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 บัดนี้จะเริ่มแสดงธรรม ขอทุกทานใหต้ังความสนใจอยูเฉพาะหนา คือมีความรู
สึกอยูกับตน ไมจําเปนตองสงจิตไปที่อื่น เชน สงมาหาผูเทศนเปนตน จิตที่ตั้งไวดวยดี
แลวธรรมะจะเขาไปสัมผัสในความรูของเราโดยลําดับๆ จิตเม่ือทําการรับรูอยูกับธรรม
โดยสม่ําเสมอแลว จะไดรับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟง  
 คร้ังพุทธกาลปรากฏวา ขณะที่ฟงเทศน พุทธบริษัททั้งหลายไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนมาก ทั้งๆ ท่ีทานก็คือหูคน ใจคน ผูเทศนก็คือคนเหมือนเรา ตาง
คนก็ตางเปนคนดวยกัน แตประหนึ่งวาหูทานไมใชหูมนุษย ใจทานไมใชใจมนุษย ผู
แสดงธรรมก็เหมือนไมใชมนุษยทั้งๆ ที่ก็เปนมนุษยดวยกัน และหลักธรรมคําส่ังสอนก็
เปนความจริงที่นําออกแสดงเชนเดียวกันตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ แตทานทําไมจึง
สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนลําดับ จนไดจารึกไวในตํารับตําราใหเราทั้งหลายไดศึกษา
และปฏิบัติมาจนถึงบัดนี้ ซ่ึงเปนธรรมของจริงเชนเดียวกับธรรมท่ีทานประกาศ
ทามกลางหมูชนในคร้ังพุทธกาล 
 หูของทานกับของพวกเราเปนอยางไร จึงผิดแผกแตกตางกันนักเลา ใจของทาน
กับใจของพวกเราเปนใจเชนไรกัน ทานฟงเทศนจึงเขาอกเขาใจ เราฟงเทศนกลับไมเขา
ใจ ทานฟงเทศนไดรับผลจนปรากฏวาสําเร็จมรรคผลขั้นนั้นๆ พวกเราทั้งหลายฟง
เทศนไดสําเร็จอะไรกันบาง สวนมากมักสําเร็จแตความงวงเหงาหาวนอน สําเร็จแต
ความฟุงซานรําคาญ สําเร็จแตความเผอเรอภายในใจอยูเรื่อยมาขณะฟงธรรม สิ่งที่ได
รับจงึมีแตความบนเพอใหตนเองวาจิตไมสงบบาง ฟงเทศนไมเขาใจบาง ทั้งนี้เพราะตน
ไมไดทําความเขาใจกับตนอยางจริงจังนั่นเอง 
 การทําความเขาใจกับตน ก็คือมีสติบังคับจิตใหอยูกับตัวเราเองในขณะที่ฟงไม
สงไปที่อื่น และขึ้นอยูกับความสนใจใครตอผลที่ตนปรารถนา และเวลานําไปประพฤติ
ปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยด ีมีสติอยูกับตน ผลจะพึงไดรับแนนอนไมสงสัย 
 เรื่องในครั้งพุทธกาล เมื่อไดอานตามตํารับตํารารูสึกวาเปนสิ่งที่อัศจรรยทั้งเรื่อง
ของพระพุทธเจา ทั้งเรื่องของพระสาวกอรหันตและพุทธบริษัททั้งหลาย มาสมัยของเรา
ท้ังหลายน้ีไมคอยจะปรากฏอยางน้ัน ทั้งๆ ที่ธรรมก็เปนสวากขตธรรมที่พระพุทธเจา
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ตรัสไวชอบแลวเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน การที่เปนเชนนี้ก็ขึ้นอยูกับความสนใจใครตอ
ธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความยอหยอนตางกันโดยไมสงสัย 
 เราจะเห็นไดในครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจาเวลาเสด็จออกทรงผนวช ก็ปรากฏ
วาออกอยางเด็ดเด่ียวอาจหาญ ซึ่งไมมีใครจะเหมือนพระองคทานเลย บริษัทบริวารมี
มากนอยเพียงไร ไพรฟาประชาชีมีจํานวนทั้งแผนดิน ทรัพยสมบัติทั้งประเทศอยูใน
ความรับผิดชอบของพระองคทั้งสิ้น แตขณะที่เสด็จออกทรงผนวช แมแตพระชายาและ
พระราชโอรสก็ไมทรงอําลา เสด็จไปลําพังพระองคโดยมีฉันนะอํามาตยเปนผูตามเสด็จ
กับมากัณฐกะเทาน้ัน ฟงดูซิเด็ดไหม ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไดปรากฏตั้งแตขั้นเริ่ม
แรกที่เสด็จออกทรงผนวช เวลาเสด็จเขาไปสูสถานท่ีบําเพ็ญเปนนักบวชนักเสียสละ เขา
สูสงครามแหงความทุกขยากลําบากทั้งพระกายและพระทัย ตลอดถึงกิเลสที่รึงรัดอยูใน
พระทัยของพระองค ก็ยอมกดถวงใหเปนความทุกขหนักอยูไมนอย 
 การบําเพ็ญพระองคในการสละจากกษัตริย ลงสูภาวะแหงความเปนคนขอทาน
น้ี รูสึกจะเปนส่ิงท่ีบุคคลทําไดยากอยางย่ิง แตพระพุทธเจาก็ทรงดําเนินมาแลว อดพระ
กระยาหารถึง ๔๙ วัน ใครบางจะสามารถทําไดและอดไดเหมือนอยางพระพุทธเจา อด
เพียงวันหน่ึงเทาน้ันก็มองเห็นใบไมสดใบไมแหงกลายเปนผักไปหมด เพราะเขาใจวา
เปนอาหารเน่ืองจากความหิวโหยบังคับ 
 สําหรับพระพุทธเจาเสด็จออกบวชในครั้งนั้น ศาสนาไมปรากฏวามี จึงไมมีใคร
ใหทานดวยศรัทธา นอกจากใหตามประเพณีเทาน้ัน เมื่อเปนเชนนั้นพระองคจะไดของ
ดิบของดีจากที่ไหนมาเสวย แมลําบากทรมานเชนนั้นก็ทรงอุตสาหบําเพ็ญพระองคโดย
ไมมีความลดละทอถอย มีความทุกขความลําบากดวยส่ิงอาศัยท้ังมวล ปจจัยทั้งสี่คือผา
เครื่องนุงหมอาศัย บิณฑบาตคืออาหารการเสวย เสนาสนะคือท่ีพักผอนนอนหลับ
ตลอดจนยาแกโรคภัยไขเจ็บตางๆ ไมมีสิ่งใดติดพระองคไปเลย ท้ังไปอยูในสถานท่ี
แรนแคนกันดารอีกดวย ทรงบําเพ็ญไปตามสภาพแหงความกันดารนั้นๆ สมกับพระ
องคเปนนักรบชั้นเอกที่จะยกพระองคเปนศาสดาองคเลิศ และนําสัตวโลกออกจาก
วัฏสงสารใหถึงพระนิพพานจริงๆ ทรงบําเพ็ญจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ใน
ทามกลางแหงความลําบากทรมานท้ังหลาย 
 ความอัศจรรยแหงความพากเพียร ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา เวลาได
ตรัสรูแลว ธรรมที่ทรงรูทรงเห็นอันเปนธรรมอัศจรรยนั้น ก็ไมมีผูหนึ่งผูใดในโลกทั้ง
สามนี้ไดบรรล ุ หรือไดตรัสรูเหมือนพระพุทธเจาในเวลานั้น ศาสนธรรมเปนสิ่งที่
อัศจรรยไดปรากฏในโลกพรอมกับขณะที่ตรัสรู แตเพราะความลําบากทรมานกอนตรัส
รู และความอัศจรรยแหงธรรมที่ทรงเห็นวาสุดวิสัยที่ใครๆ จะรูตามเห็นตามได แมทรง
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ทําความปรารถนามาเปนเวลานานวาจะเปนศาสดาสอนโลก แตเมื่อไดตรัสรูแลวทําให
ทรงทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว เพราะธรรมที่ทรงรูทรงเห็นประจักษแจงในพระ
ทัยนั้นเปนธรรมอัศจรรยเหนือโลก เกินกวาท่ีใครๆ จะสามารถรูตามเห็นตามได ทรง
เกิดความทอพระทัย ทําใหมีความขวนขวายนอย อยากจะเสด็จอยูและไปลําพังพระองค
เดียวเทานั้น 

แตเมื่อไดทรงพิจารณายอนเขามาถึงปฏิปทา คือขอปฏิบัติเครื่องดําเนินที่พาให
ทรงรูทรงเห็นนั้น วาพระองคเองรูไดเห็นไดเพราะเหตุใด ก็เพราะปฏิปทาขอปฏิบัติ
เครื่องดําเนิน เม่ือดําเนินใหถูกตามแนวทางแหงธรรมแลว ก็ยอมรูไดดังที่ประจักษอยู
ในพระทัยเวลานี้ เม่ือนําขอปฏิบัติคือแนวทางอันถูกตองน้ีส่ังสอนสัตวโลก ทําไมสัตว
โลกซึ่งมีความรูสึกเชนเดียวกันกับเรา จะไมสามารถรูไดเห็นไดเลา ตองรูเห็นไดเชน
เดียวกับเราน้ีแนนอน เมื่อทรงพิจารณาทบทวนโดยละเอียดทั่วถึงแลว จึงไดมีแกพระ
ทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลก เพราะอํานาจพระเมตตาที่มีเต็มพระทัยอยูแลว เปนเพียง
พิจารณาหาชองทางอันเหมาะสมอยูเทาน้ัน เมื่อเห็นสมควรแลวก็ทรงปลงพระทัยใน
การส่ังสอนสัตวโลกตามปณิธานท่ีทรงปรารถนาไว 
 ท้ังน้ีเน่ืองจากความอัศจรรยแหงธรรมใหเกิดความสงสารสัตวโลก โดยที่ทรง
เห็นวาปฏิปทาเครื่องดําเนินมีอยู จุดหมายปลายทางที่จะพึงไดพึงถึงนั้นก็มีอยู จึงได
ปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลกตอไป ลําดับตอมาก็ปรากฏวามีทาวมหาพรหมมา
อาราธนาวา “พฺรหฺมา จ โลกาฯ” อันน้ีเปนสวนปุคคลาธิษฐาน สวนธรรมาธิษฐานท่ีจะ
ยังพระองคใหประทานธรรมแกสัตวโลกนั้น ไดแกพระเมตตาเปนพื้นฐานสําคัญ ความ
เมตตาน้ีเปนส่ิงท่ีน่ิมนวลออนโยนสุดจะกลาวอยูภายในพระทัย อํานาจแหงความเมตตา
มีมากนอยเพียงไร ยอมสามารถทําผูน้ันใหปฏิบัติตัวตอบุคคลและตอบรรดาสัตวท่ีเปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันไดอยางสนิทใจ ไมมีคําวาข้ีเกียจและอิดหนาระอาใจ 
 พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูแลว พระทัยของพระองคมีความสวางไสวและมีความ
เมตตาเปนกําลังมหาศาล จึงไดประทานธรรมแกสัตวโลก แมแตกับสัตวเดรัจฉานท่ีส่ัง
สอนเขาไมได เนื่องจากเขาไมมีความสามารถจะรับทราบกระแสแหงธรรมไดก็ตาม 
พระเมตตาก็ไมทรงลดละ ทรงมีตอสัตวทั้งหลายอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับที่ทรงมีตอ
มนุษยทั้งหลาย จึงเปนวาทานผูมีเมตตาจิตลวนๆ แลว ยอมสามารถเขาไดสนิทกับสัตว
ทุกๆ ประเภท โดยไมถือชาติชั้นวรรณะวาสูงหรือต่ําประการใดเลย 
 คนเราเมื่อมีความเมตตาตอกัน ก็ยอมสามารถจะทําไดทุกส่ิงทุกอยางอันเปน
ประโยชนแกกันและกันไดไมมีประมาณ จะเห็นไดจากผูที่เลี้ยงลูก ลูกทุกคนพอแมมี
ความรักเชนเดียวกับชีวิตของตัวเอง ลูกจะแสดงอากัปกิริยาเชนไรก็ตามแทนที่จะผิดอก
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ผิดใจ ใหถอดถอนความรักความเอ็นดูตลอดการเล้ียงดูน้ันไปเสีย หรือเกิดความโกรธ
แคนทอดอาลัยในความรักและการเล้ียงดูเด็กๆ นั้นเสียก็ไมทํา ทั้งนี้เพราะอํานาจแหง
ความรักความเมตตาสงสารบังคับอยูภายในใจอยางแนบสนิท แมลูกจะทําอะไรก็ตาม 
จะถายอุจจาระปสสาวะรดลงบนมือบนตัก ตลอดเส้ือผาเคร่ืองนุงหมใชสอยก็ตาม พอ
แมก็ทนเอา นี่ก็เพราะรักความเมตตาเปนสิ่งสําคัญ และมีอํานาจมากเกินกวาจะมาสน
ใจเคียดโกรธใหลูกๆ ของตน 

เพียงความรักความเมตตาของคนมีกิเลสเชนพอแมมีตอลูกๆ ก็เปนความเดน
ชัดในสายตาของโลกท่ัวๆ ไปอยูแลว เมื่อกลาวถึงความเมตตาของผูมีธรรมในใจ และผู
มีธรรมสมบูรณภายในใจเต็มที่แลว เชนพระพุทธเจาและพระอรหันต จะมีเมตตาแก
สัตวโลกขนาดไหน ตองมีมากตอมากประมาณไมถูกเลย 
 ความสงสารความเมตตาคือความออนโยน จิตใจของคนเราเมื่อมีธรรมเปน
เครื่องอบรมอยูเสมอแลว ยอมมีความออนโยนตอกัน และตออรรถตอธรรม ตอเหตุ
ตอผล ตอความดีงาม และมีความเขมแข็งตอการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเปนคน
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไมยอทอออนแอ จิตใจที่มีธรรมเปนเครื่องสะกิด มีธรรมเปนเครื่องเตือน
และสนับสนุน ยอมดําเนินตนไปในทางดีและมีเมตตาตอกัน ธรรมจึงเปนสิ่งที่สัตวโลก
ตองการเสมอมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากประเภทที่เลยสัตวนรกจึงจะเบื่อธรรม เห็น
ธรรมเปนขาศึก สําหรับธรรมไมเคยขัดของตอการงาน ไมเคยถวงความเจริญ ไมเคยทํา
ความกีดขวางถวงความเจริญของโลก ไมเคยตัดรอนวัฒนธรรม คือความเจริญของโลก
ท่ีตองการโดยถูกทางเร่ือยมาจนถึงปจจบัุน 
 เราทานทั้งหลายอยากจะเห็นความออนโยน ความน่ิมนวล ความอัศจรรย ความ
มีคุณคาของจิตใจ จึงควรปฏิบัติตอหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาดวยความ
ซาบซ้ึง พูดงายๆ ก็ดวยฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติ วิริยะคือความพากเพียรตอ
การปฏิบัติของตนอยูเสมอ จิตตะ มีความฝกใฝเอาใจจดจอตอความประพฤติของตน
หรือการบําเพ็ญของตน วิมังสา ใครครวญในเหตุในผลดีชั่วตางๆ ที่จะพึงประพฤติ
ปฏิบัติหรือกระทําลงไปอยาใหผิดพลาด แลวเราจะไดทรงศาสนธรรมและไดชมศาสน
ธรรมท่ีทานประกาศสอนไวเปนเวลานาน ตามคัมภีรใบลานหรือตามตํารับตําราอยางถึง
ใจ ธรรมเหลานั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผูมีความพากเพียรดวยการปฏิบัติธรรมโดย
ไมสงสัย 
 ใจนี้เปนของประเสริฐ โดยหลักธรรมชาติก็รูอยูโดยสมํ่าเสมอ แมจะมีอันใดมา
ทับถมโจมตีขนาดหนัก มีความทุกขรอนเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะครอบงํา
จนมิดชิดขนาดใดก็ตาม แตความรับรูของใจนั้นกิเลสจะไมสามารถบังคับไดเลย ตองมี
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ความรับรูเสมอ หลักธรรมชาติของใจมีความรับรูมีอํานาจรู อันเปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดจากส่ิงท้ังหลายอยูแลว เมื่ออาศัยการบําเพ็ญใหจิตใจนั้นไดรับคุณงามความดี
เปนเคร่ืองสนับสนุน หรือเปนอาหารเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอแลว จะมีความเจริญรุง
เรืองขึ้นเรื่อยๆ 
 ใจที่มีความขัดของยุงเหยิง ใจที่มีความขุนมัว ใจท่ีมีความเดือดรอนอยูเสมอน้ัน 
ลวนเปนผลของกิเลสเปนเครื่องยุแหยกอกวนใหไดรับความทุกขทรมานทั้งสิ้น ไมใช
ธรรม ถาธรรมซึ่งเปนเครื่องสงเสริมในทางดีอยูแลวจะไมยังจิตใหเดือดรอนเลย นอก
จากเปนความสงบสุขโดยถายเดียว เราตองการความเจริญภายในใจ เราตองการความ
สุขความสบายท้ังปจจบัุนและอนาคต ตลอดวาระสุดทาย คือส้ินภพส้ินชาติไปได ก็ตอง
อาศัยธรรมเปนเครื่องบํารุงจิตใจ 

ปกติเราแตละทานละคนมีความรับผิดชอบในตนโดยหลักธรรมชาต ิ อยางแยก
ไมออกอยูแลว จะเปนคนทุกข คนม ี คนโง คนฉลาด เกิดในชาติช้ันวรรณะใดก็ตาม 
ความรับผิดชอบตนทั้งในปจจุบันและอนาคตไมขาดวรรคขาดตอน ยอมมีเสมอกัน เมื่อ
เปนเชนนั้นจึงควรใครครวญใหด ี กอนจะทําอะไรท่ีเปนภัยและเปนคุณแกจติใจของตน 
ถาเปนสิ่งไมดีก็จะเปนภัยตอตนในปจจุบัน และเปนภัยตอภพตอชาติในอนาคตของตน
อีกดวย พึงระวังดวยด ี
 หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท สอนใหคนดําเนินตนเพ่ือ
เปนสิริมงคลแกตนทั้งปจจุบันอนาคตทั้งนั้น ไมมีธรรมบทใดที่แสดงใหเปนขาศึกตอจิต
ใจของโลก สวนมากเราเสียเองเปนขาศึกตอเรา การจะทําคุณงามความดีตางๆ มักมีส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงกระซิบข้ึนมาใหเกิดความทอถอยออนแอ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของกิเลส กลัว
วาเราจะผานพนอํานาจของมันไปเสีย มันก็ตองพยายามเกล้ียกลอมโดยอุบายวิธีตางๆ 
สุดทายก็ตกอยูในเง้ือมมือของมันจนได การตกอยูในเง้ือมมือของกิเลสผลจะเปนอยาง
ไร ก็ไดแกความเกิดแกเจ็บตาย ความทุกขยากลําบากในภพน้ันๆ ซึ่งมีกิเลสรอยรัดอยู
ทั้งภพทั้งชาติ ไมใชเปนของดีเลย จึงควรตื่นตัวตื่นใจเสียแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป 
เวลาเขาโลงผีแลว แมไปนิมนตพระทั่วประเทศไทยมาสวด กุสลา ธมฺมา ใหฉลาดและ
แกตัว ก็ฉลาดและแกตัวไมไดถาไมแกแตบัดน้ี 
 พระพุทธเจาทานทรงพนทุกขมาไดเพราะความพากเพียร ตามบาลีทานกลาวไว
วา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิคนจะหลุดพนจากทุกขไดเพราะความพากเพียรเทานั้น ธรรมนี่
ควรจะฟงใหถึงใจ ทําอะไรก็ตาม ถามีความพากเพียรแลว ส่ิงน้ันๆ ยอมมีผลอยูสําเร็จ
เปนที่พึงพอใจ แตถาขาดความเพียรไปเสีย ผลก็ดอยลงโดยลําดับ การทําความเพียร
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ทางฝายกุศลคือความดีสําหรับตนก็เชนเดียวกัน ควรทําความรูสึกระลึกไวกับเราเสมอ
อยานอนใจทกุระยะไป 
 ทานวาโลกไมเท่ียง คืออะไรไมเที่ยง ใหยอนเขามาดูรางกายและกระแสของใจ
เรานี้เปนสิ่งที่ถูกตองแมนยําที่สุด จะไดรูไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความไมเที่ยงของตัว
เอง คําวาโลกไมเทีย่งก็ไดแกรางกายและอาการของใจเราทุกสวนไมเท่ียงน่ันแล ยุแหย
กอกวนอยูตลอดเวลา ตองพายืน พาเดิน พาน่ัง พานอน พาขับถาย รับประทานอะไร
ไมรูก่ีรอยก่ีพันอยาง ตั้งแตวันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี ้ และต้ังแตบัดน้ีจนถึงอวสาน
แหงชีวิต จะมีแตเรื่องของธาตุของขันธ เรื่องของสกลกายนี้เปนเครื่องรบกวนใหไดรับ
ความทุกขรอนอยูเสมอ น้ีแลคือส่ิงเปนภัยตอเรา มีอยูในกองอนิจฺจอัํนน้ี กองทุกฺขํอันน้ี 
กองอนตฺตาอันน้ี ใหใชปญญาพินิจพิจารณาทั้งรางกายและอาการของจิตที่คิดวุนอยู
ตลอดเวลาหาความสงบไมได ใจถาไมมีความสงบก็คือตัวภัยใหญย่ิงกวารางกายเปน
ไหนๆ 
 การภาวนาเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะเห็นผลประจักษใจ ข้ันเร่ิมตนก็มีการลมลุก
คลุกคลานเปนธรรมดา เหมือนเราฝกงานตางๆ ตามงานทางโลกทางสงสารที่เคยทํากัน
มา ยอมมีผิดบางถูกบางปะปนกันไป แตเวลาทําไปนานๆ เขาก็เกิดความชํานิชํานาญ 
แลวทําไปไดโดยสะดวกสบาย ผลก็เปนที่พึงพอใจ การภาวนาก็เชนเดียวกัน ฝกหัด
เบ้ืองตนก็ยอมมีความยากความลําบาก แตเราอยาถือความยากความลําบากมาเปนทาง
เดิน จะทําใหทอถอยออนแอ เราตองถือหลักธรรมเปนเครื่องตอสูฟาดฟนเสมอไป คํา
วาหลักธรรมคืออะไร คือสิ่งที่จะยังผลใหเกิดขึ้นดวยความถูกตองดีงามและเปนสุข น้ัน
แลคือหลักธรรม พึงทําความอุตสาหพยายามจนเปนผลสําเร็จข้ึนมา น้ีแลเปนทาง
ดําเนินของผูจะปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวงไปไดอยางหายหวง 
 การนอนจมอยูในวัฏสงสารน้ี เราทั้งหลายก็เคยเปนมาดวยกัน ไมมีใครยิ่งหยอน
กวากัน และมีใครบางไดรับความสุขความเจริญพอที่จะนํามาพูดอวดกันได เพราะ
ฉะน้ันศาสนาจงึไมไดเกิดข้ึนดวยวิธีการของผูมีกิเลสท้ังหลายเปนกันอยูทํากันอยูน้ี แต
เกิดขึ้นจากทานผูรูผูเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความเปนอยู ภายในรางกายจิตใจของตน 
เชน ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา เปนตน น่ีเปนโทษอันหน่ึงๆ คือความเกิดความแก
เปนเหตุใหเกิดความทุกขความยากความลําบากทรมานตางๆ เพราะอํานาจแหงกิเลส
เปนเครื่องรอยรัดไว บุญนั้นสาเหตุไดแกการพิจารณาใหเห็นโทษแหงความผิดที่เปนมา
ของเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานตางๆ แลวคิดอานไตรตรองและบําเพ็ญทาง
กุศล แหวกวายตนดวยความขยันหม่ันเพียรไมลดละ ผูนั้นเปนผูจะหลุดพนจากบวง
แหงมารซึ่งมีอยูกับใจไปโดยลําดับไมสงสัย 
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 การปฏิบัติศาสนาอยามองขามตน อยาคิดไปทางโนนทางน้ีวาจะดีกวาศาสน
ธรรมเคร่ืองนําออกจากกองทุกข เพราะไมมีผูใดจะพูดไดถูกตองแมนยําเหมือนคําพูด
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทานจึงเรียกวา สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบทุกสิ่งทุก
อยางทั้งฝายเหตุฝายผล คําพูดของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่ถือเปนประมาณ เปนที่ยึด
เหน่ียว เปนที่ไววางใจได ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คําพูดนี้แลเปนคําพูดที่รับ
รองยืนยันวาเปนคําพูดท่ีถูกตองแมนยําจริงๆ ไมเหมือนคําพูดของคนมีกิเลสในโลก ซึ่ง
มักพูดไปตามอารมณของกิเลส มากกวาจะพูดความจริงตามธรรม ไมไดพูดไปตาม
หลักความจรงิท่ีตนรูตนเห็นมาจากเหตุการณตางๆ จึงมีความผิดแผกแตกตางกันกับ
คําพูดของพระพุทธเจาอยูมากราวฟากับดิน หินกับเพชร 

น่ีถาเราคํานวณแลว คําพูดของพระพุทธเจาตรัสไวเพียงพอประมาณมี ๘๔๐๐๐ 
พระธรรมขันธ แตธรรมบทใดบางที่พระองคตรัสไวแลวไดผิดพลาดจากหลักความจริง 
เปนเครื่องฉุดลากสัตวทั้งหลายใหลงทางต่ํา หรือใหลาชาตอการดําเนินเพือ่มรรคผล
น้ันๆ ไมปรากฏ ธรรมบทใดก็มีแตช้ีชองบอกทาง เพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เปนขาศึกภายใน
ตัวใหไดผานพนไปโดยลําดับทั้งนั้น 
 ทานท่ีตองการเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของศาสนา อันเปนธรรม
ชาติที่อัศจรรยมาดั้งเดิม กรุณาทําการอบรมจิตใจของตนดวยธรรมบทใดบทหนึ่งดังที่
เคยไดอานไดยินไดฟงมาแลว การภาวนาน้ันทานทําอยางไร ภาวนาแปลวาการอบรม 
อบรมจิตใจของตนที่มีความคิดปรุงตางๆ อันหาประมาณไมได ใหเขาสูเหตุสูผลสูอรรถ
สูธรรมคือความสงบรมเย็น โดยลําพังของใจมคีวามรูอยูรอบตัว แตจับตัวไมไดวาจุด
ไหนเปนจุดผูรูที่แทจริง เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหนําธรรมบทใดบทหน่ึงมาเปนเคร่ือง
ยึดของใจ เชน พุทฺโธ เปนตน ใหกําหนดคําบริกรรมวา พุทโธ น้ันเปนอารมณของใจ มี
สติประคับประคองอยูกับงานของตนท่ีทํา คือคําบริกรรมน้ันๆ 

เมื่อจิตมีหลักยึดมีอารมณเปนเครื่องยึด ยอมจะรวมตัวเขาสูความสงบ คือเขาสู
จุดท่ีตองการ เม่ือเขาถึงจดุน้ันแลว แมคําบริกรรมวา พุทโธ น้ันก็ยอมจะสลายตัวไป 
เหลือแตหลักธรรมอันแทจริง คือหลักธรรมชาติไดแกใจ คือผูรูท่ีปรากฏอยูภายใน สงบ
ตัวเขาไปเปนอารมณอันเดียว คือมีความรูอยูเพียงเทาน้ัน น้ีทานเรียกวา เอกัคคตาจิต 
จิตถึงความเปนหน่ึงไมมีสองกับอารมณใดๆ ท้ังส้ิน น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนาใน
เบื้องตนเปนอยางนี้ 
 ตามธรรมดาของจิตจะปลอยใหมีความสงบรมเย็น และเปนสมาธิเปนปญญาข้ึน
โดยลําพังนั้นยอมเปนไปไมได ตองอาศัยการฝกฝนอบรมดวยวิธีการตางๆ ตามแตจริต
นิสัยที่ทานแสดงไวในธรรม มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเปนเครื่องบําเพ็ญ ใจจะเริ่ม
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มีความสงบเย็นขึ้นมา ในขณะที่ใจมีความสงบ น่ันแหละเปนขณะท่ีใจมีความสุข มี
ความสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้น จะปรากฏเปนความอัศจรรยข้ึนมาภาย
ในใจ 
 ถาใจไมมีความสงบเลยนับต้ังแตวันเกิดจนกระท่ังวันตาย เราจะไมปรากฏวามี
ความแปลกประหลาดอันใดในตัวเรา จะเขาใจไปวาสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย
น้ันอยูแตภายนอก ภายในใจนี้ไมม ี เพราะฉะนั้น จิตจึงฟุงเฟอเหอเหิมไปตามวัตถุ
อารมณตางๆ โดยเขาใจวาส่ิงน้ันเปนของดีเปนของวิเศษ ทั้งที่สิ่งเหลานั้นไมดีไมวิเศษ 
วิโสอะไรเลย แลวก็ทําจติใจใหทะเยอทะยานอยากได อยากสัมผัส อยากไมมีประมาณ
จนเกิดความเดือดรอนแกตน โดยไมรูวาสิ่งนั้นเปนเพียงวัตถุหรือแรธาตุอันหนึ่งๆ พอ
แตเครื่องอาศัยเปนบริวารของใจ ถาใจฉลาดสิ่งนั้นก็เปนสมบัติเครื่องสงเสริมจิตใจให
ไดรบัความสะดวกไปตามกาลเทาน้ัน แตไมใชจะสามารถใหจิตมีความสุขความสบาย
ตลอดกาลได ไมเหมือนกับจิตสรางตัวเองข้ึนมาดวยการอบรม มีการภาวนาเปนตน  
 การสรางตนคือใจใหสมบูรณนับตั้งแตขั้นเริ่มฝกหัดสมาธิเปนตนไป จะเห็นได
ชัดในรากฐานของจิต ในสารคุณสําคัญของจิตโดยลําดับ ตั้งแตขณะที่จิตมีความสงบจะ
สงบมากข้ึนตามการอบรม นั่นเปนเครื่องหมายหรือเครื่องยืนยันใหเราเห็นไดชัดวาสิ่ง
อัศจรรยน้ีมีอยูภายในใจน้ีเทาน้ัน เม่ือไดเห็นผลปรากฏข้ึนจากหลักภาวนาแลว เรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหพยายามน้ันหากเปนมาเอง เพราะจิตใจไดหลัก
เกณฑ จิตใจมีความดูดดื่มกับธรรมที่ปรากฏขึ้นมา ไดแกความสงบเย็น แมจะเพียงขณะ
เดียวก็จะทําใหเรามีความสุข และมีความอุตสาหพยายามมากข้ึนเปนกองทีเดียว 
 อันดับตอไปก็พยายามฝกฝนอบรมจิตของตน ใหเปนไปตามแนวทางที่เคยเปน
มาแลวโดยลําดับไมลดละความเพียรพยายาม ใจเมื่อไดรับการอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ 
จะมีความสงบรมเย็นอันเปนผลขึ้นมาโดยสม่ําเสมอเชนกัน จิตเมื่อมีรากฐานคือสราง
ฐานของตนใหมีความม่ันคงข้ึนภายในตัวแลว จะประกอบหนาท่ีการงานอันใด ยอมจะ
ทําดวยความเปนสุข ทําไดดวยความจดจอ ทําเปนงานเปนการจริงๆ ไมพรวดพราด ไม
ผลุนผลัน  ขณะที่ยอนเขามาดูจิตใจก็ปรากฏเปนความสงบรมเย็นเปนเครื่องตอนรับอยู
แลว ใจก็สบาย 
 เฉพาะอยางย่ิง นักภาวนาท่ีไมตองทําหนาท่ีการงานอันใด คือนักบวช เปนผูควร
อยางย่ิงแกสมาธิปญญาภาวนา น้ีแลคือหนทางของสมณะ หนทางของนักบวชและกิจ
การงานอันสําคัญของนักบวช ผูมุงเขามาเพือ่สละทุกส่ิงทุกอยาง และเขามาสั่งสมคุณ
งามความดีมีศีลสมาธิ เปนตน ข้ึนภายในใจใหเจริญรุงเรือง ความเจริญรุงเรืองภายใน
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จิตใจน้ีเปนส่ิงท่ีหาไดยากและเปนส่ิงท่ีทําไดยาก แตเปนความเจริญรุงเรืองอันแนนอน
และพึงใจ 
 น่ีไดอธิบายถึงเร่ืองสมาธิคือความสงบภายในใจ และพยายามสรางฐานแหง
ความสงบใหมั่นคงขึ้นไปดวยหลักภาวนาดังที่เราเคยปฏิบัติมา ฐานของจิตจะมีความ
มั่นคงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนความสงบรมเย็นทั้งวันทั้งคืน แมจะคิดอานไตรตรอง
หนาท่ีการงานหรือกิจการใดๆ ในขณะน้ัน จิตก็ไมวาวุนขุนม่ัว มีความสงบเย็นเปนราก
ฐานประจําใจ เรียกวาใจมีที่พึ่ง ใจมีที่ยึดที่อาศัย ใจมีหลักฐาน ทีนี้ถาจะสรางปญญาขึ้น
ที่ใจก็สมควร เพราะจิตใจที่มีความอิ่มพอในอารมณ หรืออ่ิมพอในตัว มีความสงบรม
เย็นเปนพ้ืนฐานอยูแลว เราจะคิดอานไตรตรองทางปญญาก็ยอมเปนปญญาไปไดโดย
สะดวกสบายกวาความไมมีสมาธิบางเลย เพราะจิตปราศจากความหิวกระหายใน
อารมณตางๆ มีแตความสงบสุข การคิดอานทางดานปญญาก็มองเห็นเหตุเห็นผลชัด
เจน 
 การคิดอานทางดานปญญา จะคิดอานกับเรื่องอะไร ก็คือเร่ืองของธาตุของขันธ 
เรื่องความเกิด ความตาย ความสลาย ความพลัดพรากจากกันท้ังสัตวและสังขาร ทั้ง
ภายนอกและภายในน้ีแล นําเขามาเทียบเคียงกันไดสัดไดสวน วาอนิจฺจ ํ คือความไม
เที่ยง เราอยูกับความไมเที่ยง จะหาความเที่ยงมาแตที่ไหน น่ังอยูก็ไมเทีย่ง ยืนอยูก็ไม
เที่ยง เดินอยูก็แปร นอนอยูก็แปร รับประทานอาหารอยูก็แปร แมท่ีสุดกําลังหลับอยูก็
แปร มีแตความแปรปรวนเต็มธาตุเต็มขันธเต็มอายตนะของเรา เราจะเปนที่ไวใจที่ตรง
ไหน นี่การพิจารณาทางดานปญญา เอา เรื่องความทุกขตรงไหนที่ไมใชทุกขไมม ีมีแต 
ทุกฺขํ ทั้งนั้นแหละเต็มกายเต็มจิตใจเรา เราแยกพิจารณาใหเห็นชัดในส่ิงเหลาน้ีซ่ึงมีอยู
กับตัวเราเอง 
 พิจารณาแยกธาตุหรอืแยกรูปก็พิจารณาใหดี ต้ังแตภายนอกเขาไปสูภายใน 
แยกสวนแบงสวนใหเห็นท้ังความเปนอยู ความต้ังอยู และความสลายไป หรือเริ่มแต
การเริ่มแรกแหงความผสมของธาตุขันธเขามาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย นํามา
จากธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ มีใจเปนผูรับผิดชอบเขาไปพึ่งพิงอาศัยในธาตุในขันธอยู จึงมี
ความรูแปลกๆ ตางๆ ผิดกันกับตนไม ผิดกันกับดินฟาอากาศท้ังหลาย เพราะอันนี้มี
ความรูครองตัวอยู  อันน้ีแลพาใหสัตวโลกท้ังหลายไดใหช่ือใหนามวา เปนสัตวเปน
บุคคลก็เพราะใจดวงนี ้แตเม่ือสภาพอันน้ีสลายตัวลงไปแลวก็หมดความหมาย ดินที่มา
รวมกันเขาเปนรางกายเรานี้ ก็ตองสลายตัวลงไปเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปนไฟ ไป
ตามสภาพเดิมของเขาไมสูญหายไปไหน จิตใจซึ่งเปนธรรมชาติของตัวเองโดยธรรมชาติ
ก็ตองเปนจิตอยูเชนนั้น ไมแปรปรวนไปตามธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ 
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 แตถาจิตนี้ไดสรางคุณงามความดีไวมากนอยเพียงไร ก็จะอาศัยคุณงามความดี
น้ันแลไปกอกําเนิดเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย หรือเปนเทวบุตรเทวดาขึ้นในภพ
ชาติตอไป ไมใชสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมีอํานาจเหนือกรรมนี้และเหนือผลแหงกรรมนี ้มาสราง
บุคคลใหเปนไปไดตางๆ นอกจากกรรมที่ตนทําไวแลว และแสดงผลข้ึนมาในลักษณะ
ตางๆ กันเทาน้ัน 
 เม่ือรางกายก็เปนเคร่ืองแปรสภาพ เปนสิ่งที่ไมยั่งยืนถาวรอยูเต็มตัวของเราอยู
แลว  ก็เทากับเปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของเราอยูตลอดเวลา  เราจะพิจารณาอยางไรจึง
จะถอนอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันสําคัญผิด วานี้เปนเรา  นี้เปนของเรา นั้นเปนของเขา
เสียได 
 การถอดถอนอุปาทานตองถอดถอนดวยปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความ
เปนจริงโดยทางไตรลักษณ ทั้งอนิจฺจ ํทั้งทุกฺขํ ทั้งอนตฺตา หรอือยางใดอยางหน่ึง เมื่อ
เห็นชัดแลวก็สามารถกระจายท่ัวถึงกันไปในไตรลักษณท้ังสามน้ี เพราะธรรมเหลานี้เปน
ความเก่ียวเน่ืองกัน อุปาทานความยึดม่ันถือม่ันในรางกายของเราน้ีก็จะคอยหมดไปเอง 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ทานเรยีกวา นามขันธ ก็สามารถจะทราบ
ไดตามความเปนจริงของเขาดวยปญญา เพราะขันธทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ น้ีเปนสภาพแตละอยางๆ หรือเปนอยางหน่ึงตางหากจากใจ ใจแทมีแตรูเทา
น้ัน รูโดยหลักธรรมชาต ิแตไมสามารถจะรูดีรูชั่วไดถาปราศจากสติกับปญญาเสีย 
 เพราะฉะนั้น สติกับปญญา แมจะเกิดขึ้นจากใจก็ตาม แตก็เปนเคร่ืองกล่ันกรอง
จิตใจ หรือเปนเครื่องรักษาจิตใจใหมีความแคลวคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่เปนขาศึกทั้ง
หลายไดไมสงสัย ทานจึงสอนใหอบรมสติปญญาใหมีกําลังกลา เพื่อกําจัดปดเปาสิ่งที่
เปนภัยตอจิตใจไดแกกิเลสอาสวะทั้งหลาย 
 เวทนา จะเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มันก็เปนเวทนา เปนความ
จรงิอันหน่ึงๆ ตั้งขึ้นแลวไมวาสุข ทุกข เฉยๆ ไมวาเกิดขึ้นในรางกายและจิตใจ มีความ
แปรสภาพไดเชนเดียวกันกับกองรูป 
 สัญญา คือความจาํไดหมายรู จะจําไดมากนอยเพียงไรก็หลงไปลืมไปเพียงนั้น 
เมื่อตองการก็คิดขึ้นมาจํากันใหม 
 สังขาร คือความปรุงความคิดตางๆ ก็มีการเกิดข้ึนแลวดับไปหาสาระแกนสารท่ี
ไหนไมได 
 วิญญาณ ความรับรูในอายตนะท้ังหกภายในและภายนอกมาสัมผัสกัน ก็เกิด
ความรูตามขณะที่สิ่งนั้นๆ เขามาสัมผัส แลวก็ดับไปๆ หาสาระแกนสารท่ีไหนไมได 
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 ดังนั้น วิญญาณในขันธหากับปฏิสนธิวิญญาณจึงตางกัน คําวาปฏิสนธิวิญญาณ
นั้นหมายถึงจิตโดยตรง วิญญาณในขันธหาน้ีตองอาศัยส่ิงท่ีมาสัมผัสจึงปรากฏเปน
ความรับทราบขึ้นมา แลวก็ดับไปตามส่ิงน้ันไดผานไป 
 จงพิจารณาแยกแยะออกใหเห็นตามความจริงดวยสติปญญา มีศรัทธา ความ
เพียรเปนเครื่องหนุน จิตใจก็จะคอยเล็ดลอดออกจากส่ิงท้ังหลายท่ีเคยกดถวงใจออก
ไปไดโดยลําดับ เพราะอํานาจของปญญา การพิจารณาเหลาน้ีเพ่ือการถอดถอน การ
ฟาดฟนสิ่งที่หุมหอจิตใจซึ่งลวนแตเปนสิ่งสกปรกโสมม อันพาใหสัตวโลกท้ังหลายจม
อยูในวัฏฏะ คือความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงน้ีใหขาดไปเปนลําดับ  
 พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ด ี ทานปฏิบัติดําเนินอยางน้ี ทานจึงสามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานได นี้แลคือทางบรรลุมรรคผลนิพาน และน้ีแลคือวิธีการทําลาย
กิเลสทั้งหลายที่มีอยูภายในจิตใจโดยตรง ไมวาคร้ังพุทธกาลหรือสมัยปจจุบันน้ี ถาเรา
ไดดําเนินตามหลักธรรมอันเปนมัชฌิมาธรรม ที่พระพุทธเจาประทานไวนี้โดยถูกตอง
แลว ผลเราจะเปนผูไดรับ มีสิทธิ์ไดรับเชนเดียวกันกับสมัยพุทธกาลไมมีทางสงสัย 
 การพิจารณาทางดานปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญ ท่ีจะไดเห็นกิเลสตกออกจากจติใจ
เปนขั้นเปนตอน ในขณะที่พิจารณารูแจงเห็นจริงในกิเลสประเภทนั้นๆ และถอดถอน
ออกไปไดโดยลําดับ สติตามธรรมดาก็ลมลุกคลุกคลาน ระลึกไดบาง เผลอไปบาง แต
พยายามต้ังกันอยูเสมออบรมกันอยูเสมอ สติก็ยอมมีความสืบเน่ืองกันไปไดไมคอย
เผลอ หรือไมเผลอดังแตกอน ปญญาก็มีความสืบตอแขนงออกไปเร่ือยๆ ตั้งแตวงแคบ
จนถึงวงกวาง ต้ังแตสวนหยาบจนถึงสวนละเอียด เมื่อสติปญญามีความแหลมคม กิเลส
ตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในจิตใจจะละเอียดมากนอยเพียงไรก็ตาม ก็พนวิสัยของสติ
ปญญานี้ไปไมได เพราะสติปญญานี้เปนอาวุธที่ทันสมัยตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึง
ปจจบัุน 
 คําวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่ทานแสดงไวในมรรคแปดนั้นจะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงสติปญญา สัมมาสต ิก็มีอยูในมรรคแปด สัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปโป 
ก็หมายถึงปญญาเปนเครื่องบุกเบิกทางเดินของตน เพ่ือความพนจากภัยท้ังหลาย ไดแก
กิเลสตัณหาอาสวะอันเปนบอแหงความเกิดแกเจ็บตายท้ังหลายน้ัน 
 เมื่อเรามีความสามารถ มีความอุตสาหพยายามบํารุงสติปญญาใหเกิดอยูโดย
สม่ําเสมอ พิจารณาธาตุขันธที่เกิดขึ้นดับไป และกอกวนตลอดเวลาภายในใจน้ีไมลดละ 
ส่ิงเหลาน้ีก็จะคอยหมดไป ใจเราที่หุมหออยูดวยของสกปรกโสมมทั้งหลาย ก็จะกลาย
เปนจิตที่สะอาดผองใสขึ้นมา เมื่อสติปญญาเต็มขั้นเต็มภูมิที่ทานเรียกวามหาสติมหา
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ปญญาแลว กิเลสตัณหาอาสวะมีมากนอยภายในใจน้ัน ยอมแตกกระจายหายสูญไปได 
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา 
 ความสลัดกิเลสอาสวะซ่ึงหุมหออยูภายในใจออกไดโดยส้ินเชิงน่ันแล เปนขณะ
ท่ีทานบรรลุธรรม ถาเปนพระพุทธเจาก็เรียกวาตรัสรูธรรม ถาเปนสาวกก็เรียกวาบรรลุ
ธรรมถึงที่สุด ความจริงก็คือรูถึงเหตุถึงผลของกิเลสตัณหา กับรูถึงเหตุถึงผลของอรรถ
ธรรมอันเปนเครื่องแกกัน ตลอดถึงผลสุดยอดไดแกความบริสุทธ์ิน้ันแล 
 สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งที่ควรแกมนุษยเรายิ่งกวาสัตวประเภท
ใดๆ เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงประทานไวเพื่อมนุษยเรา ซึ่งเปนภาชนะที่เหมาะสมที่สุด
เรียกวาพุทธบริษัท ไดแกอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษ ุสามเณรเรานี้ ผูท่ีจะทําใหศาสนา
เจริญก็คือพวกเรานี้ ผูที่จะทําศาสนาใหเสื่อมสูญหายลงไปจนกระทั่งไมมีเหลือ ก็คือ
พุทธบริษัทนี้เปนตนเหตุกอนอื่น แลวยอนเขามา ผูที่จะทําตนใหมีความเจริญรุงเรือง
ภายในใจ ก็คือเราผูปฏิบัติธรรมอยูเวลานี ้ ผูท่ีจะทําศาสนาซ่ึงมีอยูภายในใจใหเส่ือม
โทรมลงไปจนกระทั่งหมดคุณคาสาระทั้งสิ้น ก็คือเราจะเปนผูสังหารเอง เราจงึควร
คํานึงตัวเองมากกวาภายนอก วาจะมาทําใหเส่ือมใหเจริญและใหฉิบหาย 
 คําวาความเส่ือมเปนส่ิงท่ีเราไมตองการ จิตใจเส่ือมยอมแสดงผลออกมาในทาง
ทุกขเสมอ เส่ือมมากก็ทุกขมาก เจริญมากก็มีความสุขมาก ความเจริญไมวาโลกเจริญ
ธรรมเจริญ เปนส่ิงท่ีเราตองการ จึงควรอุตสาหพยายามเห็นแกตัวเราดวยความอุตสาห
ปฏิบัติธรรมเปนส่ิงสําคัญ การเกิดแกเจ็บตายน้ีควรจะเหน่ือยหนายอ่ิมพอกันไดแลว 
เพราะเปนสิ่งที่ประจักษมาทุกภพทุกชาติทุกเวล่ําเวลา ตั้งแตวันเกิดมาของภพชาติ
ตางๆ จนกระทั่งวันนี ้ เราแบกทุกขมาตลอดไมมีเวลาปลงวางไดเลย นอกจากแบกธาตุ
แบกขันธอันเปนความทุกขทรมาน เพราะความบกพรองของเขาแสดงตัวอยูเสมอ ดวย
ความหิวกระหายเจ็บไขไดปวยตางๆ แลวยังตองแบกความทุกขทรมานภายในใจเพราะ
อํานาจแหงกิเลสทับถม อํานาจแหงกิเลสบีบค้ันทําลาย ควรจะเห็นโทษท้ังเรือ่งของ
กิเลส ทั้งเรื่องขันธอันเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส แลวชําระตนใหถึงความปลอดภัยไร
ทุกข ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ที่เราทั้งหลายไดอางวา พุทฺธํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉา
มิ มาจนกระทั่งบัดนี ้
 ทานเปนคนประเภทใด เราจึงไดออกวาจาหรือระลึกนอมทางจิตใจถึงทานเปน
สรณะ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทานไมใชผูเกียจครานออนแอ ไมใชเปนผูโงเขลาเบาปญญา 
ไมใชเปนผูพูดพลามทําเพลงเฉยๆ แตเปนผูเอาจริงเอาจงัทุกอยางไมเหลาะแหละ
ศาสนาเปนศาสนาของทานผูฉลาด พระพุทธเจาแตกอนทานก็โง เพราะกิเลสส่ิงทําคน
ใหโงมันมีอยูภายในพระทัย เม่ือกิเลสมีอยูภายในใจมากนอยคนเราก็ตองโง สัตวก็ตอง
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โง เมือ่กิเลสหมดไปมากนอยเพราะอํานาจของสติปญญา ก็เปนผูฉลาดข้ึนมา กิเลส
หมดไปสิ้นไปโดยสิ้นเชิงก็ฉลาดรอบตัว 
 พระพุทธเจาฉลาดเหนือกิเลสดวยการประพฤติธรรม และพนทุกขไปดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ศาสนาจงึออกจากทานผูมีความเฉลียวฉลาด เมื่อนํามาประพฤติ
ปฏิบัติสําหรับพวกเราแลวทําไมจงึโงลงทุกวันๆ สูกิเลสตัณหาอาสวะก็ไมได ยิ่งไมสูมี
แตจะถอยหลังอยูเร่ือยไป ถอยหลังเขาคลองลงคลอง พระตกคลองมันนาดูนาชมเชยละ
เหรอ เราตกอะไรเวลานี้ ตกอยูในหวงแหงความมักงายโดยไมใชสายตา คือปญญาพินิจ
พิจารณาความเปนอยูและความเปนไปภายในใจของตน จึงทําใหออนแอในการ
ประพฤติปฏิบัติอันเปนสารคุณแกตน 
 ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงธรรมอันประเสริฐ เฉพาะอยางยิ่งคือใจที่บริสุทธิ์
พุทโธทั้งดวงนั้นแล ทานเรียกวาธรรมทั้งแทง ธรรมทั้งดวงของแตละรายอันเปนตัวของ
ตัวโดยสมบูรณแลว 
 สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ไดแกทานผูถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน นี่แลที่ชาว
พุทธเราระลึกและกลาวถึงเร่ือยมาจนถึงปจจบัุนวันน้ี 
 ทั้งสามรัตนะนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐสุด เราจึงกลาวอางวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํ สรณํ 
คจฺฉามิ อาศัยพึ่งพิงทานไปจนกวาจะทรงตัวไดโดยสมบูรณ เมื่อไดพยายามบําเพ็ญอยู
โดยสม่ําเสมอไมลดละความพากเพียรแลว คําวา พุทฺธํ ก็ดี ธมฺมํ ก็ด ีสงฺฆ ํ ก็ดี สรณํ 
คจฺฉามิ นั้น จะยอนเขามาไดแกเราคนน้ีเปนเจาของ ไมไดแกผูหนึ่งผูใด จะไดแกผู
ปฏิบัติน้ันแล 
 พุทธะ ก็คือผูรูผูบริสุทธ์ิ อันเปนธรรมทั้งแทงนั้นแล คําวาธรรมะ ก็คือ ธมฺโม 
ปทีโป ท่ีสวางไสวอยูภายในใจของทานผูชําระใจใหบริสุทธ์ิแลว สงฺโฆ ก็คือผูเปนเจา
ของหรือผูทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์นี ้ รวมแลวรัตนะทั้งสามนั้นรวมอยูกับใจเราคนเดียว 
เราเปนผูทรงไวซึ่งสมบัติอันลนคา ไปไหนก็ไปเถิดเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์วิมุตติพระ
นิพพานแลว อยูไหนไมเสียทาเสียท ี ไมมีกาลไมมีสถานท่ี ไมมีความวิตกวิจารณใน
ความเปนอยูความตายไป หรือจะไปเกิดในภพใดโลกไหนอีก ไมมีวิตกวิจารณ เพราะ
พรอมแลวทุกส่ิงทุกอยางภายในใจ น้ีแลทานเรียกวา เมอืงพอ นอกน้ันมีแตความหิว
ความกระหาย ความอยาก ความทะเยอทะยาน จะมีเงินเปนจํานวนลานๆ ก็ไมพนจาก
ความหิวความกระหายเขาเหยียบยํ่าทําลาย  
 เพราะความหิวไดแกเรื่องของกิเลส เม่ือส้ินกิเลสแลวความหิวโหยก็หมดไป มี
มากมีนอยยอมไมเปนทุกข ไมกระวนกระวาย เพราะวัตถุท้ังหลายน้ันเปนเคร่ืองอาศัย
พึ่งพิงไปชั่วคราวเทานั้น สวนหลักใหญที่เราจะพึ่งเปนพึ่งตายจริงๆ เราไดครองแลว
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ภายในใจ คือ ธมฺโม ปทีโป ปรากฏอยูกับใจ เปนความสวางกระจางแจงท้ังวันท้ังคืนยืน
เดินน่ังนอนทุกอิริยาบถ ไมมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน ทานผูนี้แลเปนอิสระเปน
ทานผูท่ีหายกังวลทุกส่ิงทุกอยาง ชีวิตธาตุขันธยังเปนไปอยูก็ดูแลกันไปตามสภาพของ
มันจนถึงกาล เม่ือถึงกาลอันเปนไปไมไดแลวก็ปลอยลงตามสภาพ สมช่ือสมนามวา
พิจารณารอบคอบแลว ท้ังความเปนอยูท้ังความสลายไปแหงธาตุขันธ 
 น่ีแล ผลแหงการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมภายในใจ ยอมทราบเรื่อง
ของตนไดด ีตลอดถึงภพชาติท่ีจะไปเกิดในสถานท่ีและภพใดบาง หรือไมเกิดก็ทราบได
ชัด เนื่องจากจิตนี้เปนผูแสดงตัวอยูเสมอทั้งทางความดีและความชั่ว ความเกิดอีกหรือ
ไมเกิดอีก กิเลสหนาบางมีอยูท่ีใจ ทราบอยูที่ใจของผูปฏิบัติเรื่อยมา เพราะสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร ไดประกอบเขาเปนธรรมแทงเดียว ยอมถึงจุดหมายปลายทางทั้งๆ 
ที่ยังมีชีวิตอยู เพราะฉะนั้น บรรดาทานผูท่ีหลุดพนไปแลวในทางจติใจ แมจะมีชีวิตอยูก็
ตาม ทานก็ไมหวังอะไรในโลกน้ี ทานปลอยวางไดจริง ไมใชสักแตพูดแตความสั่งสม
เต็มหัวใจ 
 เรียนความปลอยวางนั้นเรียนไดเต็มปากเต็มใจ จําไดคลองแคลวไมติดไมอั้น 
แตถาความจรงิไมมีอยูภายในใจแลวก็ตองเดือดรอนอยูน่ันแล เพราะกิเลสไมกลัวเรื่อง
ความจํา จะจําไดมากนอยเพียงใด แบกตูพระไตรปฎกเต็มบาก็ตาม หนักท้ังบาดวย 
หนักท้ังใจท่ีกิเลสเหยียบยํ่าทําลายดวย ไมมีผลอันใดถาไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ธรรมท่ีทานสอนไววา ปริยัต ิปฏิบัต ิและปฏิเวธ อันเปนธรรมเก่ียวโยงกันทั้งเหตุทั้งผล
ไปตลอดถึงยอดธรรม ยอดใจ 
 แตถาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว กิเลส
ภายในใจก็หลุดลอยออกไป หาส่ิงกดถวงใหเกิดความเดือดรอนวุนวายไมได อยูไหนก็
เปนสุข น่ังอยูก็เปนสุข นอนอยูก็เปนสุข ไปไหนๆ ก็เปนสุข จะตายก็ตายอยางเปนสุข 
หมดเย่ือใยเม่ือถึงกาลแลว เพราะไดพิจารณารอบหมดแลว ยังมีชีวิตอยูก็อยูไปจะเปน
อะไร ความเปนอยู จิตก็ไมไดรับผลประโยชนอะไรจากธาตุขันธที่ยังมีชีวิตอยู เพราะจิต
เพียงพอแลว จึงเรียกวาเมืองพอ ไดแกความหิวความกระหายอันเปนกิเลสน้ัน สลายตัว
หายไปหมดแลวจากใจ ใจจึงปราศจากความหิวความกระหาย 
 เวลาธาตุขันธทนไมไดตายไป ใจก็ไมไดมีความเสียหายไปกับธาตุขันธ เพราะนั้น
เปนเรือ่งธาตุเร่ืองขันธ เปนเรื่องดิน นํ้า ลม ไฟ ใจเปนเรื่องของใจ ความบริสุทธ์ิอยูท่ีใจ 
ใจจึงไมมีวิตกวิจารณ น่ีแลท่ีทานเรียกวา อกาลิโก ไมมีกาล ไมมีสมัย ก็คือ อกาลิกจิต 
อกาลิกธรรม ทานผูเขาถึงจิตอันบริสุทธ์ิแลวเรียกวาเปน อกาลิกจิต เปนจิตที่ทรงตัวอยู
ดวยความสม่ําเสมอ ถาจะเรียกวา นิพพาน ก็น้ีแลคือนิพพาน จะไปหานิพพานท่ีไหน 
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เมื่อไดเจอธรรมคือเมืองพอนี้แลว ไมหิวโหยพอจะไปถาม หรืออยากไปสวรรค อยาก
ไปนิพพาน ความอยากน้ันเปนความหิวโหย ยังไมอิ่มพอ เมื่อความหิวโหยนั้นไดสิ้นไป
จากใจแลว ยอมปราศจากความอยาก ไมมีสิ่งใดมารบกวนใจก็เปนสุขเทานั้นเอง 
 การแสดงธรรมใหทานทั้งหลายฟง ก็เพื่อจะไดเปนคติเครื่องเตือนใจวา ธรรมะ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น พรอมอยูเสมอท่ีจะทรงคุณคาแกบุคคลผูหวังคุณคาใน
ธรรมและในตัวเอง แลวประพฤติปฏิบัติตนดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเชื่อ
อรรถเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรม ซ่ึงมีอยูกับเราผูทํากรรมเสมอมา 
 ไมมีใครในโลกที่จะปฏิเสธกรรมไดวาไมทํา แมแตสัตวเขาก็ทํากรรมเชนเดียว
กัน แตสัตวเขาไมทราบความหมายวาเขาทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว จะไปนรกหรือจะไป
สวรรค สวนมนุษยเราน้ีทราบดวยกันทุกคน นอกจากคนบาหาสติปญญารับผิดชอบตัว
เองไมไดเทานั้น ทําดีก็ทราบ ทําชั่วก็ทราบ สุขเกิดขึ้นก็ทราบ ทุกขเกิดขึ้นก็ทราบ เรา
เปนผูฉลาดย่ิงกวาสัตวจงึรูเร่ืองของการทํากรรมดีช่ัวไดดี กรรมที่มนุษยทํากันอยูนี ้ มี
อยูกับตัวมนุษยและสัตวท่ัวๆ ไป เดินไปก็เรียกวากรรม คือการกระทํา คิดออกแตละ
ขณะๆของจิต จะคิดทางดีทางชั่วก็เรียกวาทํากรรม 
 การทํากรรมอยูเสมอ ผลจะไมมีไดอยางไร ตองเปนความดี ความช่ัว ความสุข 
ความทุกข ปรากฏอยูกับการกระทําน้ันอยางแยกไมออก ทานเรียก วิบาก คือผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว นี่ใครจะมาลบลางไมได ถาไมลบลางการกระทําเสียอยางเดียว หากลบ
ลางการกระทํานี้ไดโดยสิ้นเชิง แมจิตก็เปนผูพนแลวจากอํานาจแหงกรรม กิริยาของจิต
ที่คิดปรุงออกไปก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัยตอจิตใจเลย ทานผูน้ีแลเปนผูหมด
กรรม เปนผูไมสรางกรรม ไมสรางกรรมแลวก็ไมตองสรางความเกิด ความเกิดก็ไมมี 
ความแกจะมาจากไหน ความตายจะมาจากไหน เพราะความทุกข ความลําบาก รําคาญ
ตางๆ ก็มาจากเร่ืองของกิเลสท้ังน้ัน 
 ถายังไมเห็นวากิเลสเปนภัยอยูแลว เราก็ตองจมไปกับกิเลสเรื่อยๆ และคือการ
จมกับความทุกขเร่ือยๆ นั่นแล จุดหมายปลายทางก็ไมมี เรๆรอนๆ ไมทราบวาจะไป
ภพไหนชาติใด แมปฏิเสธวาภพไมมี ชาติไมมี ตายแลวไมไดเกิดก็ตาม ผูท่ีปฏิเสธน้ัน
แลคือผูเกิดผูตาย ผูจะแบกกองทุกขท้ังมวล ไมใชคําพูดนั้นเปนผูไปเกิดไปตาย แตเปน
เรื่องของใจ เมื่อกรรมและเชื้อแหงกรรมมีอยูภายในใจ ตองเกิดวันยังคํ่าตายอยูตลอด
ไป ในโลกน้ีไมปราศจากปาชา เพราะปาเกิดมี ปาชาคือความตายก็ตองมี น่ีเปนหลัก
ธรรมชาติซึ่งใครจะลบลางไมได พระพุทธเจาแตละพระองคๆ ที่มาตรัสรูและสอนธรรม
ก็สอนตามหลักธรรมชาติ ไมใชมาลบลางสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนของมีอยูใหสูญสลายไปจาก
โลกนี้เลย 
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 ฉะน้ัน เราเปนผูเชื่อในพระพุทธศาสนา ก็ตองเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อการกระทํา
ของเรา วาสิ่งใดที่ควรทํา สิ่งใดไมควรทํา ก็ใหพยายามระงับ พยายามละ พยายามสง
เสริมสิ่งที่เปนประโยชน และลดละสิ่งที่เปนโทษ เราก็เปนสิริมงคลแกตัวของเรา เราจะ
ไปหาฤกษหายามท่ีไหน  วันนั้นด ี วันน้ันจม วันน้ันฟู วันน้ันเปนฤกษน้ัน วันนี้เปนฤกษ
น้ี ฤกษอยูท่ีไหน ฤกษอยูที่การกระทําของคน ถาเราดีก็ดีอยูแลว อะไรจะมาทําใหเราชั่ว
เสียหายไปไมได นอกเหนือจากกรรมของเราผูทําน้ีเทาน้ัน ฉะน้ัน ในอวสานแหงธรรมนี ้
จึงขอฝากธรรมะน้ีไวกับทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ไดนําไปพินิจพิจารณาและประพฤติ
ปฏิบัติตน 
 ในฐานะของเราที่เปนมนุษยสมบูรณผูหนึ่งซึ่งเกิดไดยาก สําหรับผูไมมีวาสนาไม
ไดเกิดเลย เราเห็นไหมเหาหอนอยูเต็มวัดเต็มวานี้ น้ันคือหมา ไมใชมนุษย เขาเปน
อยางไรบาง เรามองดูแลวนาสลดสังเวช แตเขาเปนสัตวก็ตองสงสารเขา ถาเราเปน
มนุษยความรูสึกและการกระทําของเราเปนไปแบบน้ันแลว ดูไมไดเลย ย่ิงกวาเขาอยาง
ท่ีวา เขาไปปา ปะเขาฆาหมูดูไมได น่ีย่ิงรายกวาน้ันอีก จึงไมควรทําสิ่งที่ดูไมได ให
พยายามทําแตสิ่งที่ดีงาม เชื่อพระพุทธเจานั้นแหละดีกวาเชื่อสิ่งทั้งหลายและเชื่อใคร
อะไรทั้งสิ้น ตลอดถึงเชื่อเรา ตามธรรมดาคนเรามักเห็นแกตัวและชอบเชื่อตัวเองมาก
กวาเช่ือคนอ่ืน ดีไมดีก็ตาม ถาเราชอบส่ิงไหน ส่ิงน้ันตองถือวาดีท้ังๆ ที่เปนโทษแกตน
เอง และเปนการกระทบกระเทือนแกผูอ่ืน ถาเช่ือพระพุทธเจาแลวยอมดําเนินดวย
ความเปนธรรมสมํ่าเสมอ วางตนไดดวยด ี
 ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี ้ จึงขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงค จงมาคุมครองทานท้ังหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และบําเพ็ญตนไปดวยความสะดวกสบาย 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ 


