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พระแทสมณะแทก็คือผูมุงตออรรถตอธรรมอยางแทจริง คร้ังพุทธกาลและหลัง
พุทธกาลมาก็มีเนื้อแทเปนสวนมาก เรียกวา ๙๐% ในตํารับตําราเฉพาะอยางยิ่งเปน
ประวัติของสาวก ออกมาจากชาติชั้นวรรณะตาง ๆ ทานไมเห็นสิ่งใดเปนของสําคัญยิ่ง
กวาธรรมที่ทานมุงมาเพื่อปฏิบัติ ทานยึดธรรมนั้นเปนสมบัติ ทานเทิดทูนที่สุด ไมวาองค
ใดบรรดาสาวกมีทั้งพระราชามหากษัตริย มีทุกชั้นในบรรดาสาวกของพระพุทธเจา 
เสนาบดี เศรษฐี กุฎมพี พอคา ประชาชนคนธรรมดา จนกระทั่งถึงทุคตะเข็ญใจ พระ
องคไมทรงรังเกียจ ธรรมจะรังเกียจใครนอกจากมีความเมตตาเต็มพระทัยของพระพุทธ
เจา และเต็มใจของสาวกเทานั้น 

ทานไมมีอะไรที่จะทําใหหยิ่งในตัว ความหยิ่งนั้นไมใชธรรม นั่นคือกิเลสพองตัวขึ้นมาทํา
ใหคนหลง ทานเปนผูมุงอรรถมุงธรรม ทานประพฤติปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ออกมา
จากสกุลที่ละเอียดออนที่สุดก็คือสกุลพระมหากษัตริย ไมวาที่อยูที่หลับที่นอน ปจจัยทั้ง
สี่ซึ่งเปนเครื่องเสวยของพระมหากษัตริยตองละเอียดออนทั้งนั้น ทีนี้เวลาทานเสด็จออก
มาบวชเปนสาวกของพระพุทธเจา 

นี่เราไมไดหมายพระพุทธเจาโดยพระองคเดียวเทานั้น หมายถึงสาวกทั้งหลายซึ่งมีอยู
จํานวนมากที่เปนพระมหากษัตริยเสด็จออกบวช ไมมีอะไรที่ติดพระองคไปบางพอที่จะ
แสดงเครื่องหมายของพระมหากษัตริย อันเปนนิสัยของโลกมาเจือปน ไมเห็นมีเลยใน
ประวัติของสาวกทั้งหลาย เสด็จออกมาแลวปจจัยทั้งสี่ที่เปนเครื่องอาศัยของกษัตริยตัด
ทิ้งหมด มีเหลือแตปจจัยทั้งสี่ที่อาศัยของสมณะเทานั้น ปจจัยของสมณะนี้แลวแตจะ
เกิดจะมีจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผูเขามีใจบุญใหทาน ตามกําลังศรัทธาของเขา
มากนอย ดีชั่วประณีตบรรจงหรือชนิดใดก็แลวแต ตามกําลังศรัทธาความสามารถของ
เขาที่จะมาบํารุงพระ ทานพอใจทั้งนั้นเพราะใจทานเปนธรรมแลวตั้งแตยังไมไดบรรลุ
ธรรม 



นี่ความแตกตางกันในสมัยนั้นกับสมัยนี้ จึงเปนเหมือนคนละโลก เหมือนไมใชศาสนา
เดียวกัน สวนพอคาประชาชนซึ่งเปนนักสมบุกสมบันมาแลวนั้นเราไมตองพูด พูดถึง
ทานผูที่มีความละเอียดออนในทุกสิ่งทุกอยางบรรดาปจจัย ตลอดพระอาการกิริยา
มารยาทที่ทรงแสดงออกในพระมหากษัตริยที่เสด็จออกมาบวชนั้น เปนความละเอียด
ออนมากทุกแงทุกมุม ทานดัดแปลงเสียจนหมดในความทุกขยากลําบาก ทานไมสนใจ 
เอาแบบพระเลยเทียว 

แบบพระเปนยังไงแบบสมณะเปนยังไง ทานนําแบบสมณะนั้นมาประพฤติปฏิบัติยึด
เปนหลักใจ ทางฝายฆราวาสวิสัยไมเคยเอามาเกี่ยวของเลย นั่นพระแททานเปนอยาง
นั้น ออกไปอยูตามปาตามเขาจะมีอะไรเปนที่อาศัยพอใหไดรับความสะดวกสบายอยาง
โลก ๆ เขา ก็ตองตามสภาพ อยางที่เราไปเที่ยวในปาในเขาเราก็พอทราบแลววาเปนยัง
ไง เขากินเขารับประทานใชสอยยังไง เขาก็ใหตามมีตามเกิดตามกําลังศรัทธาของเขา
อยางนั้น เราก็พอทราบไดแลว อยูใกลเมือง อยูในเมือง อยูในปา ตางกันมากเรื่องปจจัย
เครื่องอาศัย 

เพียงเทานี้เราก็พอเทียบไดแลวกับครั้งพุทธกาล ที่บรรดาสาวกทั้งหลายทานไปบําเพ็ญ
อยูในปาในเขา ปรกติทานอยูในอรัญวาสี อยางนอยอยูในปาหางจากหมูบาน ๒๕ เสน 
คือ ๑ กิโล ๕๐๐ ชั่วสายธนูมันก็ ๒๕ เสน ทานอยูในปา นอกจากนั้นในเขาในถ้ํา เงื้อม
ผาตาง ๆ ทานจะไดรับความสะดวกสบายมาจากไหน แตจิตใจของทานเปนธรรมอยาง
แทจริงอยูแลวตั้งแตยังไมไดบรรลุธรรม กําลังขวนขวายธรรมอยูดวยความบริสุทธิ์ใจใคร
ตอธรรมจริง ๆ ดวยจิตใจเปนธรรมจริง ๆ ดวย อยางนี้ละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ทานได
เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานดําเนินอยางนั้น 

เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมจึงอยามองใครในโลกนี้ใหขามพระพุทธเจาและพระสงฆ
สาวกและธรรมคือแบบฉบับไป เราจะไมผิดหวัง ทุกขยากลําบากก็ใหถือพระพุทธเจา 
พระสงฆสาวกทั้งหลายเปนแบบเปนฉบับ ทานลําบากลําบนมาดวยกันทั้งพระพุทธเจา
และสาวกจํานวนมาก ไมใชทานมาลางมือเปบ ใหเราคิดไวอยางนี้ผูปฏิบัติ จะเปน
เครื่องเตือนจิตใจของตนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น เพราะอาศัยทานผูมีความเขมแข็งได
พาเดินผานไปแลว 



การดําเนินเพื่อขามวัฏสงสารอันเปนกองมหันตทุกขไมมีกําหนดกฎเกณฑตายตัวนี้นั้น 
เปนสิ่งที่ตองดําเนินไปดวยความยากความลําบาก ดังที่พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย
ทานดําเนินมาแลว ทานตองผานความทุกขความทรมาน ยิ่งเปนผูออกมาจากสกุลที่สูง
และละเอียดลออดวยแลว ก็ยิ่งไดรับความกระทบกระเทือนเกี่ยวกับความเปนอยูตาง ๆ 
มากยิ่งกวาพอคาประชาชน ซึ่งเคยสมบุกสมบันมาแลวมาบวชอยูดวยกัน 

เพราะคําวาคน ๆ ไมเหมือนกัน ผูเคยชินกับสิ่งใดสถานที่ใดก็ยอมเปนไปตามนั้น เมื่อ
เวลามีการเปลี่ยนแปลงก็ตองไดรับความทุกขความลําบากแตทานไมสนใจ ธรรมเปน
อยูยังไง จะควรรูเห็นอรรถธรรมไดดวยวิธีการใด พระพุทธเจาทรงพระโอวาทวาอยางไร 
ทานยึดนั้นเปนหลักเปนเกณฑพึ่งเปนพึ่งตายกับพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
โดยถายเดียวเทานั้น ปจจัยไทยทานเครื่องอาศัยทั้งหลาย ถือเปนเพียงวายังชีวิตใหเปน
ไปพอไดบําเพ็ญสมณธรรมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหถึงแดนแหงความพนทุกขตามความ
มุงหมายที่มุงมาอยางยิ่งนี้ก็เปนที่พอใจแลว เพราะฉะนั้นทานจึงไมกังวลกับเรื่อง
โลกามิสภายนอกยิ่งกวาอรรถธรรม 

นี่คือหลักเกณฑของใจพวกเราที่จะยึด คือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจาทรง
ดําเนินอยางไรไดพูดใหฟงแลว ไมรูกี่รอยกี่พันกี่หมื่นหนแลวแหละ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ใหยึดหลักการดําเนินของทาน อยาไปมองเห็นผูอ่ืนผูใดวาวิเศษวิโสยิ่งกวาพระพุทธเจา 
พระสงฆสาวก และการดําเนินก็ไมมีผูใดที่จะดําเนินละเอียดสุขุมถูกตองแมนยํา อัน
เปนไปเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว จนถึงกับความพนทุกขไดเหมือนพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลาย ใหเรายึดอยางนี้ 

ทุกขยอมรับวาทุกข ทําไมจะไมทุกข เพราะการฝาฝนกิเลสการตอสูกับกิเลส ซึ่งเปน
มหาอํานาจครองอยูบนหัวใจเรานี้มันครองมานานเทาไร เราเองซึ่งเปนคลังของกิเลส 
เรายังไมทราบเลยวากิเลสนี้เคยครองหัวใจมานานเทาไร นี่ตอนสําคัญ แลวมันจะไมมี
อํานาจมากยังไง และการตอสูที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือใหมีอํานาจเหนือกิเลสนี้ ถาไม
เปนนักตอสูเหมือนพระพุทธเจาและสาวกทาน เราจะหาชัยชนะมาจากอะไร ความทุกข
ความยากความลําบากในเรื่องหนาที่การงานนี้ โลกนี้เปนโลกสรางอยูสรางกิน เพราะไม
ใชคนตายสัตวตาย สัตวเขาก็มีงานของเขา ตื่นมาหาอยูหากินทั้งเสี่ยงอันตรายรอบดาน 



มนุษยเราก็เปนอยางนั้น ทั่วโลกดินแดนตองทุกขตองลําบากดวยหนาที่การงานเพื่อ
ความเปนอยูนี้ทั้งนั้น 

นี่เราทุกสิ่งทุกอยางจตุปจจัยไทยทานเหลือเฟอ มีผูใจบุญเต็มเมืองไทยเรา ที่จะคอย
สนับสนุนผูเอาจริงเอาจังประพฤติปฏิบัติที่นาเคารพกราบไหวบูชาขอสวนบุญสวนกุศล
ดวย นี่มีอยูเยอะ เพราะฉะนั้นเราจึงไมเห็นมีความลําบากอะไรกับจตุปจจัยนี้ นอกจาก
จะเหลือเฟอหรือฟุงเฟอหรือทวมเอาเสียจนจะตาย ธรรมหาที่งอกงามไมไดเทานั้น หนา
ที่ของเราที่จะบําเพ็ญตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามอรรถตามธรรม ดังพระพุทธเจาและ
สาวกทั้งหลายทานดําเนินมาและประทานเอาไวนี้ ทําไมเราจะดําเนินไมได 

ความทุกขโลกยอมรับกันแลววาทุกขดวยการดวยงาน นี่เราทุกขดวยการงานเพื่อการ
ดําเนินใหถึงความพนทุกข เปนทุกขที่บริสุทธิ์ใจ เปนทุกขที่ไมตองมีสิ่งใดเขามาเคลือบ
แฝงใหเปนความทุกขความทรมานสืบตอไปในกาลขางหนาเหมือนงานอื่น ๆ ซึ่งเสี่ยงตอ
ผลเสียหายทั้งหลายดังที่โลกเขาทํากัน งานนี้เปนงานที่บริสุทธิ์ จงพากันตั้งอกตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ ใหมีความเขมแข็งอาจหาญ อยาเปนผูออนแอ นี่แหละคือทางเดินเพื่อ
ความหลุดพน 

การดําเนินอยามองที่ไหน มองกิเลสใหมองอยูที่หัวใจ ใจนี้สรางกิเลสอยูตลอดเวลา อวิ
ชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฟงเอา อวิชชาเปนสถานเปนแหลงเปนพลังงานที่จะผลักดันออก
มาทางสังขาร ทางวิญญาณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันผลักดันออกมาเพื่อจะสืบตอ
กับสิ่งภายนอก แลวกวานเอาความทุกขความลําบากเขามาเผาเรา เมื่อเราไมมีสติรูรอบ
กับสิ่งเหลานี้ จะตองสั่งสมกิเลสอยูตลอดเวลาภายในหัวใจของแตละดวง ๆ ทั้ง ๆ ที่วา
เราเปนนักปฏิบัติ 

เราจะทราบนี้ไดอยางชัดเจนถึงขั้นที่ควรจะทราบปดไมอยู นี่เคยปฏิบัติมาแลวไมไดคุย 
เวลาลมลุกคลุกคลานก็ใหรูวาลมลุกคลุกคลาน แตพยายามทําตัวใหเขมแข็ง ทําตัวให
ชํานิชํานาญ ไมใหลมลุกคลุกคลาน ใหมันเปนตั้งแตระยะขั้นเริ่มแรกเปนธรรมดาดวย
กัน ใหพยายามฝกซอมก็มีความชํานาญ มีความเขมแข็ง มีความคลองแคลวแกลวกลา
ขึ้นโดยลําดับ ทั้งสติทั้งปญญาทั้งศรัทธาความเพียรมาพรอม ๆ กันเขาสูหัวใจดวงเดียว



นี้ เพื่อเปนพลังกําจัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนเจาอํานาจครองหัวใจนี้ไดโดยลําดับ 
เมื่อสติปญญาศรัทธาความเพียรมีกําลังมากเขาโดยลําดับ และซองสุมเขาไปสูภายใน
จิตใจนี้แลว เราจะทราบการสรางกิเลสตัณหาอาสวะ การสรางกองทุกขของกิเลส
ประเภทตาง ๆ มันสรางที่หัวใจ แลวก็รูวิธีแกไขไปโดยลําดับ ๆ 

อยาเขาใจวากิเลสอยูที่ไหน อยูที่หัวใจ วัฏจักรแท ๆ คือดวงใจนั้นแหละพาใหหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงเกิดแกเจ็บตายอยูไมหยุดไมยั้งไมมีอะไร ไดพิจารณาเต็มสติกําลังมาแลว 
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ไมสงสัยวาสิ่งอื่นใดที่จะพาใหเกิดนอกจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา ที่แนบสนิทอยูกับหัวใจจนไมทราบวาอะไรเปนใจอะไรเปนอวิชชานี้เทานั้น นี่เปน
หลักใหญ ไลเขาไปมันหากเห็นเอง จุดนี้ตัวสําคัญ เชื้ออันสําคัญพาใหทองเที่ยว บริษัท
บริวารก็ออก ออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ออกทางรูป ทางเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ มีแตเร่ืองของกิเลสลวดลายของกิเลสทั้งนั้น กระดิกตัวออกเมื่อไรมีแตเร่ือง
ของกิเลสหลั่งไหลออกไป เที่ยวกวานเที่ยวเอาอะไร ๆ ขนกองทุกขเขามาสูตัวของเรา 
กองทุกขคือผลที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงเหลานี้ อันเนื่องมาจากอวิชชาเปนผูผลักดัน
ออกไป เพราะเปนนายใหญ 

ดวยเหตุนี้จึงตองสอนใหมีความเขมแข็งภาวนา ใหกําหนดลงไปที่นี่ สติปฏฐาน ๔ นั่น
ฟงซิ นี้ละหลักธรรมแหงการรับรองเพื่อมรรคผลนิพพาน หลักธรรมแหงการรับรองเพื่อ
ปราบกิเลสใหราบเรียบ คือสติปฏฐาน ๔ หรืออริยสัจ ๔ ซึ่งเปนหลักใหญมากทีเดียว 
แลวสติปฏฐาน ๔ คืออะไรอยูที่ไหน อริยสัจ ๔ คืออะไรอยูที่ไหน นี่เราทราบดวยกันแลว 
อยามองขามอันนี้ไป เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ ที่จะเปนศิษยตถาคตจะใหหลุดพนออก
จากมหันตโทษมหันตทุกขที่จมอยูภายในจิตใจนี้ เพราะอํานาจของกิเลส เราตองเอาให
เต็มที่เต็มฐาน เอาใหเห็นชัยชนะไปโดยลําดับ ๆ จึงชื่อวาเปนผูมีความสามารถ เปนผู
อาจหาญตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาใหทัน และตามรอยเทาของสาวกทั้งหลาย
ใหทัน ดวยการประพฤติปฏิบัติ มีความเขมแข็งไมออนแอ 

จิตเปนตัวปรุงตัวคิด ปรุงอยูตลอดเวลา คิดอยูตลอดเวลา มีสติมันก็คิดไมมีสติมันก็คิด 
คิดตามธรรมชาติของจิตนั้นคิดดวยอํานาจของอวิชชา อวิชชาผลักดันออกมาใหคิด จึง
เปนเรื่องของสมุทัย ๙๙ % ถาเปนผูปฏิบัติ ถาหากเราไมสังเกตจะเปน ๙๙ % ลวน



แลวตั้งแตเร่ืองของสมุทัย ในขณะเราเผลอมันก็รอยเปอรเซ็นตนั่นแหละพูดงาย ๆ มัน
ปรุงออกมาเรื่องอะไร เร่ืองรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียด เสียใจ ดีใจ อดีตอนาคตก็ไม
หนีไปจากความรักความชังความโกรธความเกลียดทั้งนั้น ไมหนีจากนี้ และออกมาจาก
ใจเปนผูวาดภาพ วาดอยูงั้นตลอดเวลา ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ปรุงขึ้นมาแลวจิตก็เคลิ้ม
ตาม คลอยตามแลวเคลิ้มตาม จิตเราอยูเฉย ๆ วันหนึ่งไมตองมีภาพคือความคิดปรุง
ของตัวเองมาหลอกมีไดเหรอ มันอยูดวยความหลอกหลอนของจิตทั้งนั้น แตเรายังไม
ทราบเวลานี้ เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาจิตใหมีความสงบเย็นพอสมควร 

ใชปญญาคุยเขี่ยขุดคนลงในสติปฏฐาน ๔ คือกาย กายานุปสสนาทานวา พิจารณาให
เห็นแจงในกาย ในกายนี้มีอะไรบาง ดูดวยความเจาะจง ดูดวยความมีสติ ดูดวยความ
อยากรูอยากเห็นดวยความสนใจจดจอจริง ๆ นั้นเรียกวาความเพียร ไมใชดูสักแตวาดู 
พิจารณาสักแตวาพิจารณาลูบ ๆ คลํา ๆ ไปแลวก็เตลิดเปดเปงหนีไปทางอื่นเสีย ให
สมุทัยคือกิเลสมันหลอกไปเสีย อยางนั้นไมจัดวาเปนความเพียร ไมจัดวาเปนผู
พิจารณาสติปฏฐาน ๔ เพื่อการรื้อถอนกิเลสตัวอุปาทานยึดมั่นถือม่ันภายในกายนี้ให
หมดไปได 

ถาหากเราพิจารณาดวยความมีสตินี้ทําไมจะไมรู พระพุทธเจาทรงรูพระกายของพระ
องคแลวก็สามารถรูกายของสัตวโลกไดหมด ถอนไดทั้งนั้น จึงเรียกวาโลกวิทู คําวา
โลกวิทูรูแจงโลกนี้ เปนไดทั้งคุณสมบัติของสาวกดวย เปนไดทั้งคุณสมบัติของพระพุทธ
เจาดวย เปนแตเพียงวาคุณสมบัติของพระพุทธเจานั้น กวางขวางสมภูมิพุทธวิสัย คําวา
โลกวิทูนี้หมายถึงรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่กระเทือนอยูทั่วโลกธาตุ 

ไมมีสัตวตัวใดบุคคลใดที่จะไมมีสัจธรรมอยูนี้ เปนแตเพียงวาจะครบหรือไมครบเทานั้น 
สติปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นมาถึงจะเปนสัจธรรมประเภทแกไข นิโรธเปนผลที่เกิดขึ้นจาก
มรรคปฏิปทา สวนทุกขกับสมุทัยนั้นมีอยูทุกตัวสัตวตัวบุคคลนั่นแหละ เพราะอันนี้มัน
เปนอัตโนมัติวัฏจักรของมันพาเปนมาอยางนั้น เพราะอํานาจแหงอวิชชา จึงตองได
พิจารณากายใหเห็น 



ดูตั้งแตผิวหนังเขาไป ผิวหนังขางนอกกับหนังขางในเปนยังไง เพียงหนังอันเดียวกันนี้
ขางนอกกับขางในมันยังตางกันอยูแลวใหเห็นชัด ๆ ตามหลักความจริงเปนอยางนั้น เรา
พิจารณา-พิจารณาเห็นตามความจริงนี้ อยาคานอยาแยงความจริงซึ่งเปนพระโอวาท
ของพระพุทธเจา ทานวาเปนของปฏิกูล เราดูขางนอกก็เต็มไปดวยมูตรดวยคูถอยูแลว 
ขี้เหงื่อขี้ไคลจะไมเรียกวาขี้ไดยังไง มันเต็มอยูไมวาขางบนขางลาง สมมุติกันไปอยางนั้น
วาขางบนขางลาง เชน ศีรษะถือกันอยางนั้นถือกันอยางนี้ ขี้มันไมไดถือมันมีอยูจน
กระทั่งศีรษะคน ขี้หัวขี้ศีรษะขี้ไคลเต็มไปหมดมันถือไหม เราอยาไปหลง 

พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมันในเรื่องของปฏิกูล ทั้งที่มันเปนอยูและเวลา
สลายไปเปนยังไงอีก เวลาแตกดับแลวเปนยังไง ยิ่งแสดงออกมาอยางเปดเผย เวลานี้มี
เพียงหนังหุมหออยูเทานั้นพอดูกันไดมนุษยเรา พอถลกหนังออกแลวดูกันไดอยางไร ทั้ง
หญิงทั้งชายดูกันไมได มีหนังเทานั้นเปนเครื่องพรางตาบุรุษตาฟาง ผิวหนังบาง ๆ เทา
นั้นเองเรายังแทงไมทะลุ จะวาเรามีปญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมไดยังไง พระพุทธเจา
ทานแทงทะลุ สาวกทานแทงทะลุ ปญญาของทานเปนอยางนั้น 

หยั่งลงใหสูความจริงอยาปนเกลียวกับธรรม สิ่งที่ไมสวยวาสวย สิ่งที่ไมงามวางาม สิ่งที่
ไมม่ันคงวามั่นคง สิ่งที่ไมใชเรา เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนต ฺตา ก็วาเรา ๆ เสียแลว มันปน
เกลียวกับธรรมของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาอยางนี้ ก็ชื่อวาสูกิเลสไมได กิเลสพาให
ปนเกลียวก็ปนไป ปนเกลียวอยูตลอดเวลาสําหรับกิเลส ปนเกลียวกับธรรมตอสูกับธรรม 
เปนเพราะกิเลสเปนขาศึกตอธรรมอยูเสมอ 

จึงตองฝน อยากดูก็ไมดูถาจะเกิดกิเลส อยากฟงก็ไมฟงถาจะเกิดกิเลส สัมผัสอะไรก็
ตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะคิดจะปรุงจะสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด ถาสิ่งนั้นจะทําให
เกิดกิเลสแลวตองฝนทั้งนั้น หักหามกันอยางหนัก นอกจากนั้นแลวยังคุยเขี่ยขุดคนในสิ่ง
ที่มีอยูนี้ซึ่งสุดวิสัย เพราะมันมีอยูแลวกิเลสภายในใจ ใหดูตามหลักความจริงของมัน 
ถาจะดูอสุภะก็ใหดูในรางกายของเรา มีตรงไหนเทาเม็ดหินเม็ดทรายมีไหมที่ไมเปนของ
ปฏิกูลโสโครกนี้มีไหม มันไมมี มันเต็มทั้งรางนี้หมด แมแตเอาเข็มแทงลงไปก็เจอแตสิ่ง
สกปรกโสโครก เจอแตสิ่งเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทั้งนั้น แลวเรายังจะฝนยึดถือมัน
อยูเหรอ 



ธรรมพระพุทธเจาเปนเครื่องบุกเบิกใหเขาถึงความจริง พยายามพิจารณา นํามาใช อยา
ใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายหัวใจอยูตลอดเวลาเลยซึ่งไมใชของดี กิเลสสนุกแตเราทุกข
เพราะอยูใตอํานาจของกิเลส พิจารณาใหจริงจัง กายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณา
กายนอกก็ตามกายในก็ตาม ทั้งกายนอกกายในก็ตามทานวา กาเย กายานุปสฺสี วิหร
ติ อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ เร่ือย สมุทยธมฺมานุปสฺสี 
วา กายสฺมึ วิหรติ. วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา 
กายสฺมึ วิหรติ. พิจารณากายนอกพิจารณากายใน พิจารณากายในกายไดทั้งนั้นถูก
ตองทั้งนั้น เพราะเปนความจริงดวยกันเมื่อพิจารณาใหเปนความจริง 

กายนี้ไมไดรูสึกเรานี่ เปนแตประสาทอันหนึ่งเปนเครื่องใหรูวา ตามีหนาที่รูอยางนั้น หูมี
หนาที่ฟงอะไร ๆ เปนประสาทสวนหนึ่งสําหรับรับทราบตามหนาที่ของตน ๆ แตไมใช
ธรรมชาตินั้นเปนตัวจิตเปนตัวรู ตัวรูจริง ๆ อยูที่จิต เราจะเห็นไดชัดเจนก็ตองนักภาวนา
เทานั้น คนอื่นจะวินิจฉัยสิ่งเหลานี้ไมได ถานักภาวนาแลวปดไมอยู เมื่อถึงขั้นรูแลวรู
หมดวาอันนี้เปนเครื่องมือเทานั้น เมื่อจิตถอนตัวออกไปเสียเทานั้น อะไรมีตามีมันก็ไม
เห็น ทั้ง ๆ ที่ตาไมบอด เมื่อจิตถอนตัวไปแลวตาก็ไมเห็นหูก็ไมไดยิน กายทุกสวนไมมี
เครื่องสัมผัส ไมรูสัมผัสทั้งนั้น เพียงยอ ๆ เทานี้เราก็พอจะเขาใจแลววาอะไรเปนใหญที่
พาใหรูอยูเวลานี้ ก็คือใจ 

แตใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไปนี้มันซาบมันซานไปหมดทั่วสรรพางครางกาย เพราะฉะนั้น
มันถึงแบกเอาหมด ถาเรียกวาคนแบกก็เรียกวาแบกคนทั้งขี้ ความสกปรกโสมมก็อยูนี้
มันก็แบกเอาวาเปนเราเปนของเราจะวายังไงเพราะไมรู เพราะฉะนั้นทานจึงสอนให
พิจารณาใหเห็น จะเปนทางปฏิกูลก็ตาม จะเปนทาง อนิจฺจํ ความแปรสภาพ มันก็แปร
อยูตลอดเวลาไมวาหลับวาตื่น ไมวาเวลาไหนไมมีวันหยุดยั้งของไตรลักษณที่จะไม
ดําเนินตามหลักธรรมชาติของตนโดยอัตโนมัติ เดินอยูอยางนั้น ขณะที่นั่งอยูนี้ก็เดิน 
อนิจฺจํ แปรอยูเร่ือย ๆ ทุกฺขํ บีบบังคับตลอดเวลา อนตฺตา เปนเราเปนของเราที่ไหน 
ประกาศปาง ๆ อยูภายในตัวดวยความจริง 

เราพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหทราบความจริง ตองพิจารณาตามหลักธรรมชาติแหงความจริง
ของมันแลวจะรู รูแลวความยึดมั่นถือม่ันมันถอนตัวของมันมาเอง ไมตองไปดึงไปถอน



ไปลากมันหรอก เอาปญญานี้เปนผูทดสอบใหถึงความจริง เพราะหลักธรรมคือหลักเหตุ
ผล พิจารณาใหเห็นตามความจริงนี้แลวจิตจะถอดถอนเขามาเอง รูป เสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส อะไรมันก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเปนอสุภะอสุภังของปฏิกูลเหมือน ๆ 
กันไปหมด เมื่อพิจารณาไดอยางซึ้งถึงใจแลวมันปลอยมันถอนตัวเขามาทั้งนั้น 

แมแตรางกายซึ่งเคยอยูดวยกันมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อเขาใจแลวมันก็ถอน
ตัวไมยึดมั่นไมถือเปนกรรมสิทธิ์ดวยอุปาทาน เปนเพียงรับผิดชอบกันอยูเทานั้น ไมถือ
วานี้เปนเราเปนของเรา จิตเปนจิต จิตพอกับตัวเองแลวไมจําเปนจะตองยึดสิ่งเหลานี้มา
เปนเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัย เวทนาก็เปนเวทนา จิตเปนจิต สุข ทุกข เฉย ๆ เปนเวทนา อนิ
จฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน เวทนา อนิจฺจา เวทนา อนตฺตา ฟงซิ จะเปนสุขก็ อน
ตฺตา เปนทุกขก็ อนตฺตา เฉย ๆ ก็ อนตฺตา อนิจฺจํ เหมือนกันหมด ยึดอะไร สิ่งเหลานี้
เปนสิ่งที่เกิดและดับตามหลักธรรมชาติของเขา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอาการอันหนึ่ง ๆ เทานั้น จิตเปนจิตจะไป
ยึดเอาสิ่งเหลานี้มาเปนตัวเปนตนไดยังไงถาไมอยากเปนนักหนี เหมือนฟุตบอลถูกกิเลส
เตะกลิ้งไปกลิ้งมา รอบขอบเขตจักรวาลไมทราบเกิดภพไหนชาติไหนกาลใดไมรู เหมือน
คนตาบอดไปไหนมาไหนก็ไมรูเพราะตาไมเห็น เขาพาไปไหนก็ไป นี่กิเลสพาไปไหนก็ไป 
แตก็ไมรูวาไปที่นั่นที่นี่เปนยังไงทั้ง ๆ ที่ไดรับความทุกขอยางแสนสาหัสมาในบางภพ
บางชาติบางเวล่ําเวลา 

แมแตในอัตภาพรางกายนี้ก็ยังเห็นอยูชัด ๆ วาไมใชมีความสุขแบบรื่นเริงตลอดไป มี
ความทุกขอยางแสนสาหัสก็มี เวลาเจ็บไขไดปวยหรือเกิดความทุกขความทรมานใน
ทางรางกาย จะเปนเพราะสาเหตุใดก็ตาม อยาเขาใจวาสิ่งเหลานี้จะทําความสุขใหแก
คนเลย รางกายนี้ตองเปนกองไฟทั้งกองนั่นแหละแผดเผา ถายิ่งมีอุปาทานดวยแลวก็ยิ่ง
หนักดวยความกังวลวุนวาย โรคของจิตยิ่งเปนโรคที่หนักหนามากถาพิจารณาไมทัน 

การพิจารณาใหรูเทาทันในสิ่งเหลานี้ จะเปน อนิจฺจํ ก็ใหทราบชัด อสุภะอสุภังนี่เปนสิ่ง
สําคัญมาก ปฏิกูล เปนหลักใหญมากควรพิจารณา ขางนอกก็พิจารณาได ขางใน
พิจารณาได กี่คร้ังกี่หนตลบทบทวนอยูกับนั้นเลยก็ไดนี่พิจารณา ตั้งขึ้นมา ใหสวยให



งามขนาดไหนตั้งขึ้นมา กิเลสมันหลอกเราเราก็ตองหลอกกิเลสเหมือนกัน กําหนด
พิจารณาใหมันแตกกระจายลงไปใหเห็นอยางประจักษใจ เพราะเปนความจริงเหมือน
กัน เมื่อชัดเจนแลวไมตองบอกแหละเรื่องความปลอย 

อุปาทานนี่มันหนัก หนักมาก ภูเขาทั้งลูกเราจะวามันหนักไดยังไง ใครไปเคยแบกภูเขา 
ภูเขาทั้งลูกมาทับหัวใครได ไมเคยมีมาทับหัวใคร เขาอยูเฉพาะเขา แตรางกายนี้ ภารา 
หเว ปฺจกฺขนฺธาอันนี้เปนภาระอันหนัก ทานบอก ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้ง
หาเปนภาระอันหนักนะ ทานไมไดบอกภูเขาทั้งลูกเปนภาระอันหนักนะ ทานไมไดวา 
ทานวาเบญจขันธนี้ตางหาก จึงตองใหพิจารณาลงตรงนี้ ดูขางนอกดูขางใน กําหนดให
แตกกระจัดกระจายลงไป 

กิเลสทําไมมันถือวาเปนกอนเปนกลุมเปนของสวยของงาม ซึ่งเปนสิ่งที่ปนเกลียวกับ
ความจริงเอามากมาย พิจารณาใหเห็นตามความจริงตามหลักธรรมนี้ มันก็ปราบกิเลส
ไดเทานั้นซิ ความวาสวยวางามก็หมดไป ความวาเที่ยงถาวรก็หมดไป ความวาเราวา
ของเราก็หมดไป ๆ ความกังวลก็หมดไป อุปาทานก็หมดไป ก็เทากับวาเราปลดเปลื้อง
ภาระอันหนักออกจากใจ ใจก็ดีดขึ้นโดยลําดับ นี่การพิจารณาใหพิจารณาอยางนี้ เอา
ใหจริงใหจัง 

มรรคผลนิพพานเปนปจจุบันอยูภายในจิต กิเลสเปนปจจุบันมันเกิดไดทุกเวลา ความ
โลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไร มันเกิดไดอยู
ตลอดเวลา ขอใหมีชองใหมันเกิดมันไมถอย มันไมมีปมีขลุยอะไรหรอกมันเกิดอยูงั้น ไม
มีพิธีรีตองอะไรมันเกิดของมันไดถาเปนชองใหมันเกิด การปฏิบัติธรรมจึงไมควรที่จะหา
เวล่ําเวลาหาอิริยาบถหากาลสมัยหรือพิธีตาง ๆ เอาใหจริงใหจัง กําหนดลงไป กิเลสเกิด
ขึ้นที่ตรงไหนใหกําหนดพิจารณา มันสําคัญมั่นหมายวาอะไรเปนอะไร ปญญาติดตาม
ใหรูชัด พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็รูชัดเองได นี่ที่ปฏิบัติมาเปนอยางนี้ 

ผมละวิตกวิจารณกับหมูเพื่อน เพราะเราอยูดวยกันไมใชเปนของแนนอน เราตางคนก็
เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และอยูในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะหาความแนนอน
ไดอยางไร ตองมีการพลัดพรากจากกัน ไมเวลาเปนก็เวลาตายจนไดนั่นแหละ เวลาได



มาอยูดวยกันควรพยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยในการประกอบความพากเพียรก็ขอให
ได อยาใหเสียทีที่ไดมาอยูดวยกัน อะไรจะเปนที่ระลึกยิ่งกวาธรรมนี้ไมมีในโลกอันนี้ 

ธรรมเปนสิ่งสําคัญมากใหเขาถึงใจเถอะ เมื่อธรรมเขาถึงใจมากนอยใจที่กําเริบเสิบสาน
อยูดวยอํานาจแหงกิเลสตัณหาอาสวะบีบบังคับเปนฟนเปนไฟ จะกลายเปนน้ําดับไฟลง
ไปโดยลําดับ ๆ ยิ่งเราดับไดหมดไมมีสิ่งใดเหลือเลย เหลืออยูเฉพาะขันธลวน ๆ เทานั้น 
ไมมีกิเลสตัวใดที่จะแฝงตัวขึ้นมาเขาแทรกแซงจิตไดแลว นั้นแลชื่อวาเปนผูหมดภาระ 
หมดงานที่เคยตะเกียกตะกายมาตั้งแตเร่ิมแรกประพฤติปฏิบัติ ลมลุกคลุกคลานมาดวย
ความทุกขความลําบากลําบน พอมาถึงจุดจบแหงงานขณะที่กิเลสสิ้นสุดลงไปแลวเทา
นั้น นั้นแลเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ งานที่เราไดอุตสาหบึกบึนมาตั้งแตตนมาถึงจุดจบ
ในบัดนี้ เพราะกิเลสตายหมดแลวไมมีสิ่งใดเหลือภายในใจ ใจเปนอิสระเต็มที่ ไมตอง
หาเรื่องความสุข ไมตองยุงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องภพเรื่องชาติไมวุนไปเลย พอเสีย
ทุกอยางที่จิต 

เวลานี้จิตกําลังหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกวงอยูตลอดเวลา เพราะกิเลสพาให
ดิ้นพาใหหิวยังไมเห็นโทษของมันเหรอ สิ่งเหลานี้มีแตเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นพาใหเปน 
เมื่อไดชําระกิเลสออกหมดแลวไมมีที่จะไปดิ้นรนกระวนกระวาย ที่จะไปคิดถึงเรื่องอดีต 
จะไปยุงอนาคต ยุงกับเรื่องเกิดเรื่องตาย เร่ืองจะไปเกิดในภพใดชาติใด ไดรับความสุข
ความสบาย ไดรับความลําบากลําบนที่ไหนบาง ไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา เพราะจิตรูแจง
เห็นจริงรอบตัวหมดแลว ไมมีอันใดที่จะมาแทรกหรือเพิ่มเติมไดอีกแลว เปนความพอ
อยางสมบูรณดวยความบริสุทธิ์ของใจ 

นี่คือคุณคาหรือผลแหงการประพฤติปฏิบัติมาดวยความลําบากลําบน มีเวลายุติไดสิ้น
สุดได งานคือการถอดถอนกิเลสสิ้นสุดได เมื่อถึงจุดนั้นแลวจะทําก็ไดไมทําก็ได เพียง
เปนวิหารธรรมในขณะที่จิตยังครองขันธอยูนี้ ก็บําเพ็ญไปพอเปนวิหารธรรมเครื่องอยู
สบายระหวางจิตกับขันธ ทําไมจึงวาเครื่องอยูสบาย คือใหขันธทรงตัวไปไดตามอายุขัย
ของมัน ถาหากวาสมบุกสมบันเรื่องหนาที่การงานอะไร ๆ มาก ๆ นี้ แพก็จะไปแพที่ขันธ 
จิตที่บริสุทธิ์แลวเอาอะไรไปแพ เอาอะไรไปชนะไมมี คําวาแพไมมีคําวาชนะไมมี คําวา



กลัวเปนกลัวตายก็ไมมี คําวาตายวาเกิดก็ไมมี เมื่อถึงธรรมชาตินั้นแลวไมมีทั้งนั้นในสิ่ง
ที่กลาวเหลานี้ 

พระพุทธเจาทานเดินจงกรม ทานทรงนั่งสมาธิสมาบัติ นั่นเปนวิหารธรรมของพระองค
ในระหวางขันธกับจิตที่ยังครองตัวอยูเพื่อใหถึงอายุขัยเทานั้นไมใหหนักมากไป พระ
สาวกก็เหมือนกัน องคใดที่มีความถนัดจัดเจนหรือเปนนิสัยหนักแนนในทางไหน ทานก็
บําเพ็ญของทานไปตามธรรมดา เชน ผูชอบเขาสมาธิสมาบัติอยางพระมหากัสสปะ
เปนตน ทานเขาสมาบัติไดถึง ๗ วันทานถึงออก ออกจากนิโรธสมาบัติ ผูที่ไดสมาบัติ ๘ 
เปนอยางนั้น 

ผูที่ไมไดซึ่งเปนพระอรหันตดวยกันทานก็ไมจําเปนตองเขาอยางนั้น ทานพักจิตพักใจ
ธรรมดา ๆ ระหวางขันธกับจิตที่ปฏิบัติตอกันพอถึงวันเทานั้น นี่ทานดําเนินมาอยางนี้ ที่
จะไปแกกิเลสตัวใดอีกในการประกอบความเพียรของพระอรหันตนั้นไมมี จะแกตัวไหน 
ตัวไหนมันก็ฉิบหายหมดแลว เหลือแตความบริสุทธิ์ลวน ๆ เทานั้นจะไปแกที่ไหน 

แลวคําวาบริสุทธิ์แลวนั้น จะมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาที่ไหนเปนกําหนดกฎเกณฑ เปนที่
ใหเกิดสัญญาอารมณกับทาน นิพพานทาไหนจะดี หรือนิพพานทาไหนจะเสียที หรือ
ตายทาไหนดีทาไหนไมดีทานไมมี ตายทาไหนก็คือพระอรหันตตาย เอา เราพูดเรื่องตาย 
จะตายดวยอุบัติเหตุอะไรก็ตาม ตายดวยการเจ็บไขไดปวยอะไรก็ตาม จะเขาสมาธิ
สมาบัติหรือไมเขาก็ตาม ไมมีสิ่งใดสําคัญทั้งนั้น ไมมีอันใดที่จะลบลางความบริสุทธิ์นั้น
ไดเลย ทานเปนพระอรหันตอยูเต็มตัวทุกกาลสถานที่อิริยาบถ 

พระพุทธเจาทรงเสด็จเขาฌานสมาธิสมาบัติ แลวปรินิพพานไปในทาสมาธิสมาบัตินั้น 
นั่นเปนลวดลายของศาสดาผูเปนครูเอกของโลกไมทิ้งลวดลาย ตั้งแตขณะตรัสรูแลวสั่ง
สอนโลกจะดวยพระอาการใดที่แสดงออก ไมเคยลดละแหงความเปนศาสดาเลย สัตว
โลกจะยึดไดทุกพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหว เพราะเปนศาสดาโดยสมบูรณทุก ๆ อาการ 
เพราะฉะนั้นวาระสุดทายที่พระองคจะปรินิพพาน พระองคตองแสดงใหเต็มลวดลาย
ของศาสดาเอกในวาระสุดทาย 



ดวยเหตุนี้จึงทรงเขาสมาบัติ เขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ซึ่งเปนรูป
ฌาน ๔ แลวก็กาวเขาสูอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ แลวกาวเขาสูสัญญาเวทยิตนิโรธ จนพระสงฆทั้งหลายที่อยู
ในขณะนั้นเกิดความสงสัยถามพระอนุรุทธะ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางปรจิตวิชชา คือรู
จิตของคนอื่น ไมมีใครเยี่ยมยิ่งกวาพระอนุรุทธะ เหลานั้นก็รูแตพระอนุรุทธะนี้เลิศ
กวาบรรดาสาวกทั้งหลายในทางรูจิตของคนอื่น แมพระจิตของพระพุทธเจาซึ่งกําลัง
ดําเนินอยูในฌานนั้น ๆ พระอนุรุทธะก็ตามไดหมด 

เมื่อเขาไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาและเวทนาไมมีอะไรเหลือแลว เวทนาใน
ขันธไมใชเวทนาในจิต แลวพระสงฆทั้งหลายสงสัยที่อยูนั้นเขาใจวาพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว จึงถามพระอนุรุทธะ พระอนุรุทธะทานไมไดนั่งเขาสมาธิสมาบัติ
อะไร แตทานรูอยูตลอดเวลา ทานตามเสด็จพระจิตของพระพุทธเจาไปในฌานนั้น ๆ 
อยูตลอดเวลา พอถึงขั้นนั้นแลว 

เมื่อพระอานนทถามวา นี่พระพุทธเจาปรินิพพานแลวเหรอ บอกวายัง เวลานี้กําลัง
ประทับอยูที่สัญญาเวทยิตนิโรธ เวลาถอยออกมาก็บอก วาเวลานี้ถอยออกมาแลว ลง
จนกระทั่งถึงปฐมฌาน แลวลงไปถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาก็บอก แลวเวลานี้กาวเขาสู
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานก็บอก จตุตถฌานก็บอก จนกระทั่งออกจากระหวาง
ฌานทั้งสองคือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แยกในทามกลางนั้น ไมติดไมนิพพานในฌาน
ใดทั้งนั้น เออ ทีนี้ปรินิพพานแลว นี่ไมสามารถที่จะนํามาพูดไดอีกแลว 

ถาเปนเครื่องบินก็เหมือนกับบินบนอากาศวาง ๆ ไมมีกอนเมฆผานมาเลย เราไมอาจ
สามารถจะทราบไดวา เรือบินนั้นเร็วขนาดไหนดวยสายตาของเราเอง นอกจากมีเครื่อง
บอกเครื่องวัดเทานั้น เหมือนไมไดไปไหน ไมมีสมมุติเปนเครื่องพาดพิง เมื่อออกจาก
สมมุติแลวเปนวิมุตติลวน ๆ ไมมีสิ่งพาดพิงเหมือนพระองคเสด็จเขาฌาน เสด็จเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน เร่ือยไปจนกระทั่ง สัญญาเวทยิตนิโรธ นี้เปนสมมุติทั้งนั้น 

พระจิตเปนวิมุตติ เมื่อเสด็จกาวไปสูฌานใดคือพระจิตที่บริสุทธิ์ พระจิตที่เปนวิมุตตินั้น
กาวเขาสูฌานใด พระอนุรุทธะบอกไดอยางชัดเจน นี้กาวเขานั้น ๆ ๆ จนกระทั่งถึงจุด



สุดทายแหงสมมุติ สัญญาเวทยิตนิโรธแลวถอยออกมา นั่นละจิตที่บริสุทธิ์กาวไปไหน ผู
ที่รูวารจิต ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางวารจิตสามารถพูดไดทุกระยะ เวลานี้พระจิตของ
พระพุทธเจากําลังเขาฌานนั้น ๆ นั่นละพระจิตนั้น พอออกจากสมมุติแลวก็เหมือนเรือ
บินที่อยูกลางอากาศไมมีอะไรที่พาดพิง เลยไมทราบวาไปไหนผานอะไรผานที่ไหนบาง
ไมรู 

เพราะไมมีสมมุติ เพราะไมมีสิ่งมาเกี่ยวของ ถามีเมฆผานก็รู นี่จิตไมมีสมมุติแลวเปน
อยางนั้น พิจารณาใหดี ในขันธนี้ก็รูกันอยูนั้นธรรมชาตินี้รู เวลานี้อาศัยขันธเปนเครื่อง
มือแสดงออกในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้น ถาปลอยขันธแลวก็หมด บรรดาที่เปนสมมุติทั้งมวล
ไมวาหยาบ ละเอียด ละเอียดแคไหน ไมมีในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นเลย จึงหาทางที่แสดง
แบบสมมุติไมได มาพูดกันอยางสมมุติไมได วาอยูที่นั่นอยูที่นี่ ที่ก็เปนสมมุติ ที่นั่นก็เปน
สมมุติที่นี่ก็เปนสมมุติ 

คําที่วาบริสุทธิ์ ๆ นี้มาจากไหน ถาไมมาจากจิตดวงที่กิเลสกําลังหุมหออยูเวลานี้ กิเลส
อยูที่ไหน อยูที่จิตนี้ แลวมรรคผลนิพพานหรือความบริสุทธิ์อยูที่ไหนถาไมอยูที่นี่ เพราะ
ฉะนั้นจึงตองแกกันลงที่นี่ อยาไปมองอื่นใหเสียเวล่ําเวลาคาดคะเนเดาไปดนไปใชไมได
เลย เอาความจริงลงตรงนี้กัน ใหเปนที่เขาใจ 

ทําไมจึงไดยินตั้งแตขาวทานหลุดพนจากทุกขในวัฏสงสาร สําเร็จมรรคผลนิพพานอยูที่
นั่นที่นี่ พระสาวกองคนั้นสําเร็จที่นั่นที่นี่ เราทําไมจึงสําเร็จไมไดเปนเพราะเหตุใด เราก็
คนคนหนึ่ง ธรรมวินัยซึ่งเปนเครื่องปราบปรามกิเลสก็เปนเครื่องมืออันเดียวกัน กิเลสก็
เปนประเภทเดียวกันทําไมเราถึงแกไมได ถาไมขึ้นอยูกับความสามารถของเรานี้เทานั้น 
สวนกับธรรมไมมีปญหา เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ชอบยิ่งมาแตกาลไหน ๆ 
ปราบกิเลสอยูได ไมวากิเลสประเภทใดเรียบหมดเพราะอํานาจแหงธรรมนี้ 

ผูที่จะยกธรรมนี้มาเปนเครื่องมือกําจัดกิเลส จะยกมาดวยวิธีใด หรือจะยกมาดวยความ
ออนแอ ดวยความเห็นแกความเกียจครานรําคาญ ถาเปนอยางนั้นก็ไปไมได เครื่องมือ
จะทวมหัวอยูก็ปลอยใหขาศึกเหยียบย่ําทําลายได เพราะไมยกเครื่องมือขึ้นมาตอสู 
สวากขาตธรรมจะเรียนไดจนคลองปากเหมือนนกขุนทองก็ตามไมเกิดประโยชนอะไร 



กิเลสไมกลัวถาไมใชการประพฤติปฏิบัติ มีสติปญญาศรัทธาความเพียรเปนสําคัญ เปน
เครื่องปราบปรามกิเลส อันนี้เปนหลักใหญ ไมวาครั้งพุทธกาลไมวาครั้งนี้ไมวาครั้งไหน 
ๆ กิเลสจะกลัวแตธรรมเทานั้น เอาใหจริงจังอยาลดละปลอยวาง 

พูดไป ๆ รูสึกเหนื่อย ๆ เอาละพอ 

 


