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 ธรรมรสไง วนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัปฏิบติัธรรม วนัฟังธรรม ธรรมไง ไปทางนูน้ เวลาฟัง

ธรรมเขาน่ะธรรมรส รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง เห็นไหม ธรรมรส รสของธรรม แต่เวลาเขา

ประพฤติปฏิบติักนัไง ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะอยา่งพวกเราน่ีใชแ้ค่สมาธิ แค่ท าหลบัหูหลบัตาจะได้

อะไรไง  

แต่ถา้ใชปั้ญญา ปัญญาของเขา เขาวา่ใชปั้ญญา เราวา่การใชปั้ญญาอนันั้นมนัเป็น..สญัญารส 

ไม่ใช่ธรรมรส แต่ธรรมรส เห็นไหม เวลาเราท าจิตเราสงบเขา้ไป พอเร่ิมท าจิตของเราสงบเขา้ไป จิตเรา

สงบเขา้ไป น่ีมนัไดร้สของธรรมแลว้ นัน่ธรรมรส  

คนท่ีจะไดร้สของธรรม ปฏิบติัธรรมแลว้สมควรแก่ธรรม ไดร้สของธรรม มนัตอ้งเขา้ไปสมัผสั

กบัธรรมจริงๆ มนัถึงไดส้มัผสักบัรสอนันั้นนะ รสความต่ืนเตน้ ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ ปีติ สุข เห็น

ไหม แลว้ยงัเขา้ไปเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไป เพราะขั้นตอนส าคญัอยา่งไร ขั้นตอนไม่ส าคญัเลย เพราะ

ขั้นตอนน้ีเป็นการโกหกกนั เป็นการหลอกลวงกนั  

ถา้เป็นใชปั้ญญา ปัญญาเขา้ไปสนุกมาก เพราะวา่เขาใชป้ฏิบติัทางปัญญากนั จะมีความสนุก 

ความเพลิดเพลิน แลว้ไม่หลงใหล แต่ถา้มาปฏิบติั มานัง่หลบัหูหลบัตา มนัจะวา่เป็นขั้นเป็นตอน มนัจะ

หลงทาง เขาบอกวา่ หลงทาง แลว้เป็นไปไม่ได ้ แต่ถา้เป็นปัญญามนัสนุก มนัสนุกนะ วา่สนุก สนุกสิ

เพราะอะไร เพราะมนัเพลิดเพลิน เห็นไหม มนัเพลิดเพลินในสญัญา ในวิชาการน่ีเพลิดเพลินมาก ถา้

อยา่งนั้นแลว้มนัถึงไม่หลงไม่ใหล?  
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เขาถึงวา่เขาไดท้ านะ เขาวา่ดีข้ึนมากเลย เราบอกปกติเป็นอยา่งนั้น ดีข้ึนมากหมายถึงวา่แต่เดิม

ติดหมกมุ่นอยูใ่นรูป รส กล่ิน เสียง แลว้ปล่อยไดห้มด เด๋ียวน้ีปล่อยไดห้มด จนมาเตรียมตวัตายนะ 

ปล่อยไดห้มด มีเส้ือผา้ ๓ ชุด แลว้กเ็ตรียมท าท่ีฝังศพไวเ้ลย ป้ันรูปตวัเองเอาไวเ้ลย เพื่อจะให้เตรียมตวั

ตาย แลว้เขามาคุยกนัวา่น่ีเขาปฏิบติัธรรม แลว้แบบเขาปล่อยไดห้มด  

น่ีมนัเขา้ดว้ยสญัญารส มนัไม่ไดเ้ขา้ดว้ยธรรมรส เตรียมตวัตายของพวกเราน่ีมนัเตรียมตวัตาย

ดว้ยหวัใจ หวัใจเตรียมตวัตายไง  

อนัน้ีมนัไม่เคยตาย มนัเปล่ียนภพเปล่ียนชาติไป เพียงแต่เขา้ใจวา่เตรียมตวัตาย กเ็หมือนเรา

เปล่ียนเส้ือผา้ เพียงแต่เราเปล่ียนเส้ือผา้ชุดใหม่ไง มนัเกิด-ตาย เกิด-ตายไปภพชาติหน่ึงๆ เปล่ียนเส้ือผา้

ไป เพียงแต่เอาเส้ือผา้แขวนไวเ้หมือนกบัหุ่นไล่กา หุ่นไล่กาเอาเส้ือผา้แขวนไวเ้พื่อไล่ใหก้ามนักลวั  

น่ีกเ็ตรียมตวัตาย เห็นไหม สร้างท่ีฝังศพตวัเองเลย สร้างรูปป้ันตวัเองไวใ้หล้กูหลานกราบ กลวั

ลกูหลานจะไม่กราบนะ เขาสร้างรูปป้ันเขาไว ้ เขาวา่ท าฮวงซุย้เอาไวพ้ร้อมในบา้น สร้างบา้นไวห้ลงั

เลก็ๆ แลว้น่ีทางปฏิบติัท่ีถกู เขาบอกวา่ทางปฏิบติัท่ีถกู ทางปฏิบติัท่ีเป็นปัญญา เห็นไหม เราวา่สญัญา

รส ไม่เขา้ถึงธรรมรสไง  

ถา้ธรรมรส เตรียมตวัตายหมายถึงเตรียมหวัใจท่ีจะตาย เตรียมหวัใจ เห็นไหม ใหห้วัใจมนัดบั

จากกิเลส คือมนัตายจริงๆ มนัตายหมายถึงวา่มนัพน้ไปจากการควบคุมของไอส้ญัชาติท่ีวา่พาใหพ้าเกิด 

ไอกิ้เลสท่ีอวิชชาพาเกิด อนุสยัพาเกิด อยา่งน้ีมนัตอ้งตายตรงนั้น ถา้ตรงนั้นดบัขนัธ์ ตรงนั้นตายข้ึนไป 

น้ีธรรมรส มนัจะเขา้ไปเร่ือยๆ รสของธรรมมนัจะขนพองสยองเกลา้เร่ิมแต่เร่ิมตน้เขา้ไป เห็นไหม ผูไ้ด้

ด่ืมรสของธรรมไง  

แต่สญัญารส รสจากสญัญา มนักไ็ดแ้ต่เปลือก เห็นไหม ไดแ้ต่ขา้งนอก แลว้กเ็อาเปลือกนั้นวา่

เป็นเน้ือหาสาระ แลว้ถา้เราท าเป็นขั้นเป็นตอน มนัจะไม่มีเน้ือหาสาระ เป็นขั้นเป็นตอนไปไดอ้ยา่งไร 

เป็นขั้นเป็นตอนมนัจะท าใหห้ลงทางไป ความหลงทางมนัจะหลงทางไปไหน?  
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กินขา้วนะ เราบอกเลยนะ กินขา้วมา ๕ ค า แลว้กด่ื็มน ้าเขา้ไปอ่ิม ใหอ่ิ้มเลยนะ อ่ิมเห็นไหม น่ี

รส ขา้ว ๕ ค านั้นเขา้ไปตกถึงทอ้ง รู้สึกวา่ทอ้งกระเพาะน่ีหนกัข้ึนมา มีอาหารอยูใ่นกระเพาะ ๑๐ ค ากิน

น ้าใหอ่ิ้ม ๑๕ ค ากินน ้าใหอ่ิ้ม กบั ๒๐ ค าไม่ตอ้งกินน ้า มนัอ่ิมในตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีขั้นตอน ขั้นตอน

หมายถึงวา่เราเขา้ไปรู้สิ เราเขา้ไปรู้  

“ใจ” เวลาเกิดเวลาตาย เกิดมาอะไรบา้งท่ีมนัฝังจิตฝังใจ การท่ีฝังจิตฝังใจ มนัฝังใจไป มนัตาย

พร้อมกบัเรา ตายไปกบัเรา น่ีการฝังใจไป เพราะเวลาตายน่ีหวัใจมนัไป หวัใจมนัตายไป ความจ าของ

ใจนั้นมนัจะสะสมไปๆ มนัเป็นจิตธรรมดา มนัสะสมไป นัน่น่ะควา้ติดมือไป การควา้ติดมือ ศาสนาน้ี

เป็นศาสนสมบติั เห็นไหม เป็นสมบติักลาง ใครจะควา้ติดมือไป  

แต่ถา้สญัญารส มนัเป็นสญัญาธรรมดาไป มนัจะซ้ึงใจขนาดไหนกแ็ลว้แต่ กบัเราเขา้ไปประสบ

เอง เห็นไหม เราเขา้ประสบ เออ๊ะ เออ๊ะ น่ีเขา้ประสบเอง แลว้พอเวลามนัเขา้ไปขาด เป็นขั้นตอนน่ะ ค า

วา่ขั้นตอนหมายถึงกินขา้ว ๕ ค าแลว้กินน ้าเขา้ไป มนัไม่อ่ิมหรอก อ่ิมหมายถึงเมืองพอ เมืองพอ

หมายถึงวิมุตติรส ธรรมรส เห็นไหม รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง  

แลว้ในรสของธรรม วิมุตติรสน้ีส าคญัท่ีสุด มนัอ่ิม คิดดูสิ เห็นไหม ขา้ว ๕ ค ากบัน ้า น ้ าเขา้ไป 

น ้าโหรงเหรงอยูใ่นกระเพาะ มนัเตม็กระเพาะอยูเ่พราะน ้า กบั ๑๐ ค าข้ึนมาเตม็กระเพาะข้ึนมาน ้ามีส่วน

ช่วย แลว้ก ็๑๕ ค ากมี็น ้าอยู ่แต่ถา้ ๒๐ ค าข้ึนไป เตม็ไปดว้ยอาหารทั้งหมด อ่ิมพอ  

ทีน้ีอาหารมนักินเขา้ไปแลว้มนัยอ่ยสลาย มนัอ่ิมแลว้กหิ็วอีก แต่เพียงเอามาเปรียบเทียบ ถา้

เปรียบเทียบวา่ ออ้ ปฏิบติัธรรมเพือ่เหมือนจะเอากระเพาะอาหารเหรอ เราไม่ตอ้งปฏิบติัเรากไ็ดกิ้นได้

ด่ืมอยูแ่ลว้ ท าไมตอ้งไปปฏิบติัธรรม?  

น้ีอนัน้ีกระเพาะ น้ีมนัร่างกาย เห็นไหม น่ีกส็ญัญารส แต่เทียบมาสญัญามาเพื่อใหเ้ห็นเขา้ถึง

วิมุตติรสไง วา่มนัอ่ิม พอมนัอ่ิม คนอ่ิม คิดสิ เห็นไหม เราน่ีหามา เราหามาทุกอยา่งเลย ท่ีเราหากนัอยูน่ี่ 

หามาเพื่ออะไร เพื่อจะอาศยั เราบอกวา่ไก่กบัไข่อนัไหนเกิดก่อนกนั ไก่กบัไข่ไง เห็นไก่ขนัอยูข่า้งนอก 
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เราวิ่งหาไก่ เราเล้ียงไก่กนั เราเอาไก่มาเพื่อจะหาเงินหาทองมาเพื่อใช ้ไก่ เอาไก่มาเพื่ออะไร? แลว้ไก่มา

จากไหน มาจากไข่  

ความคิดไง ความคิดวา่เราจะใหต้วัเรามีความสุข เห็นไหม เหมือนไก่ เห็นไก่ อยากจบัไก่มา ถา้

ไดไ้ก่มาอะไรมาน่ีมีความสุข แต่ไก่มนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากไข่ แลว้ไข่กบัไก่อนัไหนเกิดก่อน

กนั?  

ไข่ ไข่กคื็อหวัใจไง ความคิดมนัเกิดจากไหน? ไก่มนัเกิดจากความคิดใช่ไหม? ไก่น่ีมนัเกิดจาก

ไข่ไหม เกิดจากไข่ ไข่คืออะไร?  

น่ีกเ็หมือนกนั ความคิด ไก่มนัออกมาจากไข่ ไข่คือหวัใจ เราคิดหวงัไง หวงัวา่จะเอาส่ิงนั้นมา

เพื่อจะใหมี้ความสุข แต่เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ตวัไก่ เห็นไหม เคร่ืองอยูอ่าศยั มนักบิ็นของมนัไปตาม

ประสาของมนั แลว้เอามาอาศยัไดไ้หม?  

แต่จริงๆ แลว้ส่ิงท่ีจะอาศยัไดคื้อตวัของใจเอง คือตวัของไข่ ในตวัของไข่มนัมีไก่อยูใ่นไข่ เห็น

ไหม กไ็ก่ภายในไง ไม่ใช่ไก่ภายนอก ไก่กบัไข่ เราไปเอาส่ิงท่ีอยูอ่าศยัมาเป็นท่ีพึ่ง เราอยากไดทุ้กอยา่ง

เลยเพื่อหวงัจะพึ่งได ้แต่มนัไม่มีอะไรพึ่งไดเ้ลย  

ความพึ่งไดม้นัอยูภ่ายใน เพราะวา่เราหามาเพื่อใหเ้ราพอใจ หามาเพื่อใหสุ้ขใจ หามาเพื่อใจ ถึง

วา่เคร่ืองอยูอ่าศยั ปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั เคร่ืองอยูอ่าศยัไม่ใช่ของจริง ของจริงคือตวัมนัเอง น้ีวิมุตติรส 

รสของธรรมมนัอยูภ่ายใน ไม่ใช่อยูข่า้งนอก รสภายใน รสของธรรมไง  

“ตวัของไข่” ตวัของไข่มนัฟักตวัมนัเอง แลว้มนัสุกในตวัมนัเอง มนัไม่ตอ้งอาศยัไก่ภายนอกไง 

อาศยัสญัญาภายนอก อาศยัความจ าภายนอก อาศยัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก อาศยัปัจจยัเคร่ืองอยู่

อาศยัมาใหใ้จมนัมีความสุข  

น้ีเรากว็ิ่งกนั วิ่งเตน้เผน่กระโดดไป แลว้อะไรท่ีวา่เราหามา ส่ิงใดท่ีมนัฝังใจมาก สมบติัจะดี

ขนาดไหน มนัจะมีดีกวา่นั้น มีดีเหนือนั้นๆ เหนือใหม้นัพอใจไป เพราะใจมนัไม่เคยอ่ิมไง น่ีถม
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เท่าไหร่ไม่รู้จกัเตม็ กิเลสถมเท่าไหร่ไม่รู้จกัเตม็ แต่ความอ่ิมพอ ความอ่ิมพอมนัถมรู้จกัเตม็ ถึงวา่ธรรม

รส วิมุตติรสประเสริฐท่ีสุด  

แลว้วิมุตติรสเราเขา้ไม่ถึง ไม่ได ้เรากเ็ขา้ถึงสมาธิ เห็นไหม เขา้ไปสมัผสั อ่านขนาดไหน ศึกษา

ขนาดไหน แต่ถา้ไม่หลบัหูหลบัตาเขา้ถึงสมาธิน้ี มนัเป็นไปไม่ได ้ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาอบรม

สมาธิ เห็นไหม เราโรยตวัลงมาจากหอ เขาโดดหอกนั โรยตวัลงมา โรยตวัลงมา โรยตวัลงมาจนถึงพื้น 

เห็นไหม  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราอยูบ่นหอ เราท าอะไรไดอ้ยูบ่นหอ บนหอนั้นพื้นท่ีมนัแคบ เห็นไหม น่ีก็

เหมือนกนั ความคิดขา้งนอกคิดไดแ้ค่นั้น แต่มนัไม่สามารถท าลายความคิดดั้งเดิมได ้มนัตอ้งโดดไปท่ี

พื้นดิน ลงพื้นดินมนัน่ะจะโลดเตน้เผน่กระโดดขนาดไหนกไ็ด ้ เราจะสร้างตึกก่ีชั้น จะสร้างอะไรบน

พื้นดินน้ีไดห้มด  

เรากระโดดหอลงไป พทุโธ พทุโธ พทุโธ น่ีโดดหอ โดดเขา้ไปในหวัใจไง โรยตวัเอง โรย

ความคิดท่ีคิดพุง่ออกมา โรยตวัเองเขา้ไปในหวัใจของเรา พทุโธ พทุโธ พทุโธน่ะโรยตวัเขา้ไปถึงพื้น

ของใจ พอมนัถึงพื้นของใจ เห็นไหม จิตตั้งมัน่ จิตเป็นสมาธิ  

ความคิดบนหอคอยคือความคิดบนอากาศ กบัความคิดท่ีตั้งมัน่ ความคิดของเราท่ีวา่ความคิด

เดิมๆ คือความคิดในกรงขงั หมายถึงสญัญาความจ าไดห้มายรู้น่ีมนัเหมือนหอคอย ความคิดเหมือนกบั

เป็นความคิดวชิาการไง ความคิดเราศึกษามา ความคิดมนัมีแต่ในต ารับต าราไง เราจะคิดออกนอก

กรอบไม่ได ้มนัผดิทฤษฎี ผดิความหมาย ผดิรูปแบบ ตอ้งคิดในกรอบนั้น  

ทีน้ีเราถา้คิดอยา่งนั้นมนักเ็ป็นความคิดดว้ยกนัทั้งหมด น่ีวิชาการ น่ีสุตมยปัญญา โรยตวัลงไป 

โรยตวัลงไป ความคิดอนัใหม่น้ี เพราะโรยตวัถึงพื้นดินแลว้ เห็นไหม พื้นดินน่ีเราจะท าอยา่งไรกไ็ด ้เรา

เป็นอิสระ เราไม่ตอ้งอาศยักรอบอนันั้น น่ีไง ความคิดใหม่น่ีคือเป็นปัญญา ปัญญาอนัน้ีคือปัญญาช าระ

กิเลส ปัญญาช าระกิเลสกบัปัญญาในการโรยตวัลงมาต่างกนั มนัต่างกนัตรงนั้น  
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ถึงบอกวา่อนัท่ีเป็นปัญญาๆ นั้นเป็นปัญญาโลก มนัถึงเป็นสญัญาไง เป็นสญัญาถึงวา่เป็น

สญัญารสไง เป็นความจ าของรสชาติของความจ าไง มนัเขา้ไม่ถึงธรรมรสไง การเขา้ไม่ถึงธรรมรสนั้น

ถึงไม่เคยเห็นธรรมรส ไม่เคยสมัผสัธรรมรส ถึงไม่มีธรรมรสน้ีใหใ้จน้ีด่ืมกิน ใหใ้จน้ีมีความสุขต่อไป

ไง ใหใ้จน่ีเคร่ืองกล่อมใจ เห็นไหม  

การปฏิบติั เราปฏิบติัน่ีแสนทุกขแ์สนยาก ร่างกายน้ีสมบุกสมบนัเตม็ท่ีนะ เพื่อจะทุ่มเขา้ไป

ทั้งตวัเลย เพื่อใหใ้จเห็นไหม ใหไ้ข่มนัฟักตวัมนัเอง ใหม้นัเกิดไข่ แลว้ถา้ไก่ตวัในหวัใจนะ มนัสามารถ

แขง็แรงข้ึนมานะ มนักะเทาะเปลือกไข่ออกมาคืออวิชชานะ เห็นไหม วมุิตติรส  

น่ีไงพระพทุธเจา้ท าอยา่งน้ีไง พระพทุธเจา้เป็นองคแ์รกท่ีวา่กะเทาะเปลือกไข่ออกมา พราหมณ์

ไปถามวา่พระพทุธเจา้วา่ “พระพทุธเจา้น่ีเป็นเดก็ๆ ท าไมไม่กราบพราหมณ์ท่ีมีอาวโุสกวา่ในธรรม

เนียมประเพณี?” สมยัก่อนธรรมเนียมวฒันธรรมน่ีสูงกวา่กฎหมายอีก ใครจะผดิธรรมเนียมประเพณี 

เขาจะไม่คบไม่หากนัเลยนะ “แลว้พระพทุธเจา้ท าไมไม่กราบพวกพราหมณ์ผูเ้ฒ่า?”  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “ไม่เคยเห็นใครมีอาวโุสมากกวา่องคศ์าสดาเลย ในโลกน้ี ในสตัว ์ ๒ เทา้

ไม่มีใครประเสริฐเท่าพระพทุธเจา้ ในสตัว ์ ๒ เทา้นะพระพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด พระพทุธเจา้เป็น

ศาสดาองคแ์รกท่ีออกมาจากอวิชชาตวัน้ี เป็นพี่ใหญ่ เป็นตวัแรก เป็นสตัวน์ า” ถึงวา่จะไปอาวโุสสูงสุด 

จะไปยกมือไหวใ้ครน้ีไม่สมควรเลย แลว้อธิบายใหฟั้ง  

พราหมณ์กง็งสิ “อาวโุสอยา่งไรกเ็ห็นเดก็ๆ อยู?่”  

“ไอเ้ดก็มนัเดก็ขา้งนอก เดก็เฉพาะอายเุท่านั้นมนัพึ่ง ๓๐ กวา่ปี ยงัไม่ครบ เห็นไหม ออกมา ผดุ

ออกมาจากไข่” บอกวา่ “อายมุากอายนุอ้ยน่ีมนัเป็นเปลือกใช่ไหม? แต่ไอใ้นหวัใจท่ีกะเทาะเปลือกไข่

ออกไป น่ีวิมุตติรส”  

เราถึงวา่เราตอ้งเขา้มาไง โรยตวัเขา้ไปในสมาธิ โรยตวัเขา้ไป ท าปัญญาเขา้ไปใหใ้จตวัน้ีมนัฟัก

ตวัข้ึนมาไดไ้ง แลว้มนักะเทาะเปลือกไข่ออกมา แต่ก่อนท่ีมนัจะกะเทาะเปลือกไข่ มนัตอ้งใชปั้ญญา 
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ปัญญาท่ีช าระกิเลส มนัไม่ใช่ปัญญาอนันั้น ไม่ใช่ปัญญาในสญัญา ปัญญาในสญัญาคือสญัญารสนั้นมนั

เป็นกรอบของกรงขงั คือกรอบของสงัขาร กรอบของระบบ กรอบของทุกอยา่งท่ีคนเห็นวา่เป็นส่ิงท่ี

ถกูตอ้งทฤษฎีอนันั้น  

แต่เวลาปัญญามนัเกิดนะ ปัญญาฆ่ากิเลสมนัเกิด ไม่เกิดอยา่งนั้นหรอก น่ีเป็นธรรมรสตั้งแต่จิต

สงบเขา้ไป จิตขนพองสยองเกลา้ จิตตั้งมัน่ จากขณิกะเป็นอุปจาระ เป็นอปัปนาสมาธิ เห็นไหม สมาธิน่ี

ด่ืมรส น่ีเงาของพระพทุธเจา้ เห็นเงาไง สมาธิธรรมน่ีเร่ิมเห็นเงา คือจิตมนัเร่ิมเป็นอิสระจากกรงขงั จาก

ไอร้ะบบอนันั้น  

พอพน้จากระบบนั้น ความคิดมนักเ็ป็นความคิดอิสระข้ึนมาของมนัเอง ความคิดอิสระน้ี ถา้จิต

มนัสงบแลว้มนัจะเป็นปัญญาเอง ไม่มีพระนกัปฏิบติัองคไ์หนท่ีติดในสมาธิหรอก พระเราน่ีเวลาไป

ปฏิบติักนั ท าไมไปถึงสมาธิแลว้มนัเส่ือมไปๆ ท าไมมนัไม่เป็นปัญญาไปโดยอตัโนมติัล่ะ?  

เวลาจิตเราสงบเขา้ไป พื้นฐานของจิตท่ีสงบน้ีมนัปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาท าใจใหเ้ป็นอิสระ 

อิสระจากกิเลสชัว่คราว แต่ไม่สามารถฟักไข่ตวันั้นใหไ้ก่ตวันั้นแขง็แรงข้ึนมาจนเจาะเปลือกไข่ออกมา

ได ้ ความสงบตวัเขา้ไปกไ็ปลบูคล าอยูท่ี่เปลือกไข่นั้นไง โอ ๊ น่ีไข่ของเรา น่ีไข่ทองค า วา่อยา่งนั้นเลย 

กกไวน้ะ ไข่ทองค า ไข่ประเสริฐ แต่ไม่รู้หรอกวา่ประเด๋ียวพอมนัเส่ือมมา ไอไ้ข่ทองค ามนัแผรั่งสี

ออกมา เราจะมีความทุกขม์ากเลย อวิชชาแผอ่อกมาไง  

จะเป็นไข่อะไรแลว้แต่ปล่อยมนั แลว้เราตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา น่ี! ยกข้ึนวิปัสสนาในกาย เวทนา 

จิต ธรรมไง เพราะการเห็นอนัภายในท่ีเห็นช าระกิเลส มนัไม่เห็นเหมือนขา้งนอกแลว้ มนัเห็นจาก

ภายใน ความเห็นจากภายในจะขนพองสยองเกลา้  

น่ีฟักไข่ ฟักไอท่ี้วา่เป็นเช้ือของไข่ ไม่ใช่เป็นตวัไก่ ใหม้นัเป็นตวัไก่ข้ึนมา เห็นไหม นัน่น่ะ ๕ 

ค ากินน ้าเขา้ไปยงัพร่องอยู ่๑๐ ค ากินน ้าเขา้ไปยงัพร่องอยู ่๑๕ ค ากินน ้าเขา้ไปยงัพร่องอยู ่๒๐ ค าอ่ิม น่ี

กเ็หมือนกนั ขั้นตอนอยูต่รงนั้นไง ขั้นตอนคือคนเขา้ไปแลว้มนัฟักไข่ข้ึนมาในตวัมนัเอง มนัรู้ ท าไม

มนัถึงวา่เป็นวิมุตติรสไง  
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รสอนัน้ีถึงส าคญัไง เป็นวิมุตติรส ธรรมรส รสอนัน้ีถึงวา่มนัเขา้ไปสมัผสัเอง แลว้ใครเป็นคน

ให?้ เขาถามวา่ใครเป็นคนใหข้ั้นใหต้อน แลว้ไม่พากนัหลงไปหมดเหรอ คนท่ีใหข้ั้นตอน?  

ถา้เราวา่เราไปไดข้ั้นไดต้อน เรากบ็า้ ถา้เราวา่เราไดน้ะ เราบา้ เพราะเราคิดของเราเอง มนัเป็น

วิปัสสนึก แต่ถา้วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปจนมนัหลุดออกไป มนัขาดออกไป เราจะวา่ไม่ไดม้นักเ็ป็น

ธรรมชาติของมนั จะวา่ไดม้นักเ็ป็นธรรมชาติของมนั จะพดูหรือไม่พดู เห็นไหม เวลาขา้วตกถึงทอ้ง 

จะพดูวา่อ่ิม-ไม่อ่ิมน่ีอยูท่ี่ปากพดู อยูท่ี่ความรู้สึกพดู แต่ไอข้า้วท่ีอยูใ่นทอ้งมนัอีกคนละเร่ือง ขา้วใน

ทอ้งเรากบัเราไม่รู้เร่ืองหรอก ไม่สามารถท่ีจะพดูออกมาได ้ขา้วพดูไม่ได ้ 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั วิปัสสนาเขา้ไป ขั้นตอนไม่ใช่วา่ใครจะใหก้นัไดน้ะ ใครใหใ้ครไม่ได ้แมต้อ้ง

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัใหใ้ครไม่ไดเ้ลย ยงัเป็นผูช้ี้ทางใหพ้ระสารีบุตรเดินไป เห็นไหม 

ใหปั้ญจวคัคียเ์ดินไปก่อน ปัญจวคัคียก่์อน ยสะเดินไปๆ ผูท่ี้เดินถึง นัน่น่ะสจัจะ อริยสจัจะ ความจริง

ประสิทธ์ิประสาทให้ ธรรมประสิทธ์ิประสาทให ้ ขั้นตอนคือวา่เป็นขั้นตอนข้ึนมาดว้ยความรู้สึกของ

จริงๆ ข้ึนมา อนันั้นมนัมีอยูไ่ง  

ถึงบอกวา่โอยขั้นตอนใหไ้ม่ได ้ พดูไม่ได ้ ขั้นตอนเป็นการหลงใหล ถา้คนท่ีวา่ คนท่ีพดูอยา่ง

นั้นคือคนหลงใหล หลงใหลตรงไหน หลงใหลท่ีวา่ขา้วตกปากยงัไม่รู้วา่ขา้วตกปาก กลืนค าขา้วเขา้

ล  าคอยงัไม่รู้กลืนค าขา้วเขา้ล  าคอ คนๆ นั้นมีสติสมัปชญัญะจะปฏิบติัเหรอ?  

ขา้วถึงตกปากเรา ขา้วผา่นจากล าคอเขา้ไปตกถึงกระเพาะของเรา อนัน้ีเป็นของของเรา เรารู้สึก

ข้ึนมา น่ีมนักแ็บบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค า กรู้็ๆ อยู ่๕ ค าเติมน ้าเขา้ไป น่ีขั้นตอนของมนัๆ กโ็สดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล ข้ึนไปๆ มนัเป็นขั้นตอนข้ึน

ไป เป็นพวกเวไนยสตัว ์แต่สมยัพทุธกาลพรวดถึงเลยกไ็ด ้ 

น่ีถึงวา่ขั้นตอนใครเป็นคนให ้ ใครใหข้ั้นตอน ขั้นตอนไม่ส าคญัเลยเหรอ เพราะข้ึนตอนน้ีมนั

ถึงวา่ท าใหเ้รารู้จกัไง เพราะวา่ถา้ไม่มีขั้นตอน ไม่ไดส้มัผสัเลย มนัถึงบอกวา่ใหข้ั้นตอนไม่ได ้ ใช้

ปัญญาหมุนไปๆๆ ท าไปๆ ดว้ยสญัญารส อยูก่บัสญัญา แต่เป็นคนดีอยู ่ 
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ในสงัคมของโลกเขานะ ถา้คนเราปล่อยวางจากอบายมุขต่างๆ คนเราปล่อยวางจากความ

เป็นอยูอ่ยา่งนั้น ใหม้นัอยูใ่นกรอบของระเบียบมนักเ็ป็นคนดี คนดีอยา่งนั้นถกูตอ้ง เป็นคนดีไง เป็นผูมี้

ศีลธรรม จริยธรรม แต่น้ีพอปฏิบติัธรรมเขา้ไป จะเอาศีลธรรมจริยธรรมน้ีเป็นธรรมแท้ๆ  ไดอ้ยา่งไร?  

เน้ือของธรรมกบัศีลธรรมประเพณี ประเพณีท าใหเ้ป็นระเบียบวินยัเท่านั้นเอง ประเพณี ติดใน

กรอบประเพณีกเ็ขา้ไม่ถึงหลกั เห็นไหม ในกฎหมายน่ีติดในหลกั... (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


