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เราเปนหวงพระเณรท่ีมาอยูอาศัยกับเราน้ีย่ิงกวาเราหวงเรา สําหรับเราเอง ไม
เห็นมีหวงอะไรหวงอะไรทั้งนั้น แตเก่ียวกับพระเณรท่ีมาอาศัยอยูกับเราแลว เราหวงเรา
หวงมาก คําวาหวงก็คือไมอยากใหความดีที่มุงมารักษาและรักษาแลวนี้ เส่ือมลงไปหรือ
ผิดพลาดประการใดทั้งนั้น คําวาหวงก็เปนอารมณเก่ียวกับเร่ืองความผิดพลาดของพระ
เณรซึ่งมักมีอยูเสมอ และกลัวจะไมเจริญทางจิตใจ เราไมเคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู
ดวย เพราะเม่ือเรารับเรารับดวยเหตุผลทีค่วรรับ เมื่อรับแลวก็ตองทําหนาที่ของตนให
สมบูรณเต็มกําลังความสามารถ สวนจะสมบูรณตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไมน้ันเรา
ไมกลาอาจเอื้อม เพราะเปนความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไมรูทั่วถึงก็ได 
แตเร่ืองความรูความสามารถของเรามีเทาไร เราทุมเทลงเพื่อหมูเพื่อคณะตลอดมา ต้ัง
แตวันเกี่ยวของกับหมูเพื่อนในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี ้เปนเวลาย่ีสิบกวาป 

ปกติเราแตกอนไมคอยสนใจจะสอนใครนอกจากสอนเจาของเอง และไมนึก
ดวยวาจะมีหมูเพื่อนตลอดถึงประชาชน จะมาเกี่ยวของกับเราถึงขนาดที่เปนอยูเวลานี ้
เม่ือความจําเปนมาเก่ียวของ จิตท่ีคิดหรือเปนความรูสึกมาด้ังเดิมของเราท่ีเรียกวานิสัย 
ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่มาเกี่ยวของมากนอย เม่ือเปนเชนน้ันภาระก็ตอง
หนัก ผูใดมาเกี่ยวของกับเรา เรารับแลวดวยเหตุดวยผล เราจะตองดําเนินตามหลัก
ธรรมที่เปนเหตุองคประกอบดวยเหตุผลลวนๆ รวมลงเปนธรรม อยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถของเราทุกแงทุกมุม แมจะมีภาระมาก ความเปนหวงที่จะตองอบรมสั่ง
สอนเราก็เปนหวงอยูตลอดเวลา เมื่อมีโอกาสก็ตองมาอบรมเสมอ  

ฉะนั้น ขอใหทุกทานที่มาอยูในสถานที่นี่เพื่อการศึกษาอบรม จงรักษาเจตนา
ดั้งเดิมของตนไวใหสมบูรณ อยาใหบกพรอง ถาเจตนาอันนี้บกพรอง ความประพฤต ิ
การปฏิบัติตัวจะออนแอลงไปกลายเปนความทอถอย ความรูสึกจะคิดไปในแงเปน
อกุศลและจะไมเปนมงคลแกตนและหมูเพื่อน ตลอดครูบาอาจารยท่ีอยูรวมกัน  

การปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือหลักแหงความเปนพระของตนน้ัน ไมเหมือนกับ
การปฏิบัติตอโลก ซึ่งไมคอยมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑอะไรมากนักก็อยูกันได  แต
สําหรับเรื่องของพระแลวตองมีเหตุมีผล มีหลักธรรมหลักวินัยเปนเคร่ืองประกันในการ
อยูรวมกันวา ไมมีสิ่งใดที่เปนการขัดแยงกันโดยทิฐิมานะ โดยหลักธรรมหลักวินัย สอด
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คลองตองกันอยูเสมอดวยความประพฤติปฏิบัต ิ ตลอดความรูความเห็น เฉพาะอยาง
ย่ิงเร่ืองการระแคะระคายระหองระแหง จนถึงกับใหเกิดความทะเลาะวิวาทข้ึนมาเพราะ
ทิฐิมานะ อันเปนการส่ังสมกิเลสหรือผลิตกิเลสข้ึนมาอยางนาอายน้ัน ขออยาใหเกิดขึ้น
ในวัดน้ีเปนอันขาด เพราะนั้นเปนเรื่องของการคุยเขี่ยการขุดคนกิเลสประเภทตางๆ ข้ึน
มาเพื่อทําลายขายตัวเอง และทําหมูเพื่อนใหเดือดรอนเปอนเปรอะไปหมด ไมใชเปน
สิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลย อยาวาแตการแสดงออกมา 

เพราะพระเรามีหนาทีชํ่าระกิเลส ไมวากิเลสประเภทใดท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ยัง
ตองพยายามระงับและกําจัดมันไป ไฉนจะปลอยใหมันระบายออกมา หรือพลุงออกมา
ทางกายทางวาจาอยางน้ี ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนการขายตวัมากมายสําหรับพระ 
อยาพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลย เพยีงปรากฏข้ึนในใจเราโดยเฉพาะแตละราย ก็นาจะเห็น
โทษของมันพอตัวอยูแลว 

คําวาพระแลวเปนความเสมอภาค เปนลูกศิษยตถาคตดวยกันทั้งนั้น จึงไมขึ้น
อยูกับคําวา พระบาน พระปา อันนี้แยกออกไปพอใหเขาใจตามความนิยมของโลก  
เฉยๆ เรื่องหลักธรรมหลักวินัยไมมีสวนใดมีน้ําหนักตางกัน มีนํ้าหนักเทากันในความ
เปนพระ ดวยเหตุนี้ทุกๆ ทานที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจใหด ี ใหมีความขยันหม่ัน
เพียร พลิกจิตพลิกใจพลิกความรูสึกที่เคยเปนมาในฆราวาสอันดั้งเดิมนั้นออกโดย
ลําดับ เพื่อใหเขากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัย หลักความประพฤติอันเปนเรื่องของ
พระโดยตรง ทั้งยังเกี่ยวของกับหมูเพื่อนพระสงฆดวยกันอีกดวย ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเราจะ
ตองพินิจพิจารณาสังเกตสอดรูใหรอบคอบ ในความคิดความเห็นความประพฤติของ
เรา เพื่อใหมีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวประหนึ่งอวัยวะเดียวกัน  

พระเราอยูดวยกันเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เม่ืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงขัด
ของขึ้นมา ก็เปนเหตุใหเกิดความทุกขภายในรางกายสวนอ่ืนๆ ไปดวย ทั้งๆ ท่ีสวน
เหลานั้นไมไดวิกลวิการก็ทําใหกระทบกระเทือนถึงกันได น่ีการอยูรวมกันก็เปนเชนน้ัน 
รายใดก็ตามที่แสดงความไมเหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาท จะเปนทางกายทาง
วาจาก็ตาม เปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนเหตุที่จะใหกระทบกระเทือนถึงหมู
คณะท่ีอยูดวยกันดวยความรมเย็นเปนสุข ใหไดรับความเดือดรอนวุนวาย หรืออยาง
นอยเปนอารมณของใจตอกันไมดีเลย จงพากันระวังใหมากไมดอยกวาการรักษาใจตัว
คึกคะนองอยูเปนประจํา 

การประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาตองมีความเขมแข็ง เปล่ียนความรูความ
เห็นที่เคยเปนมาซึ่งฝงใจอยางลึกนั้นใหถอนตัวออกมาโดยลําดับ หมุนจิตใจเขาไปสู
หลักธรรมหลักวินัย พึ่งเปนพึ่งตายกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในขณะท่ีบวช 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๖ 

๔๖

หรือนอกจากขณะนั้นแลว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตาม 
ความรูสึกซึ้งในธรรมะหรือความนอบนอม ความเคารพจงรักภักดีตอหลักพระพุทธ
ศาสนาขออยาใหบกพรอง เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่อยูดวยกันนี้เปนสิ่งสําคัญมากที่จะ
ตองสํารวมระวังทุกคน เพื่อความสงบรมเย็นตอกัน 

การประพฤติปฏิบัติทุกแขนงแหงงานใหมีความเขมแข็ง ใหทราบวาเวลาน้ีเรา
บวชเปนพระแลว กิริยาอาการใดๆ ท่ีเราจะแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระ 
เราจะตองพินิจพิจารณาเปนพิเศษ แลวแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระของเรา 
อยาไดแสดงออกมาแบบสุมสี่สุมหา ดังโลกที่เขาไมมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนใดๆ 
ในการประพฤติตัวมาน้ันเลย จะขัดกับหลักศาสนา ขัดกับหลักของพระ ขัดกับหมูกับ
เพื่อนที่อยูรวมกัน   จะกลายเปนเร่ืองความมัวหมองหรือวุนวายข้ึน   เชนเดียวกับนํ้าท่ี
ถูกรบกวนจนขุนเปนตมเปนโคลนข้ึนมา จะอาบจะดื่มจะใชสอยชะลางอะไรไมดีทั้งนั้น
เพราะนํ้าขุน นี่การแสดงออกตอกันและกันใหมีความกระทบกระเทือน ก็เปนเหมือน
กับกวนนํ้าใหขุนเปนตมเปนโคลนน่ันเอง คือกวนธรรมที่สงบแหงใจของแตละทานใหมี
ความขุนมัวหรือเปนอารมณข้ึนมา ซ่ึงเปนการรบกวนจิตใจกันใหเกิดความขุนมัวและ
เดือดรอนขึ้นมา อยางน้ันไมสมควรอยางย่ิงสําหรับพระเรา 

การต่ืนใหต่ืนแตเชา และใหนอนดวยความตื่นตัวอยูเสมอทั้งกลางวันกลางคืน 
เม่ือรูสึกตัวแลวรีบต่ืน อยานอนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเขียง 
นั้นไมใชเรื่องของพระ เรื่องของพระตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังตนอยูเสมอ เชน
เดียวกับแมเนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณตางๆ อยางนั้นจึงเปนความถูกตอง แม
เชนนั้นแมเนื้อก็ยังตายเพราะอันตรายไดทั้งๆ ที่ระมัดระวัง น่ีธรรมของพระพุทธเจาที่
สั่งสอนภิกษุเปนตน ย่ิงมีความละเอียดลออมากย่ิงกวาแมเน้ือระวังภัยท้ังหลาย จงเปน
ผูระมัดระวังใหดีดังกลาวมา 

หนาที่การงานอันใดที่เปนเรื่องของพระอยาไดออนแอ ใหมีความเขมแข็ง ตามี
ใหดู หูมีใหฟง ใจมีใหคิด หมูเพื่อนทําหนาที่การงานอันใดใหสังเกตสอดรูเพื่อการ
ประพฤติปฏิบัติตามทาน เพราะเรามาอบรมศึกษาบางทียังไมเขาใจตลอดท่ัวถึงในขอ
วัตรปฏิบัติอันเปนสวนภายนอก ก็ใหไดความสมบูรณเขาไปโดยลําดบั เฉพาะภายในคือ 
การอบรมจิตตภาวนา ก็ใหพึงประพฤติปฏิบัติเปนการเปนงานจริง ๆ อยาออนแอ
ปวกเปยก ใหมีความเขมแข็งเปนหลักของงานอยูเสมอ 

การภาวนา จะภาวนาธรรมบทใด เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออานาปานสต ิ
เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเรา ใหพึงนําธรรมน้ันเขามาบริกรรมภาวนา 
เชน กําหนดอานาปานสติก็กําหนดอยูที่ลมสัมผัสมากนอย เฉพาะอยางยิ่งสัมผัสที่ดั้ง
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จมูกมากกวาเพื่อน ใหพึงกําหนดสติไวที่ตรงนั้น แลวสังเกตสอดรูลมเวลาผานเขาไป 
ผานออกมาอยูที่ปากทางไดแกดั้งจมูก ไมตองตามลมเขาไปและตามลมออกมาจะเปน
ความกังวลเพ่ิมภาระมาก สําหรับผูพ่ึงมีการอบรมจะเปนการฟนเฝอเหลือความ
สามารถของตน ใหพึงระมัดระวังมีสติสตังอยูกับบทภาวนานั้น แลวจิตจะมีความสงบ 
รมเย็นข้ึนมาเปนลําดับๆ เม่ือสติควบคุมงานคือการภาวนาอยูไมขาดวรรคขาดตอนใน
ขณะทําภาวนา จะไมเปนอยางอื่น นอกจากผลคือความสงบเย็นในใจเทาน้ัน  

พระพุทธเจาสอนถูกตองอยางแทจริงสอนโลกสงสาร จนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็
มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจาประทานไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีความเคลื่อน
คลาดเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นอยางใดทั้งสิ้น มัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนไวแลวน้ัน ทุกบททุกบาททุกแงทุกมุมสมควรแกการแกกิเลสทุกประเภท เพราะ
เปนเครื่องมือที่ทันสมัย ไมวาครั้งพุทธกาลหรือสมัยปจจุบันนี้กิเลสเปนประเภทเดียว
กันเร่ือยมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะน้ี มีอยูภายในใจของ
สัตวโลกตั้งแตครั้งโนนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ไมเคยอยูที่ไหนนอกจากใจดวงเดียวนี ้
ประเภทของกิเลสตางก็เปนอยางเดียวกัน แมตอไปก็เปนกิเลสประเภทเดียวกันนี ้

การแกกิเลสจึงไมจําเปนจะตองหาธรรมบทใดซึ่งเปนธรรมที่ทันสมัย หรือเย่ียม
ยอดยิ่งไปกวามัชฌิมาปฏิปทาที่ประทานไวแลวนี ้ ธรรมน้ีเปนธรรมท่ีเหมาะสมอยางย่ิง 
ในการแกหรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทใหหมดส้ินไปจากใจ ไมมีส่ิงใดเหนือน้ีเลย 
จึงขอใหอบรมธรรมนี้ใหมีขึ้นภายในใจของตน ตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ
เต็มที ่ คําวามรรคผลนิพพานท่ีคร้ังพุทธกาลทานบรรลุ ทานรู ทานพนจากทุกขซึ่งเปน
สวนผลน้ัน จะปรากฏข้ึนภายในตัวของเราผูบําเพ็ญ หรือดําเนินตามหลักธรรมท่ีทาน
สอนไวเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไมตองสงสัย 

ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรม อยากใหรูใหเห็น เพราะ
การแสดงธรรมใหหมูเพื่อนฟงตั้งแตตนจนถึงปจจุบันนี ้ ไมเคยส่ังสอนดวยความเล่ือน
ลอยเลย สั่งสอนดวยความถึงจิตถึงใจดวยเจตนาที่มีความเมตตาสงสาร อยากใหหมู
เพื่อนไดรูไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่ตนรูตนเห็นและตนแสดงออกนั้นๆ เหมือนกับ
ตนที่ไดปรากฏมา การแสดงธรรมแกหมูเพื่อนทั้งหลายนี ้ ผมไมไดแสดงดวยความดน
เดา ผมเรียนตามตรงในฐานะท่ีหมูเพ่ือนมาอาศัยผม ผมมีความรูสึกเปนเหมือนอวัยวะ
เดียวกัน จึงไมมีปดบังลี้ลับ ไดรูเห็นอยางใดๆ นํามาสอนจนไมมีอะไรเหลือแลว ภาย
ในพุงนี้ไมมีเหลือ ไดแสดงออกมาอยางหมดเปลือกทีเดียว ไมมีความรูสึกแมนิดหนึ่งที่
จะเปนการโออวดตอหมูเพื่อน แสดงตามสิ่งที่ปรากฏ เชน การประพฤติปฏิบัต ิ เคย
ประพฤติปฏิบัติอยางใดหนักเบามากนอยขนาดไหน ไดฝกฝนทรมานตนหนักเบามาก
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นอยเพียงไรก็ไดนํามาสั่งสอนหมูเพื่อน หรือมาเลาใหหมูเพื่อนฟงเพื่อเปนคติเครื่อง
เตือนใจ เพื่อเปนกําลังทางดานปฏิบัติเรื่อยมาตามโอกาสอันควร ตลอดถึงผลที่ปรากฏ
เร่ิมแรกต้ังแตจิตเร่ิมเปนสมาธิคือความสงบเย็นใจก็ไดเลาใหฟง จิตเสื่อมลงไปมาก
นอยเพียงใดก็ไดเลาใหฟงเพื่อเปนคติทั้งนั้น ท้ังความเจริญและความเส่ือม ความเส่ือม
ก็เปนอาจารยไดเปนอยางด ี ผูที่ไดยินไดฟงจากความเสื่อมของเราที่ไดแสดงใหฟงแลว 
จะไดตั้งสติสตังระมัดระวังอยาใหจิตของตนเสื่อม ซ่ึงเปนการลําบากมากในการท่ีจะฟน
ฟูจิตใจใหมีความเจริญรุงเรืองข้ึนมาตามเดิมและย่ิงกวาน้ันได เราไดเคยเปนมาแลว  

จิตเส่ือมเพียงเขาสมาธิไดบางไมไดบาง ซึ่งแตกอนเขาไดสนิท กําหนดเมื่อไรได
ทุกครั้งๆ ไมเคยเสียคร้ังเลย แตเวลาจิตเร่ิมเส่ือมเทาน้ันเรารูสึกตัววา จิตเขาไดบางไม
ไดบาง รีบโดดหนีทันที แมเชนน้ันยังเส่ือมเปนเวลาต้ังป เขาสูความสงบไมไดดูซิ จิต
เสื่อมเพียงเทานั้นพยายามฟนฟูฉุดลากใหขึ้นมา ยังฝนเสื่อมถึงขนาดปกวา ยังไม
สามารถฟนข้ึนไดเต็มเม็ดเต็มหนวยดังท่ีเคยเปนมาน้ันเลย จึงไดเห็นโทษแหงความ
เสื่อมนี้อยางถึงใจ เหตุใดจึงวาเห็นโทษอยางถึงใจ เพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความ
เสื่อมแหงจิตนี้มากจริงๆ ในชีวิตน้ีแนใจวาจะลืมเร่ืองน้ันไมลง เพราะทําใหเราเจ็บชํ้าใจ
มากแทบไมมีโลกอยู เพราะความเสียใจ เพราะความเสียดาย ถามีผูใดผูหนึ่งมาทําให
เราเสียอกเสียใจถึงขนาดน้ันอยางเปนฆราวาสแลว ฆาคนได ๕ ศพในวันหนึ่งนี้จะไมรู
สึกตัวเลยวาไดฆาคน เพราะอํานาจแหงความโกรธแคนน้ันมันมากเกินกวาท่ีจะมาระลึก
บาประลึกบุญได  

ทีนี้พอจิตนี้เริ่มเจริญขึ้นมาดวยอุบายตางๆ ท่ีเราทุมเทลงน้ันแลว จึงขนาบกัน
ใหญใหสมใจที่เคียดแคนอยูเปนแรมป ไมยอมใหเสื่อมได จนถึงกับวา เอา ถาจิตเราจะ
เสื่อมลงไปแมแตนอยเพียงไรก็ตาม ขอใหเราตายเสียกอนจิตนี้จึงจะเสื่อมได ถาเรายัง
ไมตายจิตนี้จะเสื่อมไปไมได คําที่พูดอยางนี้เหมือนกับพูดดวยความอาฆาตมาดรายตอ
กิเลสตัวทําใหจิตเราเส่ือม พูดดวยการประกันตัว การรับรองตัว พูดดวยความเข็ด
หลาบอยางถึงใจ ประทับใจ 

หลังจากน้ันจิตจึงเปนเหมือนนักโทษ ถูกคุมแจตลอดเวลา ไมยอมใหพราก
สายตาคือสติไปได ไมเพียงแตวาพูดเฉยๆ ความระมัดระวังตัวนี้ระมัดระวังมากยิ่งกวา
ครั้งใดๆ ที่ผานมา นับแตไดทราบเร่ืองจิตเส่ือมน้ันแลว ไดสอนตนใหรูใหเข็ดหลาบ
อยางถึงใจ การระมัดระวังก็ระมัดระวังอยางถึงใจ เวลาจิตเจริญข้ึนมาเต็มภูมิไมปรากฏ
วาเส่ือมอีกแลว ก็ขยับความเพียรลงใหเต็มที่ เอา ตายก็ตาย ราวกับวากัดเข้ียวกัดฟนใส
กันน่ันแล เพราะความเคียดแคนอยางถึงใจ น่ีคือความเคียดแคนใหตนเอง หรือเคียด
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แคนใหกิเลสท่ีดัดสันดานตน ความเคียดแคนประเภทน้ี คือ มัชฌิมาปฏิปทา ที่เด็ดกับ
กิเลสคูอริ จึงไมจัดวาเปนกิเลส (แตจัดเปนมรรคของธรรมปา พระปา)  

นี่คืออุบายวิธีที่ดําเนินมาก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟงหมด โดยไมตองหาเรื่องอุตริ
อะไรมาพูดซึ่งตนไมเปนจริงอยางนั้น นี่พูดอยางถึงใจที่เราทําอยางถึงใจ เอาเปนเอา
ตายเขาวา ในขณะท่ีบําเพ็ญอยูน้ันไมเคยคิดวาตนจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมู
เพื่อน ไมวาฆราวาสและพระเณรดังท่ีเปนมาน้ีเลย เพราะนิสัยของเราเปนคนมีนิสัย
วาสนานอย มีความสนใจใฝตอการประพฤติปฏิบัติหรือฝกฝนทรมานตนถายเดียวเทา
น้ัน ไมเคยสนใจกับผูหนึ่งผูใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู  

เพราะฉะน้ัน เราจึงไมไดเทศนสอนคนในเวลาเราปฏิบัติอยู มีแตชุลมุนวุนวาย
หรือเขาตะลุมบอนกับกิเลส ไมสนใจกับอะไรในโลกสงสารอยูถึง ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ 
ที่เราออกปฏิบัติทีแรก จนกระทั่งถึงพรรษาที ่๑๖ ออกพรรษาแลว ถึงเดือน ๖ แรมดับ 
คือ แรม ๑๕ คํ่า เอา พูดใหเต็มภูมิโงเต็มเปาน้ีเสีย จนถึงคืนวันดับนั้นถึงไดตัดสินใจ
กันลงไดดวยความประจักษใจ หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยางเรื่องภพเรื่องชาต ิ เร่ืองความ
เกิด แก เจ็บ ตาย เร่ืองกิเลสตณัหาอาสวะทุกประเภทไดขาดกระเด็นออกไปจากใจใน
คืนวันน้ัน ใจไดเปดเผยโลกธาตุใหเห็นอยางชัดเจน เกิดความสลดสังเวช นํ้าตารวง
ตลอดคืน 

ในคืนน้ันไมไดหลับไดนอนเลย เพราะสลดสังเวชความเปนมาของตน สลด
สังเวชเร่ืองความเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะแหงอํานาจกิเลสมันวางเชื้อแหงกองทุกขฝง
ใจไว ไปเกิดในภพนั้นชาตินี ้ มีแตแบกกองทุกขหามกองทุกขไมมีเวลาปลอยวาง จน
กระทั่งถึงตายไปแลวก็แบกอีกๆ คําวาแบกก็คือ ใจเขาสูภพใดชาติใดจะมีสุขมากนอย 
ทุกขตองเจือปนไปอยูนั่นแล จึงไดเห็นโทษ เกิดความสลดสังเวช แลวก็มาเห็นคุณคา
แหงจิตใจ ซึ่งแตกอนไมเคยคิดวาจิตใจจะมีคุณคามหัศจรรยถึงขนาดนั้น การไมนอนใน
คืนน้ัน เพราะความเห็นโทษอยางถึงใจ และความเห็นคุณอยางถึงจิตถึงธรรม 

ในตอนทายแหงความละเอียดออนของจิต เราก็เห็นวาอวิชชาเปนของดแีละ
ประเสริฐไปอยางสนิทติดจมไปพักหนึ่ง และหลงอวิชชาอยูเปนเวลา ๘ เดือน ไมเคยลืม 
เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเปนตัวผองใส ตัวสงาผาเผย ตัวองอาจกลาหาญ จึงรักสงวนอยู
น้ันเสีย พยายามระมัดระวังรักษาอวิชชา ทั้งๆ ที่สติปญญาก็มีเต็มภูมิแตไมนํามาใชกับ
อวิชชาในขณะน้ัน เมื่อเวลาไดนําสติปญญาหันกลับมาใชกับอวิชชาอยางเต็มภูม ิ เร่ือง
อวิชชาจึงแตกกระจายลงไป ถึงไดเห็นความอัศจรรยข้ึนมาภายในจิตใจ น้ันแหละจึง
เปนความอัศจรรยอยางแทจริง ไมอัศจรรยแบบจอมปลอมดังที่เปนมา 
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ถึงกับนํ้าตารวง รวงสองอยาง รวงดวยความสลดสังเวชภพชาติแหงความเปนมา
ของตนหนึ่ง เพราะความอัศจรรยในพระพุทธเจา สาวกท้ังหลายท่ีทานหลุดพนไปแลว
ทานก็เคยเปนมาอยางน้ีหน่ึง เรากเ็ปนมาอยางนี้ คราวน้ีเปนความอัศจรรยในวาระสุด
ทายไดทราบชัดเจนประจักษใจ เพราะตัวพยานก็มีอยูภายในจิตน้ันแลว แตกอนจิตเคย
มีความเกี่ยวของพัวพันกับสิ่งใด บัดนี้ไมมีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแลว 

มาสลดสังเวชอีกตอนท่ีเคยคาดอวิชชาวาเปนเหมือนเสือโครง เสือดาว เหมือน
ยักษ เหมือนผี แตเวลาพิจารณาเขาไปเจออวิชชาจริงๆ แลว กลับเปนนางงามจักรวาล 
เปนเพชรเปนพลอย เปนส่ิงท่ีอัศจรรยมีคามากโดยไมรูสึกตัวน่ันซิ จึงตองคิด เมื่อแกสิ่ง
นี้ไดแลว ธรรมแทอันเปนของวิเศษอัศจรรยยิ่งกวานั้นก็ปรากฏขึ้นมา จึงตองเกิดความ
สลดสังเวชในความหลงอวิชชาและในทุกขท้ังหลาย และเกิดความอัศจรรยในธรรมที่
ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆ เขาไปเจือปนในจิตดวงนั้น ถึงกับใหเกิดความ
ขวนขวายนอยไมคิดจะสอนผูหนึ่งผูใดได เพราะคิดในเวลาน้ันวา สอนใครก็ไมได ถาลง
ธรรมกับใจเปนของอัศจรรยเหลือลนถึงขนาดน้ีแลว ไมมีใครท่ีจะสามารถรูไดเห็นไดใน
โลกอันน้ี เพราะเหลือกําลังสุดวิสัยที่จะรูได 

เบื้องตนที่เปนทั้งนี ้ เพราะจิตยังไมไดคิดในแงตางๆ ใหกวางขวางออกไปถึง
ปฏิปทาเคร่ืองดําเนิน จึงไดยอนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีก ทั้งฝายเหตุคือปฏิปทา 
ทั้งฝายผลที่ปรากฏในปจจุบันวา ถาธรรมชาตินี้เปนสิ่งที่สุดวิสัยที่คนอื่นๆ จะรูไดแลว 
เราทําไมถึงรูได เราก็เปนคนๆ หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เรารูไดเพราะเหตุใด ก็
ยอนเขามาหาปฏิปทา พิจารณากระจายออกไปจนไดความชัดเจนวา ออ ยอมรับละที่นี่ 
ถามีปฏิปทาคือขอปฏิบัติแลวก็จะตองไดรูอยางนี้ 

ทานผูใดบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติใหสมบูรณเต็มภูม ิ ดังที่พระพุทธเจาไดสั่งสอนไว
แลว ธรรมชาติน้ีไมตองมีใครมาบอกจะรูเองเห็นเอง เพราะอํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทา
เปนเคร่ืองบุกเบิกทําลายส่ิงท่ีรกรุงรังพัวพันอยูภายในใจ จะแตกกระจายออกไปหมด 
เหลือแตธรรมลวนๆ จิตลวนๆ ท่ีเปนจิตบริสุทธ์ิ จากนั้นจะเอาอะไรมาเปนภัยตอจิตใจ 
แมสังขารรางกายจะมีความทุกขความลําบากแคไหน ก็สักแตวาสังขารรางกายเปนทุกข
เทาน้ัน ไมสามารถที่จะทับถมจิตใหบอบช้ําใหขุนมัวไดเลย เพราะธรรมชาตินั้นไมใช
สมมุต ิ ขันธทั้งหมดนี้เปนสมมุติลวนๆ ธรรมชาติน้ันเปนวิมุตติ หลุดพนจากสิ่งกดขี่ทั้ง
หลายซึ่งเปนตัวสมมุติแลว แลวจะเกิดความเดือดรอนไดอยางไร เปนก็เปน ตายก็ตาย 
เรื่องของขันธสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเทานั้น  

จิตดวงนี้เปนอยางไร ตอไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยางชัดเจน จะไปเกิดที่
ไหนเมื่อไมมีเชื้อ ไมมีเงื่อนตอทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแตปจจุบันก็รู
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เทาทันไมไดยึดไดถือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาไมถือมั่นแลว 
เพราะไดรูประจักษใจแลว เมื่อรูประจักษใจและปลอยวางหมดแลว มีธรรมอะไรที่ไมใช
อนัตตาไมใชอัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได จะเรียกวิสุทธิธรรม
ก็ได จะเรียกนิพพานก็ไดไมมีปญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริง ไมมีกิเลสสมมุติใดๆ เขามาขัด
ขวางแลว เรียกไมเรียกก็ไมมีปญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพนจากปญหาความยุง
เหยิงทั้งมวลไปแลว  

เหลานี้ไดพูดใหหมูเพื่อนฟงหมดไมเคยปดบังลี้ลับ ซ่ึงไมเคยถามผูใดเลย 
ปรากฏขึ้นกับจิตเอง พระพุทธเจาและสาวกท้ังหลายท่ีทานปฏิบัติ เม่ือตรัสรูและบรรลุ
ธรรมก็เปน สนฺทิฏฐิโก ไมทรงถามและถามใคร  สมกับพระธรรมท่ีทานแสดงไววา สนฺ
ทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูห ิ ผูรูทั้งหลายจะพึงรู
จําเพาะตน น่ัน ทานวาไวอยางน้ัน ธรรมนี้มิใชธรรมโกหกโลก ทําไมผูปฏิบัติเม่ือรูเห็น
ไดตามธรรมนั้นจะเปนการโออวดโกหก รูเห็นไดตองพูดไดตามนั้น ปฏิปทาธรรมทั้ง
หมดนี้แลเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดตูพระไตรปฎก ในขณะเดียวกันก็ปราบปราม
กิเลสซึ่งเปนขาศึกและปดบังธรรมในใจ ใหแตกกระจายออกไป กลายเปนใจวิเศษ 
ธรรมวิเศษลวนๆ ขึ้นมาอยางไมเคยคาดฝนมากอนเลย 

เพราะฉะน้ัน จงอยาไปคิดใหเสียเวลํ่าเวลา วาคร้ังพุทธกาลทานสําเร็จมรรคผล
นิพพาน คร้ังน้ีไมมีทางสําเร็จ อยาไปคิด น้ันเปนเร่ืองของกิเลสหลอกลวงเราใหหลงกล
มายาของมันตางหาก ไมใชเรื่องของธรรม และจะเกิดความทอแทออนแอขึ้นมาในวง
ความเพียร กาวไมออก ไปไมรอด จอดจมอยูกับกิเลสกองทุกขตอไปอีก ดีไมดีฆาตัว
ตายก็มีคนเรา ทั้งๆ ที่ตนยังมีคุณคาอยู เพราะอํานาจกลลวงของกิเลสหลอกไปฆานั่น
เอง หลงกลมายาของกิเลสเทานั้นก็จมไปไดคนเรา ความเขมแข็งเคยมีมากนอยเพียงไร 
พอกิเลสหลอกแย็บสองแย็บเทาน้ันก็ลมระนาวแบบไมเปนทา เพราะฉะนั้นขอใหพากัน
เขาใจวา ธรรมทุกขั้นจนถึงนิพพานธรรมไมอยูที่ไหน แตอยูที่ใจของผูปฏิบัติตามหลัก
สัจธรรมท้ังส่ีใหเขาใจและสมบูรณโดยลําดับจนถึงข้ันสมบูรณเต็มท่ี ธรรมทุกข้ันจะ
ปรากฏขึ้นที่ใจโดยลําดับ และปรากฏจนเต็มภูมิเชนเดียวกัน ไมมีอะไรมาขัดแยงกีด
ขวางได ปากใครก็ตามถือเอาเปนประมาณไดยากมาก เพราะสวนมากใจมีกิเลส ปากจึง
มักสกปรก ฉะน้ันจงถือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม จากพระโอษฐถายเดียวเปนเครื่อง
ประกันมรรคผลนิพพานของเราผูปฏิบัติ 

สัจธรรม คืออะไรบาง ทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจมีอยูท่ีไหน ถาไมมีอยู
ท่ีกายท่ีใจเราน้ีทุกคน สมุทัย คือ นันทิราคะ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี่คือตัว
ของกิเลส มันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื้อของมันมีอยูที่ใจ มันจึงแสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มี
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ใหเรารู นิโรธ คือความดับทุกข เอาอะไรมาดบัมันถึงจะดับได ถาไมเอามรรค คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา เฉพาะอยางยิ่ง สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งสําคัญมากมาดับ 
สติปญญาเปนเคร่ืองบุกเบิก เปนเครื่องถอดถอน วิริยะ คือความพากความเพียรในงาน
ถอดงานถอนของตน ใหเรงธรรมเหลาน้ีเขาใหมาก นิโรธ คือความดับทุกข เมื่อกิเลส
ดับไปมากนอยดวยมรรค เรื่องนิโรธจะดับทุกขตามๆ กัน เพราะนิโรธน้ันเปนเงาของ
มรรค ถามรรคทํางานมากนอยเพียงไร นิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมรรคที่ปราบ
ปรามกิเลสไดมากนอยเพียงน้ัน  

สัจธรรมท้ังส่ีน้ีมีอยูท่ีไหนเวลาน้ี ในคร้ังพุทธกาลทานบรรลุธรรม ทานบรรลุ
อะไร ถาไมรูแจงในสัจธรรมทั้งสี่นี้แลวจะหาทางบรรลุธรรมไมได เม่ือรูแจงในสัจธรรม
ท้ังส่ีน้ีโดยสมบูรณแลว น้ันแลคือเปนผูบรรลุธรรมถึงข้ันอันเกษมสําราญ หาอะไรเสมอ
เหมือนไมไดเลย ธรรมดังกลาวนั้นอยูที่ดวงใจ พระพุทธเจาตรัสรูท่ีใจ เพราะทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค อยูที่ใจ สาวกท้ังหลายตรัสรูท่ีใจน้ันเอง เพราะใจเปนผูหลง ใจเปน
ผูปฏิบัติตนใหรู ใจเปนผูแกความลุมหลงของตน เม่ือไดแกเต็มภูมิแลวความลุมหลง
นั้นก็หมดไป ทุกขก็ดับไป ความลุมหลงนั้นแลพาใหกอทุกข เมื่อทุกขดับไปแลว คําวา
นิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกัน แลวอะไรที่ยังเหลืออยูเวลาสมุทัยและทุกขดับไป
แลวน้ัน ผูที่รูวาทุกขและสมุทัยดับไปนั้นแลคือผูบริสุทธิ์ ผูนี้ไมดับ ผูน้ีแลเปน 

ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ สัจธรรมทั้งสี่เปนเพียงกิริยาอาการดําเนินในขณะที่ยังไม
หลุดพนจากกิเลสกองทุกขเทานั้น 

เพราะฉะน้ัน เรื่องอรหัตมรรค อรหัตผล จึงเปนธรรมท่ีคาบเกลียวกันอยู ยังไม
ละกิริยา ระหวางมรรคกับผลว่ิงถึงกันในช่ัวระยะจริมรรคจิต ตามปริยัติทานวาไว ช่ัวจริ
มรรคจิต คือ ชั่วลัดมือเดียว ขณะเดียวเทาน้ัน ขณะนั้นทานวามรรคกับผลวิ่งถึงกัน ทํา
หนาท่ีตอกันเสร็จเรียบรอยแลวน้ันเรียกวา นิพพานหน่ึง ในขณะเดียวกันเรียกวาถึง
แดนแหงความบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็ได และคําวาแดนแหงความบริสุทธ์ิน้ี จะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงใจผูเคยติดอยูในกองทุกข ไดพนจากแดนเเหงความทุกขไปเทานั้น  

เพราะฉะน้ัน ขอใหทุกทานจงดําเนินจิตใจของตนดวยความเอาจริงเอาจังในงาน 
คือจิตตภาวนา อยาไดลดละทอถอย ตายก็ตายเถอะ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ ปูเชมิ ตายบูชา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดีกวาตายเพ่ือกิเลสบูชากิเลสเปนไหนๆ เราเคยเช่ือ
เราเคยยอมจํานนตอกิเลส คลอยตามกิเลส เคล้ิมตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจน
นับไมไดแลว ใหกิเลสพอกพูนหัวใจจนมองหาดวงใจอันแทจริงไมเห็นเลยมานานนัก
แลว ทั้งขนทุกขมาทับถมโจมตีเราจนขนาดไมรูจักเปนจักตาย หากําหนดกฎเกณฑไมได
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วาเมื่อไรทุกขจะหลุดลอยออกไปจากใจ ถาไมแกตัวสมุทัยใหหลุดลอยลงไปแลว ไมมี
ทางที่ทุกขจะหลุดลอยลงไปได 

การแกสมุทัยก็คือความเพียร มีสติปญญาเปนสําคัญ ใหพยายามพากเพยีรอยา
ลดละถอยหลัง นี้แลเปนสิ่งที่จะตัดสินได ตัดสินที่ตรงนี้ ไมมีกาลโนน สถานท่ีน่ัน มี
อํานาจย่ิงกวา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หรือยิ่งกวาสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปไดเลย  ตรง
น้ีเปนสําคัญ จงยึดตรงนี้เปนหลักใจหลักปฏิบัต ิกิเลสอยูที่ตรงนี้ สมุทัยคือกิเลสแทอยูที่
หัวใจ มรรคคือการปฏิบัติเพื่อแกกิเลสดวยอุบายวิธีตางๆ อยานอนใจ ถึงเวลาคิด คิด
อานไตรตรองใหเขาใจในเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรื่องกิเลสอาสวะแสดงตัวขึ้นมามากนอย 

อยาไปหึงหวง อยาไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นนอกจากความพนทุกข โลกท่ีเราเคย
คิดเคยปรุงมาแลวไดประโยชนอะไร นอกจากเปนเรื่องของสมุทัย แลวกวานเอาความ
ทุกขเขามาเผาลนหัวใจเทาน้ัน ข้ึนช่ือวาสมุทัยแลวเปนอยางน้ัน เคยเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิมอยาไดหลงกลมัน จงทําความเข็ดหลาบ อยายอมหมอบราบกราบมันตอไป  

สติ เราฝกใหมีสติมีได ปญญาพยายามขุดคนคิดอานไตรตรองในแงตางๆ ทั้ง
ภายนอกภายในได ถาพาคิดพาทํา ในเบ้ืองตนบังคับใหคิดอานเสียกอน เพราะปญญา
ยังไมรูหนาที่การงานของตัวเอง เชนเดียวกับเด็กยังไมรูหนาท่ีการงาน ผูใหญตองบังคับ
บัญชาใหเด็กทํางาน จนกวาเด็กน้ันเติบโตรูการงานและรูผลของงาน รูจักวิธีทํางานแลว
ก็ทํางานไปเองโดยไมตองบังคับบัญชาตอไป เหมือนผูใหญซึ่งรูเหตุรูผลของงานและผล
ของงานเรียบรอยแลว หนาที่การงานไมตองบอกก็ทําไปเอง สติปญญาเบื้องตนก็ตองได
บังคับบัญชา ลมลุกคลุกคลานบางก็ตองยอมรับกันไปกอน เพราะยังไมชํานิชํานาญ ตอ
เมื่อสติปญญาไดดําเนิน และเห็นผลแหงความสงบเย็นใจหรือความสวางไสวภายในจิต 
เพราะอํานาจของสติปญญาขึ้นแลว สติปญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเอง เร่ือง
ความเพียรไมตองบอก หมุนไปตามกันน่ันแหละ ดังที่เคยไดอธิบายใหฟงมาแลว หลัก
ใหญอยูที่ตรงนี้  

การแกกิเลส ไมไดแกอยูสถานที่โนนสถานที่นี่อะไร แตแกกันที่จิต ถาวาสถานที่
ก็คือจิตนี้แล อยูตรงนี้ไมอยูที่อื่น ขอใหทุกทานฟงอยางถึงใจ ปฏิบัติแกกิเลสของตน
อยางถึงใจ ใหเห็นวากิเลสน้ีเปนภัยอยางย่ิงสําหรับหัวใจเรา จะพาใหเกิดภพเกิดชาต ิ
เกิดในภพนอยภพใหญ ไดรับความทุกขมากนอย ลวนแลวแตไปจากกิเลสท้ังน้ัน ไมไป
จากท่ีอ่ืนเลย การแกกิเลส การเห็นกิเลสเปนภัยจึงทําใหจิตใจมีความพอใจ หรือมีความ
อาจหาญที่จะแกกิเลสโดยลําดับ ผูใดที่ไดเปนความสะดุดใจเขาใจวากิเลสเปนขาศึกตอ
ตนแลว จะมีทางตอสูกัน ถาเห็นกิเลสเปนตน ตนเปนกิเลส เห็นกิเลสเปนเรา เราเปน
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กิเลสอยูแลว กิเลสน้ันแลจะพาเราจม คร้ันจมลงไปแตกิเลสกับข้ึนอยูบนคอเรา (หัวใจ
เรา) หาทางฟนฟูตัวเองขึ้นมาไมไดเลย 

ขอใหทุกทานนําไปประพฤติปฏิบัติใหถึงใจ ในสวนหยาบก็ไดเคยอธิบายใหฟง
แลวในเบ้ืองตนแหงกัณฑน้ี การประพฤติปฏิบัติใหมีความขยันหมั่นเพียร หูไว ตาไว 
คิดอานไตรตรอง อยาอยูเฉยๆ ใหมีความแกลวกลาสามารถ อยาแสดงความออนแอ 
พระพุทธเจาทรงมีความขยันหมั่นเพียรมากไมมีใครเสมอเหมือน ศาสนธรรมที่ออกมา
จากพระพุทธเจานั้น เปนธรรมที่สอนคนใหมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบ ให
เกิดผลเกิดประโยชน จนกระทั่งถึงขั้นเปนที่พึงพอใจ ใหนําไปประพฤติปฏิบัต ิใหไดรับ
ผลรับประโยชน จะบวชมาเวลามากนอย ในขณะท่ีเราบวชน้ีใหทุมเวลาลงเพ่ือความ
พากเพียรอยาใหเสียผลเสียประโยชน อยาไปคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีซ่ึงเราเคยคิดมาแลวไม
เกิดประโยชนอะไร นอกจากจะเกิดโทษภายในจิตใจใหมีความกังวลและมัวหมองตอจิต
ใจเทาน้ัน ใหทราบถึงมันวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัยและเห็นโทษของมัน อยาสนใจไปคิด จะ
เหมือนไปควาเอามูตรเอาคูถมาฉาบทาตัวใหเหม็นคลุงไปตลอดกาลสถานที่ ไมมี
ประมาณวา ความเหม็นคลุงของกิเลสจะออกจากใจลําพังตนเอง โดยไมชําระซักฟอก
ปราบปราม 

เวลาน้ีเราเปนลูกตถาคต จะเปนอยูกี่วันกี่เดือนก็ตาม (พระบวชช่ัวคราวก็มีสับ
ปนกันฟง) ใหทําหนาที่ของตนเต็มภูมิอยาไดลดละ พระพุทธเจาทานเสด็จออกบวชไม
มีใครตามสงตามเสีย ไมมีญาติโยม ไมมีผูตามอุปถัมภอุปฏฐากพระพุทธเจาเลย สละ
ออกจากความเปนกษัตริยลงสูความเปนคนขอทาน ใครจะลําบากลําบนย่ิงกวาพระพุทธ
เจาไมม ี ความลําบากพระพุทธเจาทรงเผชิญมาแลว กอนท่ีจะไดตรัสรูปรากฏวาทรง
สลบไสลถึง ๓ คร้ังวาไง ถาหากไมฟนก็ตาย นี่คือความทุกขมากถึงขั้นสลบนั่นเอง ถา
ยิ่งกวานั้นก็ถึงขั้นตาย นี่ลําบากไหมพระพุทธเจาผูทรงบําเพ็ญมากอน ท่ีเปนแนวหนา
ของพวกเรา เราจะมีแตความออนแอ งวงเหงาหาวนอนเต็มตัวอยูอยางน้ัน เปนไดเหรอ
ลูกศิษยตถาคต ควรเปนไปไดเหรออยางน้ันนะ ฉะน้ันใหพิจารณา  

อะไรจะอัศจรรยเทาธรรมในแดนโลกธาตุน้ีไมมี จิตจะเคยหมกมุนอยูกับสิ่งใดก็
ตาม เมื่อธรรมไดฉายแสงเขาไปถึงใจแลว จะปลอยวางโดยลําดับๆ ไมวาอันใดจะถือ
เปนของวิเศษวิโสในความรูสึกมาตั้งแตกอนเพียงไรก็ตาม จะปลอยวางไปโดยลําดบัจน
กระทั่งไมมีสิ่งใดเหลือเลย เพราะส่ิงเหลาน้ันไมมีคุณคาและประเสริฐเหมือนกับธรรม
ชาติอันประเสริฐซ่ึงปรากฏข้ึนภายในใจ ไมอยางนั้นทานปลอยไมได วางไมได ถาธรรม
ไมเหนือกวาจะปลอยไปทําไม เชนเราเดินไปเจอตะก่ัว เราก็วาเปนของดีก็เก็บแบกหาม
เอาไป พอไปเจอเงินก็วาเปนของด ี ทิ้งตะกั่วไป ไปเจอทองคําเขาไปอีก เจอเพชรเจอ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๕๕ 

๕๕

พลอยเขาไปอีก ยิ่งปลอยของเกาไปโดยลําดับๆ เพื่อยึดของดี  เอาของด ีของที่ราคาต่ํา
กวานั้นก็ทิ้งๆ 

อันนี้ก็เหมือนกัน โลกามิสท้ังหลายเปนส่ิงท่ีมีคุณคามีราคาตํ่ากวาธรรมโดยหลัก
ธรรมชาติ มิใชโดยความนิยมท่ีอาจเสกสรรเปล่ียนแปลงความจริงเปนอยางอ่ืนได นอก
จากนั้นก็เปนโทษอีกดวย ถาไมฉลาดในการใชสอยและเก็บรักษา เมื่อธรรมไดแทรกเขา
ถึงใจมากนอย ควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความอัศจรรยของโลก ควรจะ
ชนะโลกามิสสิ่งใดไดก็ยอมชนะกันไป ปลอยกันไปวางกันไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอย
วางโดยส้ินเชิง เพราะเห็นธรรมวาประเสริฐกวาไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน ปุญญปาป ปหิน
บุคคล กระทั่งบุญก็ยังละอยาวาแตละบาปไดแลวเลย บุญก็ยังละ จึงเรียก ปุญญปาป 
ปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว 

บุญก็เปนเครื่องสนับสนุนใหถึงที่อันเกษม เมื่อถึงที่เกษมแลว บุญซ่ึงเปนสวน
สมมุต ิ ก็ปลอยวางกันโดยหลักธรรมชาติไมมีสิ่งใดเหลือเลย เหลือแตความบริสุทธ์ิ
ลวนๆ และไมติดดวย รูเทา ตัดขาดทั้งอดีตอนาคต รูเทาตัดขาดทั้งปจจุบันไมยึดมั่นใน
ส่ิงใด จะวาพระอรหัตอรหันตทานไมยึดถือสิ่งใดเลยก็ไมผิด แตทานก็ไมไดปราศจากที่
พึ่ง น่ัน เมื่อถึงแดนแหงความพนจากสมมุติหรือถึงแดนเกษมเต็มภูมิแลว พนวิสัยของ
สมมุติแลว ไมไดยึดอะไรทั้งนั้นเพราะจิตพอตัวแลว 

นี่ละการประพฤติปฏิบัต ิขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ไดพยายามเทศนสอนมาโดย
ลําดับๆ ขอใหเห็นใจผูแสดงดวย การรับพระเณรจํานวนมากนอยก็ไดพจิารณาเต็มหัว
ใจแลว ถึงไดรับขนาดเทาท่ีเปนมาน้ี ถาเลยกวานี้ก็ตองแสดงผลใหเห็นอยางใดอยาง
หนึ่งแนนอน เพราะเช่ือความคิด เคยคิดอันใดไวแลวเปนความถูกตองเสมอ ไมใชคุย 
ถามากก็เฟอ แลวก็เรๆ รวนๆ เหลวๆ ไหลๆ และกอความวุนวายสวนท่ีดีใหเสียไป
ดวย ไมเพียงแตเหลวไหลโดยลําพังตนเอง ยังเปนการรกหูรกตารกจิตรกใจ กีดขวาง
เพื่อนฝูงไปอีก น่ัน เปนของดีเมื่อไร  

ฉะนั้นทุกๆ องคท่ีมาบวชน้ีไมวาจะมาจากสกุลใดชาติช้ันวรรณะใด ไมสําคัญยิ่ง
กวาความเปนพระ ปฏิบัติใหตรงแนวตามหนาที่ของพระ นี้เปนหลักแหงพระอันถูกตอง
ซึ่งจะอยูรวมกันดวยความผาสุกได ถาปลีกจากรองรอยนี้แลวเปนเรื่องของโลกของ
สงสารหาประมาณไมได นั้นแลจะทําความกีดขวางกัน หาความสุขความสบายไมไดเลย
เพราะมนัราว จากราวก็แตก ถาเอาโลกเขามาแทรกเขามาแฝงตองเปนอยางนี้ พระพุทธ
เจาจึงไมมีชาติช้ันวรรณะ ผูใดมาบวชแลวก็ทรงแสดงอรรถธรรมสั่งสอนอยางเต็มภูมิ
ของพระองค ใหผูนั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเปนศากยบุตร พุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา และไดผลเปนที่พอใจโดยทั่วกัน  
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สาวกของพระพุทธเจามีก่ีประเภท มีทุกชาติชั้นวรรณะมาประพฤติปฏิบัต ิ ผูใด
ออกมา เชน เปนพระราชามหากษัตริยเสด็จออกมาบวชแลว ก็มาเปนคนขอทาน มา
เปนสมณะประเภทเดียวกัน ทําหนาที่การงานโดยไมถือเนื้อถือตัว วาเคยมียศมีศักดิ์มา
ขนาดไหน อันน้ันมันสมมุติกันเฉยๆ วายศอยางนั้นยศอยางนี ้ ดูหัวใจน่ี หัวใจน้ี กิเลส
มันไมไดวายศวาศักดิ์ไหนนะ มันเหยียบไดทั้งนั้น ใหแกตัวมันเหยียบมันเปนขาศึกตอ
เราน้ีดวยธรรม เราจะมีความเปนอิสระหรือเราจะมียศแหงธรรมประดับใจ ยศแหง
ธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งสิ้นและกินไมหมดดวย ตายแลวก็หายหวง ทุกสิ่งทุก
อยางไมอาลัยเสียดาย ไมหวงไมหวงไมกังวลใจ จึงขอใหพากันประพฤติปฏิบัติอยานอน
ใจ 

เอาละเอาแคน้ี 


