตุแลว จึงไดนํา
อุบายวิธีการเหลาน้ีมาส่ังสอนสัตวโลกไดรูตามเห็นตาม ไดยึดศาสนาเปนที่พึ่งเปนพึ่ง
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ตาย ฝากเปนฝากตายมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เปนมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ เพราะทรง
ขวนขวายดวยพระองคเองนั้นแล 

นี่เราผูตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ ขออยาไดปลอยไดละไดวางทางดําเนินที่เปนไป
เพ่ือความส้ินทุกข ท่ีออกมาจากสวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุม อยาขาม
อยาแทรกอยาแซงอยาปลีกซายปลีกขวา ใหตรงไปตามนี้ เรียกวาเปนแนวมัชฌิมา คือ
เปนแนวทางท่ีกาวเดินเพ่ือความหลุดพนโดยถายเดียวเทาน้ัน หลักใหญอยูท่ีตรงน้ี และ
ขอใหนํางานอันน้ีไปทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวยดังท่ีกลาวมาแลวน้ี สถานที่อยูที่ใดเปนที่
สงัดวิเวก ไมคลุกคลีตีโมงหรือไมมีสิ่งทั้งหลายที่เคยเปนขาศึกเขามายั่วยวนหรือเขามา-
รบกวน สถานท่ีน้ันแหละเปนสถานท่ีเหมาะสมกับการบําเพ็ญ 

เรื่องของมรรคผลนิพพานนั้น อกาลิโกของธรรมทานบอกไวแลว ไมมีกาลสถาน
ท่ีเวลํ่าเวลา ขอใหดําเนินเถิด ความจริงเปนธรรมชาติที่คงเสนคงวา การปฏิบัติธรรม
เพ่ือเขาสูความจริงก็ขอใหดําเนินโดยความสมํ่าเสมอ แลวจะถึงธรรมท่ีคงเสนคงวาหนา
แนน ปราศจากเร่ืองสมมุติโดยประการท้ังปวง ดังพระพุทธเจาและสาวกทานไดเสวย ที่
โลกท้ังหลายใหช่ือวาทานนิพพาน หมดแลวเร่ืองธาตุเร่ืองขันธอันเปนความรบัผิดชอบ 
จึงเปนธรรมชาติที่บรมสุขลวนๆ ไมมีเครื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆ น่ันทานวา
นิพพาน 

นิพพานในครั้งพุทธกาล ความส้ินกิเลสในคร้ังพุทธกาลมีฉันใด มีไปจากอันใด 
นิพพานในหัวใจของผูปฏิบัติที่เปนไปจากหลักธรรมเครื่องแกเครื่องถอดถอนนี ้ ก็ฉัน
น้ันเหมือนกัน ไมเปนอยางอื่น ที่วาทานบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะเหตุผลกลไก
อะไร เหตุผลกลไกอันน้ันคือปฏิปทาเคร่ืองดําเนินท่ีถูกตองดีงาม เมื่อเรานํามาดําเนิน
ตามปฏิปทาที่ถูกตองดีงามเชนเดียวกันแลว ก็ยอมเขาถึงจุดหมายปลายทางเชนเดียว
กันกับพระพุทธเจาและสาวกทานไดถึงแลว จึงเรียกวาอกาลิโก ธรรมไมมีกาลไมมีเวล่ํา
เวลา 

การผานไปของพระพุทธเจาและพระสาวกทานนั้นเปนกาลเปนเวลา เปนเรื่อง
เก่ียวกับสมมุติ ซ่ึงมีอยูในธาตุขันธของทานของเราดวยกันทุกคน จะตองแปรสภาพ
สลายตัวลงไปเชนนั้น แตศาสนธรรมท่ีแสดงไวแลวอยางคงเสนคงวาหนาแนนน้ีไมเปน
อ่ืน สําหรับผูปฏิบัติใหตรงตามนั้นแลว มีหวังตอมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ จึงขอให
ทุกทานตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ กําจัดส่ิงท่ีเปนพษิเปนภัยน้ีออกจากหัวใจ 

เมื่อใจนี้ไดหมดสิ้นจากสิ่งที่เปนพิษเปนภัย ท่ีเผาไหมสัตวมามากตอมากนาน
แสนนาน มีเราเปนสําคัญ ส้ินไปจากหัวใจแลวเปนอยางไร หัวใจท่ีส้ินกิเลสแลวกับหัวใจ
ของเราที่เปนคลังกิเลสมาแตกอน เอามาเทียบดูซิในใจดวงเดียวนั้นแลเปนเหมือนกัน
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ไหม คําวาความสุขๆ ท่ีเคยผานมากับเคร่ืองสัมผัสสัมพันธใดก็ตาม กับความสุขท่ีวา
บรมสุขของผูส้ินกิเลสน้ัน ตางกันอยางไรบาง ไมตองเทียบก็รูเอง 

เพราะหัวใจดวงนั้นเปนผูเคยทรงไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ในบรรดาสมมุติที่มีอยู
ในแดนโลกธาตุน้ี เมื่อจิตไดผานพนจากสมมุตินี้ไปแลวจะไปถามใครเลา พระพุทธเจา
พระอรหันตทานตรัสรูและบรรลุธรรมมา ก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีลานๆๆ พระองค ทานไปถาม
ใคร มีรายใดที่สงสัยในความหลุดพนของตน ไปถามใครวานิพพานของตนไมสมบูรณ 
ความบรสุิทธ์ิของตนไมสมบูรณ ไมเคยมีเลย เพราะสมบูรณเต็มที่แลว นิพพานของ
พระพุทธเจาสมบูรณฉันใด นิพพานของพระสาวกก็สมบูรณฉันน้ัน จิตของพระพุทธเจา
บริสุทธ์ิฉันใด จิตของสาวกก็บริสุทธ์ิฉันน้ัน จิตของผูปฏิบัติใหถึงจุดหมายปลายทางดัง
พระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาเปนฉันใดทานก็เปนฉันน้ัน นิพพานของพระพุทธเจาฉัน
ใด นิพพานของผูบริสุทธ์ิในปจจุบันน้ีก็ฉันน้ัน จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมนี้ไป
ประพฤติปฏิบัติ 

ธรรมะของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ แทๆ น่ี แตสําคัญส่ิงท่ีมันกลอมน่ีซิมันใกล
ชิดติดพันอยูกับหัวใจเราตลอดเวลา และเปนสิ่งที่มีรสมีชาติที่โลกติดไดทุกภพทุกภูมิไป 
เพราะฉะนั้นโลกจึงชอบทําแตเหตุที่จะเผาไหมตนเองดวยกัน ทั้งๆ ที่ไมตองการผลนั้น
เลยแตชอบทําเหตุกันท่ัวหนา เพราะมีธรรมชาติอันหน่ึงท่ีกลอมอยูภายในใจ ใหชอบให
ทําใหเสาะใหแสวงหาใหขวนขวาย ใหคิดใหอานใหไตรใหตรองกับส่ิงเหลาน้ีอยูอยาง
สมํ่าเสมอๆ แมแตหลับเคลิ้มไป มันยังละเมอเพอฝนไปกับส่ิงเหลาน้ีดวยความรักความ
พอใจ น่ีคือตนเหตุท่ีเผาไหมสัตว สัตวท้ังหลายชอบนักชอบหนา ตาก็ชอบดู หูชอบฟง 
จิตใจชอบคิด รางกายชอบขวนขวาย ชอบวิ่งเตนเผนกระโดดหามันไมมีเวลาอิ่มพอ 
สัตวเวลามันคึกมันคะนองยังมีกาลมีเวลา แตมนุษยเรานี้คึกคะนองอยูตลอดเวลา 
เพราะอํานาจสิ่งนี้แลหนุน ไมเคยออนตัวเลย มีแตเสริมกําลังขึ้นเรื่อยๆ ใหสัตวท้ัง
หลายดิ้นรนไปตามไมมีวันเวลาสงบตัวไดบางเลย 

เพราะฉะนั้น เรือ่งกองทุกข เราอยาวาแตสัตวเปนทุกขเลย มนุษยนี้เปนทุกขมาก
ย่ิงกวาสัตว แตมองขามกันเฉยๆ เฉพาะอยางยิ่งมองดูหัวใจเรา เราอยามองเลยโลกเลย
สงสารไปนัก เพราะเหลานั้นเปนเรื่องทุกขของเขา สวนทุกขที่อยูกับเรานี้เพราะเหตุผล
กลไกอันใดของเรา น่ีใหมาดูตนเหตุน่ี ที่เราชอบทําเหตุ สัตวท้ังหลายชอบกันท่ัวหนา 
แตเวลาทุกขเกิดขึ้นมานั้น มันเกิดข้ึนมาจากเหตุอันน้ีแล เผาไหมกันเดือดรอนวุนวาย
ฉิบหายปนปไปท่ัวแดนโลกธาตุน้ี ไมตองการกันแตก็เผาไหมกันท้ังๆ ที่ไมตองการ 
เพราะมีความพอใจขวนขวายกับเหตุที่เปนภัยเรื่อยมา 
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เพราะฉะนั้น คําวาไฟมี ราคคฺคินา เปนสําคัญ โทสคฺคินา ม ี ราคคฺคินา เปน
เครื่องหนุน จึงเผาไหมไปเรื่อยๆ กระจายไปเรื่อยๆ เพราะเชื้อไฟมีมากเทาไรไฟจะตอง
เผาไหมไป คําวาเชื้อไฟคือสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหา เสริมความโกรธความประทุษ
รายน้ันมีกําลังมากๆ เพราะตางคนตางขวนขวาย เมื่อเปนเชนนั้นทําไมสิ่งเหลานี้จะไม
แสดงเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราละ 

ใหดูที่ใจของเรามันแสดงอยางไรบาง วันหน่ึงคืนหน่ึงมีแตส่ิงเหลาน้ี มันพอตัว
ของมัน มันชอบในตัวของมันเอง เปนอัตโนมัติหมุนตัวอยูโดยไมมีใครบังคับบัญชา ดี
ไมดีตองรั้งเอาไว แตน้ีใครๆ ก็ไมมีแกใจที่จะรั้งเอาไว นอกจากว่ิงตามมันเทาน้ัน เพราะ
ฉะน้ัน โลกทั้งหลายจึงมีความทุกขจนหาขอบเขตตนปลายไมไดเลย จะเปนอยางน้ีเร่ือย
ไป นี่ทานวาโลกทั้งหลายชอบแตเหตุที่เปนฟนเปนไฟ เพราะมันกลอมไดดี เพลงของ
กิเลสน้ีกลอมไดดีมาก ใหสัตวทั้งหลายไดติดไดพัน ไดสนใจในตนเหตุที่เสาะแสวงหา
ไฟมาเผาตัว สวนเร่ืองธรรมะน้ันไมคอยชอบและไมชอบกัน 

เหตุท่ีคิดจะทําความสุขใหแกตนน้ัน ไมคอยชอบและไมชอบบําเพ็ญ ข้ึนช่ือวา
ความดีแลวไมชอบ ก็เพราะกิเลสมันปดมันก้ันไวอีกน้ันเองไมใหชอบ ใหชอบแตกิเลส
เทานั้น ชอบคนอ่ืนไมได ก็เหมือนอยางราคะตัณหา มันไมชอบใหใครมายุงของมัน ให
มันเปนเจาของครองโลกแตผูเดียวเทานั้นที่มันชอบที่สุด อันน้ีก็เหมือนกัน อะไรจะมา
ยื้อแยงแขงดีกับมันไมได มันไมชอบ มันจึงขัดจึงขวาง 

ดวยเหตุนี้เอง ผูจะทําดีเพื่อความสุขความเจริญ เพ่ือพนจากอํานาจของมัน จึง
ตองถูกกีดถูกขวางถูกตานทาน จนกระทั่งกาวเดินไปไมไดในทางความดีทั้งหลาย แต
เราไมรูเฉยๆ ถาดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น ดังสาวกทานรูเห็น
แลวมันจะหนีไปไหนพน เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูกับคน มีอยูกับหัวใจของทุกคน ทําไมจะ
ไมรูไมเห็นกัน ถาสนใจอยากรูอยากเห็นจริงนะ เพราะมันแสดงอยูกับหัวใจแทๆ ใจ
เปนนักรู ใจเปนนักเห็น ทําไมจะไมรูไมเห็นมัน เมื่อรูเห็นแลวธรรมเครื่องแกมีอยูทําไม
จะแกกันไมได แกกันไมลงละ ตองแกไดไมสงสัย 

ธรรมของพระพุทธเจาเวลานี้ก็เปนธรรมที่พรอมแลวที่จะสังหารกิเลสเหลานี้ ถา
เรานํามาสังหาร แตสวนมากก็มอบใหกิเลสเอาเคร่ืองมือท่ีมอบใหอยางท่ีวาตะก้ีน้ี ที่
สอนตะกี้นี้ไปเปนของสวยของงาม กลับมาสังหารตัวเองเสีย เปนของจีรังถาวร อะไรๆ 
ดีหมดๆ ไมวาภายนอกภายในรางกายของเขาของเรา ดีหมดๆๆ นี่แลมันเอาไปสังหาร
อยางน้ีเอง ธรรมทานบอกไมด ี ธรรมทานบอกเปนของไมเที่ยงไมจีรังถาวร เปนของ
สกปรกโสมมในรางกายของเรานี้ กิเลสมันบอกวาดีทั้งหมดแลวเชื่อมันทั้งหมดไมยอม
เชื่อธรรม ก็เพราะกิเลสไมใหเชื่อนั่นเอง ขอใหทานท้ังหลายจําไวอยางถึงใจ 
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สิ่งเหลานี้ไมตองถามใครเพราะมีอยูในหัวใจของทานของเรา จึงสอนใหชําระลง
ท่ีน้ี ถาไมมีสอนใหชําระกันทําไม การกลาวท้ังน้ีเพ่ือใหทานท้ังหลายไดนําไปเปนเคร่ือง
ระลึกเปนคติ เพราะเปนทางเดินอันราบรื่นดีงาม และเปนงานที่เหมาะสมที่สุดแลวกับ
การสังหารกิเลสเพ่ือความพนทุกขเปนบรมสุข ไมนอกเหนือไปจากงานที่พระองคมอบ
ใหน้ีเลย และสถานท่ีท่ีบําเพญ็ก็ประทานไวแลว ม ีรุกฺขมูลเสนาสนํ เปนอันดับหน่ึง 

อาหารการบริโภคก็ไมเหลือเฟอ พออยูพอกินพอเปนพอไปวันหน่ึงๆ พอยัง
ชีวิตใหเปนไปเทานั้น น่ีคือทางดําเนินของความพนทุกข ไมตองเหลือเฟอ ไมตองโลภ
โลเลกับส่ิงใด สถานท่ีอยู อาหารเครื่องบริโภค จีวรบิณฑบาตเหลาน้ีใหพอเหมาะพอดี
หรือขาดแคลนบาง น่ันแหละดีสําหรับผูเปนนักปฏิบัติกําจัดกิเลส 

เพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟอ เอามาใหท้ังสามแดนโลกธาตุน้ี ก็ไมพอกับกิเลส
ในหัวใจของสัตวโลก มันชอบมากขนาดไหนธรรมตัดลงๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีกด
ถวง เปนส่ิงท่ีบีบเปนส่ิงท่ีบังคับหัวใจไมใหกาวออก หรือเหยียบยํ่าใหแบนไปหมดเลย 
เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบบ้ีสีไฟหัวใจ มันถึงเดือดรอนวุนวายไปท่ัว
โลกดินแดน ธรรมะทานเบิกออกๆ ถอนออกๆ ขวางปาออกไปหมดจากหัวใจ ใหใจ
หมดจากส่ิงเหลาน้ีแลวดีดผึงเดียว ไมตองถามหานิพพาน น่ันธรรมะตางกันอยางน้ัน
กับกิเลส 

ดังน้ันทานจึงสอนใหอยูในสถานท่ีเขียมๆ สถานท่ีอดอยากขาดแคลน ทานสอน
ไวหมดสิ่งเหลานี ้ แตเรากลับเปนเครื่องมือของกิเลสใหมันพายื้อแยงแขงด ี เปนขาศึก
รบคําสอนของพระพุทธเจา ใหกลายเปนคําสอนของกิเลสในเพศแหงนักบวชไปเสียเต็ม
พุงเต็มตัวเลย กิริยาทาทางท่ีแสดงออกทาใดกิริยาใด มีแตกิริยาของกิเลสทาทางของ
กิเลส ที่ตอสูกับธรรมสังหารธรรมในเพศแหงนักบวชของเราไปเสียสิ้น นั่นซิที่นาทุเรศ
เอานักหนา 

พระเราอยาไปมองไกลนะ ใหมองดูตัวของเรานี้ มันแสดงอะไรบางเวลาน้ีและ
เร่ือยมาต้ังแตวันบวช มันแสดงอยางไรบาง กิเลสเอาเคร่ืองมือคือธรรมท่ีประทานใหแต
วันเริ่มบวชไปถลุงเราอยางไรบางใหเราด ู ถาเรารูส่ิงเหลาน้ีแลวเราจะเห็นเรือ่งของกิเลส 
เราจะไดแกกิเลส ฆากิเลสใหแหลกแตกกระจายไป ตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว ดัง
ท่ีไดอธิบายใหฟงเม่ือสักครูน้ี คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ และ รุกฺขมูลเสนาสนํ นี้
เปนที่เหมาะสมอยางยิ่ง กิเลสจะตองพัง 

พระพุทธเจาและสาวกท้ังหลายกิเลสของทานพัง เพราะสถานท่ีเหลาน้ีงานเหลา
น้ีแล จงยึดจงเกาะไวใหติดกับหัวใจของเรา ใจของเราจะไดเย็น ใจของเราจะไดสบาย 
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ดังท่ีกลาวแลวน้ันบรมสุขออกจากงานอันน้ีแล เม่ืองานน้ีสําเรจ็แลวไมมีงานใดทําอีก
แลว ใจทรงบรมสุขตลอดอนันตกาล 

งานทางธรรมะน้ีเปนงานท่ีส้ินเสร็จสําเรจ็ได สิ้นสุดยุติลงได ไมเหมือนงานทาง
โลกซึ่งทําเทาไรก็ไมมีสิ้นสุดยุติ จนกระทั่งเจาของตายไปกอน ยังหวงงาน-งานยังไม
เสร็จ น่ีโลกของผูมีกิเลสเปนอยางน้ัน แตเรื่องธรรมนี ้ วุสิตํ พฺรหฺมจริย ํคําเดียวเทานั้น 
ประกาศกังวานไปหมดทั่วแดนโลกธาต ุ วางานของจิตของธรรมสิ้นสุดยุติหมดแลว 
ความเก่ียวของยุงเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัฏสงสารน้ี ไมมีเชื้อเหลืออีกแลว 
เพราะงานคือการชําระกิเลส สังหารกิเลสไดสิ้นสุดยุติลงไปแลว เปนใจที่บริสุทธิ์แลว
ดวย วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นี้เปนกิจที่ชอบธรรมอยางยิ่ง ไดทําเสร็จเรียบรอย
แลว น่ีละงานของธรรมเปนงานสําคัญเหนือโลกและมีวันจบส้ินลงไดดังน้ีแล 

ขอใหดูพระพุทธเจาผูประเสริฐเลิศเลอ ใหดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลอ ธรรมทาน
ประเสริฐเลิศเลอ พระสงฆสาวกทานประเสริฐเลิศเลอ ใหดูจุดนี้ผูตองการความเลิศเลอ 
ถาดูผิดนี้ไปแลวจะมีแตผิดแตพลาด สุดทายก็จม โลกเขาจมฉันใดเราก็จมฉันนั้น การ
วายอยูในวัฏวนคือความเกิดตายน้ี โลกไมมีเขตแดนฉันใด ไมมีฝงมีฝาฉันใด หัวใจของ
เราตัวของเราเองก็ไมมีฝงมีฝาฉันนั้น เพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลก
อะไร แมเปนเพศผาเหลืองหัวโลนๆ ก็ตาม ถาลงทํางานใหผิดแนวทางของพระพุทธเจา
ที่พาดําเนินเพื่อความพนทุกขแลว มีแตจะเขาหาทุกขและความลมจมทั้งนั้นแหละ จง
ตั้งใจพินิจพิจารณา 

วันน้ีผมก็เหน่ือยอุตสาหมาต้ังใจมาแนะนําส่ังสอนหมูเพ่ือน เคยพูดใหหมูเพื่อน
ฟงเสมอวา ธาตุขันธน้ีออนตัวลงมาโดยลําดับแลว หดเขามายนเขามา ไมอยากเลนกับ
อะไรๆ กับใครกับอะไรท้ังน้ันแหละเด๋ียวน้ี อยูองคเดียวคนเดียววันหน่ึงๆ ทรงธาตุทรง
ขันธท่ีแสนหนักหนวง คือ ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา มันเปนภาระอันหนัก เพียงเทานี้ก็
พอแลววันหน่ึงๆ มิหนํายังจะทานมันไมไหว มันหนัก วัยแกลงมาเทาไรกําลังวังชาออน
ลงเทาไร นํ้าหนักยังมีอยูมากภายในรางกายไมลดลงตามกําลังบางเลย จึงทานกันไม
ไหว ก็ทนเอา เทศนาวาการความจดจาํก็หลงลืมไปหมดไมเหมือนแตกอนแหละ คอย
แตจะหลงจะลืม จะขาดจะตกไปไมไดถอยไดความ 

จึงขอใหทานท้ังหลายท่ีมาศึกษาอบรมน้ี ไดตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติกําจัด
สิ่งที่เปนภัยตอเราซึ่งมีอยูภายในจิตใจ แลวความเจริญรุงเรืองเราไมตองไปหาที่ไหน 
อะไรเจริญก็สูหัวใจเจริญดวยธรรมไมได เราอยาไปหลงลมปากใครๆ วาอันนั้นเจริญอัน
นี้เจริญ มันอะไรเจริญพิจารณาดูซ ินั่นมันเรื่องของโลก เราอยาไปขัดไปแยงเขาซิ 
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เรื่องของธรรม เจริญยังไงใหดูตัวเจาของนี ่ เพราะเราเปนผูบําเพ็ญธรรมเพื่อ
สละละโลกทั้งหลายเขามา อยาเอาโลกมายุงเหยิงวุนวาย ไมดูถูกโลกไมเหยียดหยาม
โลก เอาวางไวตามสภาพของโลกของธรรม แลวบําเพ็ญตัวของเราใหหลุดพนไปโดย
ลําดับๆ นี้แลเปนสิ่งที่เลิศเลอ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ จะปรากฏข้ึนท่ีหัวใจของเราดวงหลุด
พนแลวน้ี เรื่องปญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปจจุบัน ไมเคยเห็นก็ตาม ไมเคย
รูก็ตาม สนฺทิฏฐิโก คือศาสดาองคเอกประทานไวแทนพระองคแลว จะประกาศกังวาน
ขึ้นที่ใจของเราผูบริสุทธิ์นี้แลไมเปนอื่น จึงขอใหทานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญอยาง
จริงจัง ใหสมกับพระเมตตาที่ประทานไวเต็มสัดเต็มสวนไมมีบกพรองแมแตนอยเลย 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร รูสึกเหน่ือย เอาละพอ 
 


