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 นโม ตสฺส..........(๓ หน) 
 วันน้ีเปนวันครบรอบมรณภาพของทานพอลีทาน ซึ่งใหความรมเย็นแกโลกมา
มากตอมาก แตนาเสียดายกฎอนิจจงัเขาทําลาย ไมใหทานทําประโยชนใหโลกไดนานย่ิง
กวาเทาท่ีเปนมาแลว แมเชนน้ันเราท้ังหลายท่ีเปนลูกศิษยทาน ก็ไดรับความรมเย็นเปน
ผลเปนประโยชนแกจิตใจมานาน ตั้งแตไดพบทานครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี ้ เพราะ
ทานผูดีหายาก คนผูดีหายาก พระที่ดีหายาก ศาสดาคือพระพุทธเจาย่ิงเปนผูท่ีหายาก 
ตั้งกัปๆ กัลปๆ  ก็ไมไดปรากฏแกโลกแมพระองคเดียว ทานผูส้ินกิเลสท่ีเรียกวา สงฺฆ ํ
สรณํ คจฺฉามิ ซ่ึงเปนท่ีฝากเปนฝากตายของชาวพุทธหรือเหลาสัตวท้ังหลายก็เปนส่ิงท่ี
หายาก เพราะไมมีในที่ทั่วไปเหมือนสิ่งทั้งหลาย 
 ทานพอลีทานก็ไดอุตสาหพยายามบําเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 
ทานมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัยมากในการประพฤติปฏิบัต ิ และทานเคยเปนลูก
ศิษยหลวงปูมั่นมาตั้งแตเริ่มแรกโนนจนกระทั่งไดพลัดพรากจากกัน ทั้งหลวงปูมั่นและ
องคทานเองก็เคยไปมาหาสูกันอยูเสมอ เทาท่ีไดสังเกตในเวลาทานไปกราบนมัสการ
หลวงปูม่ันท่ีวัดปาหนองผือน้ัน รูสึกวาหลวงปูม่ันทานแสดงอากัปกิริยาเต็มไปดวย
ความเมตตาอยางมากมายเห็นไดอยางเดนชัด แมทานจะไมไดพักอยูวัดปาหนองผือ
เปนเวลานานก็ตาม แตสถานท่ีใหพักสําหรับทานพอลีเราน้ี ทานเปนผูสั่งเองวาใหไปจัด
ที่นั่นๆ คือในปานอกบริเวณร้ัววัด ใหทานลีไดพักสบายๆ เพราะสงัดดีกวาที่อื่นๆ 
 คําวาท่ีน่ันๆ น่ันหมายถึงในปาลึกๆ โนน แลวก็ส่ังผูแสดงธรรมอยูเวลาน้ีแลเปน
ผูไปดูและจัดสถานที่ที่จะใหทานพัก หลังจากน้ันทานยังตามไปดูสถานท่ีพักน้ันอีกดวย 
นี่ก็เปนเหตุใหประทับใจไมลืม และการใหโอวาทส่ังสอนใน ๒-๓ คืนท่ีทานพักอยูน้ัน รู
สึกวาประทับใจอยางมากทีเดียว เพราะครูบาอาจารยที่เปนลูกศิษยของทานและเปนที่
เมตตาเปนที่ไววางใจของทาน นานๆ จะไดไปพบกับทาน กราบนมัสการทานครัง้หน่ึง
และไดสนทนาธรรมกัน ทานจึงไดสนทนากันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็ม
ธรรมทุกขั้นตอน ซ่ึงยากท่ีจะหาฟงไดในเวลาอ่ืนๆ 
 น่ีก็เปนเหตุการณไมใหลืม เพราะหลวงปูม่ันน้ันแสดงอาการอันใดออกมา ยอม
เต็มไปดวยเหตุดวยผล ดวยความหมายที่จะยึดเปนคติไดตลอดไป ไมสักแตวากิริยาท่ี
แสดงออกมาเทาน้ัน แตเต็มไปดวยความหมาย น่ีทานพอลีก็เปนลูกศิษยองคสําคัญ
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องคหนึ่งของหลวงปูมั่นเรา ทานไดมาทําประโยชนทางภาคน้ีอยูเปนเวลานาน จน
กระทั่งไดมรณภาพลงที่วัดอโศการามของพวกเราทั้งหลายเวลานี้ จึงเปนเหตุใหบรรดา
ลูกศิษยท้ังหลายไดระลึกนึกนอมถึงทาน ในวันเวลาที่บรรจบครบรอบแหงวันมรณภาพ
ของทาน โดยตางทานตางอุตสาหมาจากสถานท่ีตางๆ ทั้งใกลทั้งไกลไมไดคํานึงถึง
ความส้ินเปลือง แมที่สุดอันตรายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางมากราบนมัสการ
ทานใหสมใจน้ัน ก็ยอมเสียสละท้ังน้ัน ดังพี่นองทั้งหลายมาเวลานี้เปนจํานวนมากตอ
มาก ดูจะไมคอยมีท่ีไหนปรากฏดังท่ีปรากฏอยูเวลาน้ีเลย ขางนอกก็เต็มขางในก็เต็ม 
ชั้นลางก็เต็ม ช้ันท่ีสองข้ึนมาก็เต็ม ย่ิงช้ันท่ีสามดวยแลวเต็มไปหมด ทั้งพระทั้งเณรทั้ง
ฆราวาสญาติโยมทุกข้ันทุกภูมิ มาดวยความนึกนอมระลึกถึงองคทาน 
 แลววันนี้พี่นองทั้งหลายทั้งฝายพระฝายเณรฆราวาสญาติโยม จะไดยินไดฟง
อรรถธรรมตามกาลเวลา ประการหน่ึงสําหรับผูแสดงก็ไมคอยมีเวลามากราบนมัสการ
ทานบอยนักในวันครบรอบวันมรณภาพเชนน้ี นานๆ ถึงไดมาครั้งหนึ่ง วันนี้จึงไดถือ
โอกาสมาเพ่ือกราบเย่ียมทาน และพูดธรรมะอันเปนเครื่องระลึกสําคัญใหแกพี่นองทั้ง
หลายฟง จึงกรุณาตั้งอกตั้งใจฟงอรรถธรรมดวยความสงบใจ อยาไดเปนกังวลกับส่ิงใด
ในขณะฟงธรรม 
 เพราะใจน้ันเปนนักกังวลคอยกอกวนตัวเองอยูเสมอเร่ือยมา แมที่สุดในขณะที่
ฟงเทศนก็ไมวายที่จะมีเรื่องมารบกวนจิตใจในขณะนี้จนได ทําใหไมไดถอยไดความใน
การฟงอรรถฟงธรรม เพราะกิเลสมันเขายื้อแยงแขงด ี ฉุดลากความคิดความปรุงของ
เรา ใหไปในแถวทางของมันเสียมากตอมาก ธรรมที่จะลวงไหลเขาสูจิตใจดวยการเปด
รับโดยความมีสติน้ันจึงมีนอย เมื่อสติมีนอย การเปดรับธรรมทางความรูสึกของเราจึงมี
นอย ธรรมที่ทานแสดงหนักเบามากนอยเพียงไรในแงอรรถแงธรรมตางๆ ก็ไมอาจเขา
อกเขาใจพอยึดเปนหลักเปนเกณฑได 
 วันนี้จึงขอเชิญพี่นองทั้งหลายทั้งฝายพระฝายเณร กรุณาตั้งใจอยูดวยความเปน
ปจจุบันจิตปจจุบันธรรม คือไมสงสายไปในอารมณอดีตที่ผานมาแลวทั้งดีทั้งชั่ว สวน
มากมักจะเปนทางโลกสงสารไปเสียมากกวาที่จะเปนอรรถเปนธรรม น่ีเปนส่ิงกวนใจ 
ทานเรียกวาอารมณเขามากวนใจในขณะที่ฟงธรรม เมื่อเราฟงธรรมอยูดวยปจจุบัน
ธรรม คือมีความรูอยูจาํเพาะใจของตนเอง ตั้งหนาตั้งตาที่จะไดยินไดฟงอยูกับความรู
สึกท่ีต้ังไวเฉพาะหนาน้ัน ที่เรียกวาปจจุบันธรรม จิตไมสายแส เปนอารมณไปในอดีต
อนาคต ปรากฏเดนชัดดวยความรูสึกท่ีมีสติอยูภายในตัวเองโดยเฉพาะเทาน้ี ทานเรยีก
วาปจจุบันธรรม เมื่อจิตเปนปจจุบันธรรมแลว ก็เปนเชนเดียวกับเรานําภาชนะไปรองนํ้า
ไวในสถานท่ีท่ีนํ้าจะรวงไหลลงมา ยอมจะทําภาชนะนั้นใหเต็มได 



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๓ 

๓ 

 ใจของเราซึ่งเปนเหมือนกับภาชนะที่ตั้งไวแลวดวยด ี ดวยความมีสติ ดวยความ
ตั้งใจ การแสดงธรรมซึ่งเปนเหมือนกับน้ํา ก็ยอมจะลวงไหลเขาสูใจที่มีสติไดรับทราบ
ทุกระยะๆ ใจในขณะที่รับทราบทุกระยะๆ แหงธรรมทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวของนั้น ยอม
ทําใหจิตใจเรามีความเยือกเย็นเปนสุข เพราะความซึมซาบแหงธรรมใจยอมสงบใน
ขณะนั้น ถาผูดําเนินทางดานจติตภาวนา จิตที่เริ่มจะเขาสูความสงบเปนสมาธ ิ จิตยอม
สงบไดในขณะที่ฟงธรรม ถาจิตกาวเขาสูขั้นปญญา ทานแสดงธรรมะละเอียดเขาไปมาก
นอยเพียงไร จิตยิ่งจะขยับตามๆ เพราะทานแสดงธรรมนั้นเปนการเบิกทาง ใหเรากาว
เดินโดยทางปญญาของเรา จากปญญาของทานที่แสดงธรรมไปนั้น เราก็ไดรูไดเห็นเรื่อง
ราวของสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจของเรา ซึ่งแตกอนเราไมเคยไดยินและไมเคยทราบ แต
เม่ือไดรับอุบายจากครูจากอาจารยท่ีทานเขาอกเขาใจในวิธีปฏิบัติ จนกระทั่งถึงเรื่อง
ปญญาขั้นใดๆ ทานไดเคยผานมาโดยสมบูรณแลว ทานแสดงไปในบทใดบาทใดของ
เรื่องปญญา ผูฟงน้ันยอมจะไดคติเตือนใจเบิกกวางออกไปเปนลําดับลําดา 
 เพราะฉะนั้น ในคร้ังพุทธกาลท่ีทานแสดงไววา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแก
พุทธบริษัทในครั้งหนึ่งๆ นั้น บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายไดบรรลุมรรคผลนิพพานเปน
จํานวนมากน้ัน จึงเปนความจริงรอยเปอรเซ็นต สําหรับจิตที่จะรับความจริงแหงธรรม
ขั้นตางๆ ไดเชนน้ันมีอยูมากมาย เพราะการแสดงก็คือพระพุทธเจาเสียเองเปนผูแสดง 
อุบายวิธีการตางๆ ความรูความเห็นตางๆ ท่ีทรงนํามาแสดงแกสัตวโลกน้ัน ไมมีผูใดจะ
สามารถอาจรูได เหมือนความรูความเห็นจากพระปรีชาญาณของพระพุทธเจานั้นเลย 
เพราะฉะนั้น การแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจา ภูมิของพระพุทธเจาซึ่งเปนพุทธวิสัย 
จึงมีความสามารถความฉลาดแหลมคม มีความละเอียดลออลึกซ้ึงมากกวาใครๆ ใน
ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงแกสัตวโลก ผูมีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะรับอรรถรับธรรมได
อยางรวดเร็ว เชนประเภทอุคฆฏิตัญ ู เปนผูสามารถที่จะรูไดอยางรวดเร็ว วิปจิตัญ ู
เปนผูสามารถที่จะรูไดในลําดับรองกันลงมา ยอมจะสามารถบรรลุอรรถธรรมไดอยาง
รวดเร็วๆ และรูไดโดยลําดับตามภูมิแหงอุปนิสัยของตนๆ 
 ผูที่ยังไมถึงขั้นนั้นก็ไดฟงครั้งนี้ฟงครั้งนั้น แลวขยับภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นไป จาก
การไดยินไดฟงแตละครั้งๆ คอยขยับข้ึนไป ผูท่ีผานพนก็ผานไปเร่ือยๆ ผูที่ฟงธรรมมี
จํานวนมากและจิตใจไมเหมือนกัน เหมือนกันแตคําวาจิตเทาน้ัน แตความแกกลา
สามารถตามอุปนิสัยของแตละรายๆ น้ันตางกัน ฉะนั้นจึงมีการบรรลุธรรมตามลําดับลํา
ดา มีชามีเร็วมีกอนมีหลังกันไปเรือ่ย ๆ ดวยเหตุนี้เมื่อรวมลงแลวพระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมแตละครั้ง พุทธบริษัททั้งหลายจึงไดบรรลุธรรมเปนจํานวนมาก มีภิกษุ
บริษัทเปนตน นอกจากน้ันบรรดาเทวบุตรเทวดาท่ีอยูในขายแหงการแนะนําส่ังสอนของ
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พระพุทธเจาอยูแลว ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดเชนเดียวกับมนุษยเรา ยิ่งมาก
กวามนุษยน้ีมากมาย ดังที่ทานแสดงไวในตํารับตํารา 
 ดวยเหตุนี้เองธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงเปนธรรมที่สดๆ รอนๆ 
ประหนึ่งวาพระองคประทับอยูกับพระโอวาททุกบททุกบาททุกแงทุกมุม เราอานเรา
ไตรตรองไปตามธรรมบทใดบาทใด ก็เทากับเราไดยินไดฟงจากพระโอษฐพระพุทธเจา
น้ันแล เพราะธรรมเหลานี้เปนสวากขาตธรรมที่พระองคตรัสไวชอบแลวๆ นับแตพ้ืนๆ 
แหงธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน เปนธรรมที่ทรงแสดงแลวดวยความชอบธรรม 
ไมมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแมแตนอย ถึงพระองคจะปรินิพพานไปนานเทาไรก็ตาม 
แถวทางที่ทรงแสดงเอาไว หรือกรุยหมายปายทางท่ีไดทําเอาไวน้ัน เปนความถูกตองอยู
ตลอดสาย จึงเรียกวาอกาลิโก เปนธรรมท่ีหากาลหาสมัยหาเวลํ่าเวลาไมได ไมเคลื่อน
จากความจริง ผูปฏิบัติตามจึงตองไดรับมรรคผลโดยลําดับลําดา ทั้งที่พระพุทธเจายัง
ทรงพระชนมอยู และพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว เพราะพระโอวาทนั้นเปนศาสดา
แทนพระองคโดยสมบูรณดวยสวากขาตธรรม 
 ดวยเหตุนี้เราทั้งหลายผูปฏิบัติธรรม จึงกรุณาสนใจปฏิบัติตัวเองตามหลักธรรม
เปนของสําคัญ ธรรมทั้งหลายที่จะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยูกับผูปฏิบัติคือพุทธบริษัท
ของเรา ไดแก ภิกษุบริษัท อุบาสก อุบาสิกาบริษัทน้ีเปนของสําคัญ ที่จะยังศาสนาให
เจริญก็ดี จะยังศาสนาใหเส่ือมก็ดี ยอมเจริญและเสื่อมที่พุทธบริษัทนี้กอนอื่น คําวา
ศาสนาเจรญิ คือเจริญทางดานจิตใจดวยการปฏิบัติรักษา เปนผูใครตออรรถตอธรรม 
ถาพูดเรื่องศีลก็เปนผูรักษาดวยความเขมงวดกวดขันในศีลทั้งหลาย ฝากเปนฝากตาย 
ไวกับศีลของตนจริงๆ ผูน้ันก็มีคุณคา จิตใจก็มีความอบอุนดวยศีลที่ตนรักษาไวโดย
สมบูรณแลว นี่ก็เปนศีลสมบัติที่เปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหสงบรมเย็นแกผูปฏิบัติ
รักษาดวยด ี
 พูดถึงเรือ่งสมาธิ ผูบําเพ็ญทางดานสมาธิดวยความเปนผูมีศีล เชน นักบวชของ
เรา ไมทําศีลของตนใหดางพรอยขาดทะลุไป ยอมเปนความอบอุนในการบําเพ็ญ ไมมี
ความระแคะระคาย การบําเพ็ญจิตใจยอมไมสายแสเรรอนหรือเปนกังวลกับศีลขอใด 
การปฏิบัติจิตตภาวนาใจยอมมีความสงบเย็นไดงาย เพราะจิตไมมีอารมณดวยศีลวิบัติ
ตางๆ รบกวน ใจยอมเปนสมาธิ เมื่อใจเปนสมาธิใจก็มีความสงบ ใจมีความสงบยอม
แสดงความแพรวพราว ความสวางกระจางแจงออกมาในวงแหงสมาธิของตน แมจะยัง
ไมสวางกระจางแจงเหมือนขั้นปญญาก็ตาม เพียงข้ันสมาธิน้ีก็ทําใหผูบําเพ็ญ ผูเห็นผล
แหงการบําเพ็ญสมาธิน้ัน ไดรับความแปลกประหลาดและความอัศจรรยข้ึนมา ซึ่งไม
เหมือนความสุขใดในโลกที่เคยผานมา แตเกิดอยูกับจิตซึ่งเปนสมาธิในขณะนั้น นี่แลที่
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ทานบอกวาสมาธิธรรมเจริญที่ตรงนี ้ คือที่ใจของผูบําเพ็ญ ศีลก็เจริญที่ผูรักษา สมาธิก็
เจริญที่ผูบําเพ็ญสมาธ ิ
 จากสมาธิแลวก็บําเพ็ญปญญา คําวาปญญาน้ันคือความเฉลียวฉลาด ความรอบ
คอบ ความพินิจพิจารณาคิดอานไตรตรอง ตามธาตุตามขันธตามสภาวธรรมท้ังหลาย
ท้ังภายนอกภายใน รวมลงในกฎ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง นี้เปนทางเดินแหง
จิตเก่ียวกับดานปญญา ท่ีจะใหมีความรูกวางขวาง มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ
และความแยบคายในธรรมท้ังหลาย ทานสอนไวอยางน้ี ทีนี้เมื่อจิตเรามีความสงบเยือก
เย็นดวยสมาธิธรรม จิตยอมไมหิวโหยในอารมณตางๆ ทางรูป ทางเสียง ทางกล่ิน ทาง
รส ซ่ึงเปนอารมณของโลกของกิเลสบาปธรรมลวนๆ จิตเมื่อมีธรรมเปนเครื่องดื่มแลว
ยอมไมหิวโหยกับอารมณท้ังหลาย เปนจิตอิ่มตัว คืออ่ิมอยูกับความสงบเย็นของตัว 
จากน้ันก็พาจิตทํางาน คือการพินิจพจิารณาในสภาวธรรมตางๆ 
 ดังท่ีทานสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจเปนตน เกสาคืออยางไร เกสาก็คือ
ผม ผมน้ันมีอยูกับทุกคน แมแตคนหัวลานก็ยังมีผมในจุดท่ีมันไมลาน ขน เล็บ ฟน มี
อยูดวยกันทุกคน ส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองใหญโตมากสําหรับครอบใจของสัตวท้ังหลาย ให
ลุมหลงวุนวายติดของอยูท่ัวโลกธาตุ ไมมีอันใดเหนืออาการ ๕ อยางน้ีเลย ทานแสดง
แกพระในเวลาบวชใหมทานแสดงยอๆ เพียงเทานี้ แลวใหไปตีความหมายจาระไนออก
ไปใหกวางขวางถึงอาการ ๓๒ ตลอดอาการของโลกท่ีมีสภาวะอยางเดียวกัน ปญญา
สามารถที่จะรูแจงแทงทะลุไปหมด ทั้งของเขาของเราของสัตวของบุคคล วาอยูในกฎ 
อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อยางเดียวกัน น่ีคือการพิจารณาทางปญญา ทานสอนใหพิจารณา
อยางน้ี 
 เฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาปญญาของผูที่บําเพ็ญทางสมาธิใหเปนไปแลว สวน
มากมักจะคนควาทางรางกายของตัวเอง แลวก็เทยีบเคียงกับส่ิงภายนอกเขามาสูภายใน 
เชนอยางวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้เปนอยางไร จําเปนอยางไรทานจึงสอนอยาง
น้ี นี่ละคือธรรมจําเปนของพระพุทธเจาที่ทรงสอนโลกใหถูกจุดที่หมาย ใหถูกจุดสําคัญ
ของโลกที่ติดที่พันกันอยูตลอดมา จิตทุกดวงไมไดพนจากอันนี้ไปไดเลย ไมผานอาการ
เหลานี้ไปได ติดกันทั้งนั้น รักก็รักส่ิงเหลาน้ี ชังก็ชังสิ่งเหลานี้ เกลียดโกรธก็เพราะสิ่ง
เหลาน้ีเปนสําคัญฝงลึกอยูภายในจิตใจ ใหแสดงความโกรธความหึงความหวงออกมาก็
เพราะสิ่งเหลานี้ พระพุทธเจาทรงแสดงใหทราบชัดในจุดสําคัญ และใหนําไปคล่ีคลาย
ขยายออกไป เพื่อจะไดรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย แลวจิตจะไดถอนตัวเขามาสูความ
เปนตัวของตัวโดยลําดับ ไมพึ่งพิงอิงอาศัยกับฟนกับไฟ ที่อาศัยสิ่งเหลานี้เปนตนเหตุ 
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 ใจที่รูแจงดวยปญญายอมสวางกระจางแจงมากขึ้นกวาใจที่เปนสมาธ ิ ใจที่เปน
สมาธิมีความสงบเย็น มีความสวางอยูภายในวงของตนโดยเฉพาะ แตไมสามารถยิ่งกวา
นั้นขึ้นไป ตอเมื่อปญญาเปนเครื่องเสริมเพราะสมาธิเปนเครื่องหนุนแลว จิตใจน้ียอมจะ
มีความสวางกระจางแจงมากขึ้นโดยลําดับลําดา จนกระทั่งสิ่งที่เราไมเคยรูก็รู สิ่งที่ไม
เคยเห็นก็เห็น ดังพระพุทธเจาตรัสรูธรรม ในเบื้องตนกอนตรัสรูธรรมก็ยังไมปรากฏวา
ไดรูธรรมประเภทตางๆ ตอเมื่อบําเพ็ญไปก็เริ่มรูธรรมไปโดยลําดับ ดังปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ ทรงพิจารณากําหนดอานาปานสติในข้ันเริม่แรก พอจิตสงบเขาไปก็สามารถ
หยั่งทราบไปถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดวาเกิด
มาก่ีภพก่ีชาติก่ีกัปก่ีกัลป ทรงทราบตลอดทั่วถึงวาภพใดชาติใดเคยเกิดเปนสัตว
ประเภทใดๆ พระองคทรงทราบไปหมด 
 เพราะฉะนั้น ธรรมคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จึงเปนเครื่องประกาศกังวานกับ
พระพุทธเจา และประกาศกังวานกับสัตวโลกท้ังหลายท่ัวแดนโลกธาตุ วาเคยเกิดเคย
เปนมาอยางเดียวกัน จิตวิญญาณดวงใดที่จะไมเคยตกนรกหมกไหม ไมเคยขึ้นสวรรค
ชั้นพรหมที่ควรจะยอนกลับมาสูภพสัตวภพมนุษยไดอีก และไมเคยเกิดเปนยักษเปน
เปรตเปนผีเปนเทวบุตรเทวดาอยางนี้ไมมี เคยเกิดเคยเปนมาทั้งนั้น เพราะจิตดวงนี้ไม
เคยตาย จิตเปนนักทองเที่ยว ทองเทีย่วในภพน้ันทองเท่ียวในภพน้ี ดวยอํานาจแหง
วิบากกรรมดีช่ัวของตัวท่ีทําไวในกาลกอน 
 สิ่งที่ทําใหเกิดไมหยุดไมถอยนั้น เพราะอํานาจของอวิชชาท่ีเปนเช้ือฝงอยูภายใน
ใจพาใหเกิด อวิชชาเปนเคร่ืองบังคับใหเกิดในภพตางๆ วิบากกรรมแหงความดีความ
ชั่วเปนสิ่งที่ใหไปเกิดในภพชาติตางๆ ถามีคุณงามความดีเปนเครื่องสนับสนุนใจก็ไปสู
สถานท่ีดี ถามีความช่ัวเปนเคร่ืองกดถวงหรือกดข่ีบังคับก็ใหไปเกิดในสถานท่ีช่ัว เชน
ตกนรกหมกไหมเปนตน นี้เปนวิสัยของจิตแหงสัตวโลกตองสรางกรรม ไมวาสัตววา
มนุษยหรือใครยอมมีทางสรางกรรมตางๆ ได เมื่อกิเลสยังมีอยูตองไดสรางกรรมดวย
กันท้ังน้ัน เมื่อสรางกรรมแลวผลดีชั่วยอมมีดวยกัน เพราะคําวากรรมเปนคํากลางๆ 
เปนไดทั้งดีทั้งชั่ว สัตวโลกทั้งหลายทําไดทั้งดีทั้งชั่ว ยอมจะเกิดผลดีชั่วและสุขทุกขได
ดวยกัน 
 เพราะฉะนั้น คําวานรกก็ดี สวรรคก็ดี นรกหลุมใดก็ด ีสวรรคชั้นใดก็ด ีจึงไมพน
ที่จิตวิญญาณแตละดวงๆ จะไปเกิดในสถานท่ีเหลาน้ีจนได เพราะอํานาจแหงกรรมดี
กรรมชั่วพาใหเกิด และเสวยตามอํานาจแหงกรรมดีช่ัวหนักเบาตางกัน แตเวลาเกิดและ
ตายผานมามากเทาไร เจาตัวไมทราบได เพราะอํานาจของกิเลสปดหูปดตาไวเสีย ไมให
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รูวาเคยไปเกิดเปนสิ่งนั้นเคยเกิดเปนสิ่งนี้ จึงทําใหสัตวโลกลืมตัวประหนึ่งวาเพิ่งเกิดมา
เพียงชาติเดียวนี้เทานั้น อยากทําอะไรก็ทําไปตามอํานาจของกิเลสพาใหทําอีกน่ันแล 
 เพลงกลอมของกิเลสนี้มีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียว การเกิดเคยเกิดมา
กี่ภพกี่ชาติ มันปดบังไวหมดประหนึ่งวาไมเคยเกิด เคยตกนรกมาก่ีภพก่ีชาติ เคยเปน
สัตวเดรัจฉาน เคยเปนเปรตเปนผีเปนสัตวประเภทตางๆ จนประมาณไมได มาก่ีภพก่ี
ชาติก็ไมใหเรารู มันปดบังไวหมดๆ แลวเปดทางแหงความอยากความหิวโหยไมมีเวลา
อ่ิมพอเอาไว เพ่ือใหสัตวท้ังหลายทําส่ิงท่ีตนอยากน้ันๆ ส่ิงท่ีตนอยากน้ันคือทางเดินอัน
เตียนโลงและราบรื่นของกิเลส 
 จิตอยากอะไรตองการอะไร รอยท้ังรอยอยากและทําแตความไมดีอันเปนเร่ือง
ของกิเลสทั้งนั้น อยากอะไรเมื่อกิเลสพาใหอยากแลวเปนพิษเปนภัยเสียหมด แตเราไม
รูวากิเลสเปนภัยและสิ่งที่เราทําตามกิเลสนั้นเปนภัย ถาเรารูวาสิ่งนั้นเปนภัย สิ่งนั้นเปน
โทษแลวใครจะไปกลาทํา สัตวท้ังหลายถาทราบกันโดยอรรถโดยธรรม ไมสักแตวา
ทราบเฉยๆ แลว ยอมไมกลาทําความช่ัวเสียหายกันดังท่ีเคยเปนมาและเปนอยูน้ีเลย จะ
พยายามละชั่วทําดีดวยเจตนา การพยายามทําแตความด ี ไมปลอยตัวใหกิเลสความชั่ว
ชาฉุดลากไปถายเดียว จิตใจยอมมีหลัก เชนเดียวกับเราจบัไฟ เราทราบประจักษใจแลว
วาไฟน้ีรอน ใครเลาจะไปฝนจับไฟ เพราะทราบอยูแลวแตยังไมจับ วาไฟน้ีเปนของรอน 
น่ีการทําความช่ัวก็เหมือนกัน ผลแหงความชั่วเปนของรอนเหมือนฟนเหมือนไฟ แตใจ
ก็อยากทําเพราะไมทราบวาผลน้ันรอน กรรมมันลึกลับอยางน้ัน น่ีละเร่ืองของกิเลส
ตัณหามันปดบังจิตใจของสัตวโลกเอาไว ไมใหรูใหเห็นในสิ่งที่ควรจะรูจะเห็นไดเลย 
 ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงเปนศาสดาองคสําคัญมาก ที่มาตรัสรูแตละครั้งละ
คราวน้ัน คือมาเปดความจริงใหสัตวทั้งหลายไดรูไดเห็น เชนวาบาปมีจริง เพราะบาปนี้
เคยมีมาดั้งเดิม พระพุทธเจาองคใดๆ มาตรัสรูก็ตองมาสอนเรื่องของบาป เพราะสัตว
ท้ังหลายคลุกเคลาอยูกับบาปกับกรรม คลุกเคลาอยูกับความทุกขเพราะอํานาจแหงบาป
น้ีแล พระพุทธเจามาตรัสรูก็มาเปดเผยออกใหทราบวาบาปมี อยาทําบาป ความทําบาป
นั้นเปนสาเหตุใหเกิดทุกข  และใหไปตกในสถานที่เปนทุกข  ไดรับความยากลําบากถึง
ขั้นมหันตทุกขก็มีมากมาย เชนตกนรกเปนตน และบุญมีจริง จงพากันสรางบุญสราง
กุศล เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราไดไปสูสถานที่ดีคติที่พึงหวัง นี่พระพุทธเจา
ทุกๆ พระองคสอนอยางนี ้ วานรกมีจริง สวรรคมีจริง พรหมโลกมีจริง นิพพานมีจริง 
ลวนแลวแตทานมาเปดความจริงใหสัตวท้ังหลายไดรูไดเห็นไดบําเพ็ญในส่ิงท่ีถูกท่ีดี ให
ไดละไดเวนในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายดวยกัน 
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 บรรดาพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนโลก ทานทรงส่ังสอนเปนแบบเดียวกัน เพราะ
ทานรูทานเห็นอยางเดียวกัน เน่ืองจากส่ิงเหลาน้ันมีอยูด้ังเดิมอยางเดียวกัน จึงตองสอน
แบบเดียวกัน พระพุทธเจามาสอนโลกแตละครั้งๆ น้ี บรรดาจิตวิญญาณทั้งหลายไดรับ
ผลประโยชนจากพระพุทธเจานับจํานวนไมไดเลย เมื่อทานปรินิพพานไปแลวก็เหมือน
กับปดหูปดตา กิเลสก็สนุกเปดทางใหทําความช่ัวชาลามกท้ังหลาย แลวสรางแตบาปแต
กรรม ใหไดเกิดความทุกขความทรมานแกจิตใจของตนอยูเรื่อยมาอยางนี ้
 น่ีถาหากวาไมมีศาสนาเปนเคร่ืองบําเพ็ญ เปนเครื่องอบรมสั่งสอนแลว การ
สรางบาปสรางกรรมของสัตวโลกแตละรายๆ นี้จะไมมีเบรกหามลอเลย จะสรางตาม
อํานาจแหงความอยากของตน เพราะความอยากน้ันเปนเรือ่งของกิเลสลวนๆ ไมมี
ธรรมเขาแทรกเลย เม่ือศาสนาไมมี การทําบาปจงึกอบโกยเอาแตเร่ืองความทุกขความ
ทรมานเขาสูตนหาเวลาวางเวนไมได น่ีก็ย่ิงเปนการตอภพตอชาติของตนใหยืดยาวมาก
มายขึ้นไปอีก จนหาจุดหมายปลายทางไมได พรอมทั้งความทุกขความทรมานติดแนบ
ไปดวยกันไมมีที่สิ้นสุดยุติเลย 
 เมื่อมีธรรมเปนเครื่องพร่ําสอน เปนเคร่ืองอบรม คนผูมีอุปนิสัยที่จะเชื่อบุคคล
ที่ควรเชื่อได เชนเชื่อพระพุทธเจา เชื่อธรรมของพระพุทธเจา ผูน้ันยอมจะกลัวบาป 
และเสาะแสวงในทางบุญทางกุศล และสรางบุญสรางกุศลข้ึนภายในใจ ยอมมีที่ยึด
เหน่ียวเก่ียวเกาะและมีความสงบรมเย็น ไมเรรวนไขวควาแบบคนตกนํ้า การบําเพ็ญ
ความดีเขาสูใจอยูโดยสมํ่าเสมอยอมเกิดความอบอุน เวลาเปนอยูก็มีความรื่นเริงภายใน
ใจ เวลาตายไปก็เปนสุขในภพที่เกิดกําเนิดที่อยู และความดียังสามารถตัดภพตัดชาติที่
ยืดยาวนานใหหดยนเขามาๆ จนวาระสุดทายของคนมีบุญ ยอมไดบรรลุธรรมแดนแหง
ความหลุดพนเปนลําดับ นับแตพระโสดาบันขึ้นไปจนไดตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรม 
หลุดพนจากกิเลสทั้งปวงถึงบรมสุข เปนผูพนแลวจากทุกขทั้งปวง ไมมีทุกขใดๆ ที่จะ
มาเก่ียวของอีกแลว เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศล ท่ีไดสรางมาโดยลําดับจนสมบูรณ
บริบูรณเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 เราทั้งหลายไดเกิดมาในทามกลางแหงศาสนธรรมของพระพุทธเจา ก็นับวาเรามี
อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารพอสมควรอยูแลว ขออยาใหกาลเวลาอัตภาพรางกายชีวิต
จิตใจ ไดผานพนไปจากคุณงามความดีเสียเปลา โดยทําแตบาปแตกรรม ด้ินรนกระวน
กระวายไปกับกิเลสตัณหา ท่ีพาฉุดพาลากเขาสูตรอกน้ันมุมน้ี ต่ืนข้ึนมาวันหน่ึงๆ มีแต
ความเดือดรอนเผาไหมอยูภายในจิตใจ ดวยความคิดความปรุงไปตามอํานาจของกิเลส 
ความหวังน้ันหวังอยูตลอดเวลา แตหวังก็เปนโมฆะ หาส่ิงท่ีตอบแทนในทางท่ีถูกท่ีดีให
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สมหวังไมได ก็เพราะความลืมตนไมไดสรางความดี สรางแตความชั่วอยางเดียว เกิดมา
เสียภพเสียชาติ เสียความเปนมนุษยเปลาๆ 
 วันน้ีกับวานน้ีไมไดแปลกตางกันอยางใดเลย เม่ือวานน้ีเราก็ใหเสียเวลาไป
เปลาๆ ไมไดทําประโยชนอันใดเลย วันนี้เราก็ทําใหเสียเวลาเปลาๆ ไมไดทําประโยชน
อะไรเลย วันพรุงนี้เราก็จะทําใหเสียเวลาไปอีกเชนเดียวกัน แตสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่จะ
ทําลายเรา เปนยาพิษมาเผาตัวเรา ไดแกการทําบาปทํากรรม ดวยความอยากความ
ทะเยอทะยานไมรูเนื้อรูตัวนี้เราทําอยูตลอดเวลา อันนี้แลที่เราเสียเปรียบใหฝายต่ําอยู
เสมอ ดวยเหตุนี้เราจึงควรคํานึงถึงจิตใจของเราวาเปนสิ่งที่มีคุณคามาก เราเปนผูรับผิด
ชอบในหัวใจของเรา จึงขอใหบําเพ็ญความดีเขาสูจิตใจ เสาะแสวงหาความดีเขาบํารุง
จิตใจ ใจเม่ือไดรับความดีแลวยอมเปนสุข เหมือนไดอาหารอันโอชารสเขาหลอเลี้ยงจิต
ใจนั่นแล 
 ใจที่มีความสุขอยูที่ไหนก็เปนสุข อยูในโลกน้ีก็เปนสุข ไปโลกหนาก็เปนสุข ตาย
ไปแลวก็เปนสุข คนมีบุญยอมเปนสุข จะเกิดจะตายท่ีไหนก็คือคนบุญเกิดคนบุญตาย มี
ความสุขทุกกําเนิดท่ีตนเกิดในภพน้ันๆ จนกระทั่งถึงขั้นบรมสุขหาความเกิดอีกไมได
แลว ทั้งนี้ก็เพราะอํานาจแหงบุญ การไมลืมตัวดวยการสรางความดี ยอมเปนมงคลแก
ตนไมมีสิ้นสุด และพึงทราบไววา ส่ิงใดท่ีฝนใจไมอยากทําน้ัน สวนมากมักจะเปนเร่ือง
ของธรรม กิเลสพาใหฝนไมอยากใหทํา การทําบุญใหทานก็ไมอยากใหทํา การรักษาศีล
ก็ไมอยากใหรักษา การภาวนาก็ไมอยากใหทํา อยากใหทําแตส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลาย 
เปดทางที่ไมดีไมเปนประโยชนแกสัตวโลกโลงเอาไวใหสัตวทั้งหลายเดินตาม ไมมีสัตว
ตัวใดจะรูและฝาฝนขัดแยงกิเลสไดเลย เพราะความรูความฉลาดไมทันกับมัน เราจึง
ตองยอมเสียเปรียบกิเลสตลอดมา และลมจมเพราะกลมายาของมันไปตามๆ กันเร่ือย
มา 
 ดวยเหตุนี้ธรรมของพระพุทธเจาจึงเปนธรรมชาติจําเปนแกสัตวโลก สําหรับมา
ฉุดมาลากมาคัดคานตานทานความช่ัว ไมใหแสดงตัวตามกําลังที่มีอยูของกิเลสประเภท
ตางๆ และธรรมท่ีเกิดข้ึนมีข้ึนภายในใจของผูบําเพญ็ธรรม จะมีกําลังตานทานกับสิ่งไม
ดีทั้งหลายไปโดยลําดับ แตความดีน้ันเบ้ืองตนยอมสรางยากสรางลําบาก เพราะกิเลสมี
กําลังมากกวาธรรม เราจะทําอะไรที่เปนความดีงาม กิเลสจึงเขากีดกันหวงหามไวเสีย 
ถึงกับทําไมไดก็มี และลมเหลวไปตามกิเลสก็มีมากมาย ในขั้นเริ่มแรกของการสราง
ความดีมักเปนอยางน้ีดวยกัน เฉพาะอยางย่ิงจิตตภาวนาเปนสําคัญมาก เวลาเริ่มฝกหัด
ภาวนาเบ้ืองตน ทั้งๆ ท่ีเราอยากใหจติของเรามีความสงบเยือกเย็น อยากใหเห็นเหตุ
เห็นผล เห็นสวรรคนิพพาน เห็นบาปเห็นบุญอยางเต็มหัวใจ แมเชนนั้นเวลาทําลงไป
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กิเลสมันยังไปทุบไปตีไปขัดไปแยง ใหลมเหลวไปไดตอหนาตอตา ภาวนาเลยไมเปนทา 
จิตเลยวิ่งตามอารมณของกิเลสไปเสีย 
 แทนท่ีจะภาวนาใหมีความสงบเย็น กลายเปนความฟุงซานรําคาญไปเสียหมด 
โลกธาตุกวางแสนกวางใจว่ิงไปไดตลอด ไมมีจุดหมายปลายทางวาจะยุติกันไดที่ใดเมื่อ
ไร ท้ังน้ีลวนแลวแตไปดวยความลุมหลง ไปดวยอํานาจของกิเลสฉุดลากไปน่ันแล สุด
ทายก็หาความสงบไมได เมือ่หาความสงบไมไดกิเลสก็สรางความทอใจใหอีก ทําอยางน้ี
ไมเกิดประโยชนอะไร นอนเสียดีกวาหรือไมทําเสียดีกวา น่ันก็ลมเหลวไปอีก กิเลสตอก
ย้ําเปนที่สองเขาไปอีก  น่ีแลกิเลสทําลายสัตวโลกมันทําลายอยางน้ี ในขั้นเริ่มแรกมักจะ
เปนทํานองนี ้ เฉพาะผูบําเพ็ญจิตตภาวนามักเปนไดดวยกัน นอกจากทานผูเปนนิสัยขิป
ปาภิญญาท่ีเบาบางเทาน้ัน จะบําเพ็ญสะดวกและรูไดในเวลาอันควร 
 ท้ังน้ีเราอยาดูหัวใจผูใดมากกวาดูหัวใจเราซ่ึงเปนนักภาวนา เราจะเห็นไดอยาง
ชัดๆ วาขณะที่เราจะเริ่มภาวนา กิเลสจะตั้งทาตอสูไวแลว ความขี้เกียจขี้คราน ความทอ
แทออนแอ ความคาดหนาคาดหลังท่ีจะใหเราลมเหลวน้ัน เริ่มเกิดและมีมากขึ้นๆ กอน
การทําภาวนาเสียแลว เลยทําภาวนาไมไดเลย กิเลสประเภทอยูปากคอกอยางน้ีมีมาก
สําหรับนักปฏิบัติเรา เพราะขณะเริ่มแรกนี้เรายังไมเคยเห็นผลของความดีคือสมถธรรม 
ไดแกความสงบใจ มีแตความฟุงซานรําคาญเต็มหัวใจ เวลาภาวนาจติจึงตองเปนเชน
น้ัน 
 ทีน้ีเม่ือเราไดใชความพยายามอยูไมลดละทอถอย เอา ใจวันน้ีฟุงซานไป เราจะ
พยายามทําจติของเราใหสงบใหได  ทําไมใจจะสงบไมได  เพราะเราตั้งหนาตั้งตาตั้ง
สติสตัง  ต้ังความพากความเพียรความอุตสาหพยายามความอดความทนใหหนักเขาไป
ไมลดละทอถอย วันน้ีสูกิเลสไมได กิเลสลากไปถึงโลกไหนก็ไมยอมถอย เอา วันหนา
เราจะลากกิเลสเขามาเผาอยูในความสงบเยือกเย็นน้ี อยูในสมถธรรมน้ีใหหมด ไมใหมี
เหลือความฟุงซานรําคาญติดอยูในจิตใจดวงนี ้ ทําลงไปดวยความเอาจริงเอาจงั สุดทาย
ใจของเราก็สงบได น้ันผลแหงความไมทอถอยเร่ิมแสดงข้ึนมาบางแลว 
 เมื่อใจสงบไดก็สรางความหวังขึ้นมาใหเรา แลวความเพยีรก็คอยไหลผานเขามา 
ไหลผานเขามา ความอุตสาหพยายามความมีสติสตังก็มีมาพรอมๆ กัน ทีนี้ความที่เคย
ฟุงซานรําคาญก็นอยลงๆ ความสงบเยือกเย็นท่ีปรากฏภายในใจอยูแลวก็เยือกเย็นมาก
ขึ้น สงบมากข้ึน จนจิตกลายเปนสมาธิขึ้นมาอยางประจักษ เมือ่จิตกลายเปนสมาธิข้ึนมา
เต็มหัวใจแลว จิตยอมมีความขยันหม่ันเพียรในการภาวนา เพราะภาวนาวันน้ีก็เปน
ความสงบ ไมไดภาวนาจิตก็สงบอยูแลว ยิ่งภาวนาลงไปก็ยิ่งเพิ่มความสงบเขาไป ก็ย่ิง
ทําใหจิตมีความเพลินในการภาวนาของตน กิเลสประเภทน้ีนับวันนอยลง คือความฟุง



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๑๑ 

๑๑ 

ซานรําคาญลดนอยลงไป ความขยันหมั่นเพียรทางดานจิตตภาวนาก็เพิ่มมากขึ้นๆ จิต
ใจก็มีความสงางามไปดวยสมาธิความสงบเย็น 
 คําวาสมาธิน้ันคือความสงบใจ ใหพ่ีนองท้ังหลายไดทราบเอาไว วาสงบอยูใน
ทามกลางอกของเรานี้ไมไดสงบอยูที่ไหน ใจเมื่อเริ่มสงบก็เริ่มสงบขึ้นภายในทามกลาง
อกของเรา เย็นก็เย็นขึ้นที่นี ่ สวางไสวก็สวางไสวข้ึนภายในทามกลางอกของเรา จะเปน
สมาธิข้ันใดก็เดนอยูภายในทามกลางอกของเรา จนกระท่ังกาวเขาสูปญญา 
 คําวาปญญาก็เคยอธิบายใหฟงแลว ตั้งแตเริ่มแรกปญญาที่เราพินิจพิจารณาคลี่
คลายส่ิงตางๆ ใหรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงของมันแลว จิตใจยอมมีความผองใส 
ละเอียดมากย่ิงข้ึนกวาข้ันสมาธิ และมีความสวางกระจางแจงขึ้นภายในใจของตน ย่ิง
กวาน้ันกระแสของความรูน้ียังสามารถหย่ังทราบไปในส่ิงตางๆ ที่ไมเคยรูเคยเห็นจากวง
สมาธิวงปญญาอันเปนเคร่ืองสังหารกิเลสน้ีอีกดวย ใจสามารถรูสิ่งตางๆ เชนพวกเปรต
พวกผ ีเทวบุตรเทวดา ตลอดสัตวลึกลับตางๆ ไมมีประมาณ 
 ขณะที่เราเริ่มรูดวยจิตใจของเราเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย ก็ยอมเปนสักขีพยานตอ
ธรรมที่ทานแสดงไวในตํารับตําราเปนลําดับไป นี่เปนความรูปลีกยอยตามนิสัยของผู
บําเพ็ญ ไมใชความรูฆากิเลส แตออกจากดานสมาธิดานปญญา และเปนแขนงแหง
ธรรมทางดานปฏิบัติของแตละรายๆ ที่จะรูจะเห็นแปลกตางกันออกไป สวนเร่ือง
ปญญาที่จะฆากิเลสนั้น เปนปญญาท่ีรูแจงในธาตุในขันธในกฎของ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา 
อสุภะอสุภัง แลวปลอยวางไปเปนลําดับลําดา รูตรงไหนปลอยวางกันไป รูตรงไหนถอน
อุปาทานไปจากตรงนั้น เพราะเปนภาระท่ีหนักดวยความยึดม่ันถือม่ันจากความสําคัญ
ผิดของใจ 
 เม่ือรูตามหลักความเปนจรงิแลว ยอมปลอยวางเขาไปเปนขั้นๆ ตอนๆ ปญญา
ก็ยิ่งมีความเฉียบแหลมขึ้นโดยลําดับลําดา สิ่งที่ไมเคยรูก็รู สิ่งไมเคยเห็นก็เห็น สิ่งที่ไม
ควรจะละไดหรือไมเคยละได ก็ละไดตามขั้นของสติปญญาที่คลองตัว สิ่งที่ไมเคยเห็นวา
เปนของอัศจรรยก็อัศจรรยขึ้นในใจของผูบําเพ็ญเสียเอง แลวทําไมจะไมเชื่อพระพุทธ
เจาผูเปนจอมศาสดา ทําไมจะไมเชื่อการภาวนาการชําระกิเลสวา พระพุทธเจาทานทรง
ทําอยางไร ยอมกระจายไปหมดในธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว เพราะธรรม
เหลาน้ันมากระเทือนกับหัวใจของผูบําเพ็ญเสียเอง ผูรูเสียเองเห็นเสียเอง ตามธรรมที่
ทรงส่ังสอนไวกอน ธรรมของทานกับธรรมของผูบําเพ็ญก็ยอมเปนสักขีพยานกันไดเปน
อยางดี เรื่องความขยันหมั่นเพียรยอมหมุนไปตามเหตุการณโดยไมอาจสงสัย 
 เมื่อจิตกาวเขาถึงขั้นปญญาแลว เรื่องของกิเลสอาสวะประเภทตางๆ ท่ีเคยกีด
เคยขวางการดําเนินนั้น นับวันที่จะรอยหรอลงไปๆ มีแตความขยันหมั่นเพียร มีแตการ
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๑๒ 

เสาะการคุยเขี่ยขุดคนเพื่อฆากิเลสที่เปนขาศึกตอจิตใจโดยถายเดียว ใจมีความสัมผัส
สัมพันธมีความติดของอยูในอารมณใดในส่ิงใด สติปญญายอมจะสอดแทรกเขาไปใน
จุดน้ันในส่ิงน้ันอยางไมลดละ จนกิเลสพงัทลายลงไปอยางไมเปนขบวน น้ันแลคือการ
ทํางานของสติปญญาขั้นนี ้
 ในจิตทั้งดวงนั้นจะมีแตเรื่องของสติปญญาหมุนตัวรอบอยูตลอดเวลา กิเลสจะ
เกิดขึ้นมาไดในชองใดเมื่อถึงสติปญญาถึงขั้นนี้แลว กิเลสมีแตวันและเวลาหมดไปๆ วัน
ท่ีจะงอกเงยของกิเลสเหมือนแตกอนน้ันไมมี มีแตหมดไปๆ หัวใจทัง้ดวงมีแตมุงความ
พันทุกขโดยถายเดียวเทานั้น กิเลสตัวใดที่จะดื้อดานทนทานยังเหลืออยูภายในจิตนี้จะ
ยังเหลือไมไดแลว พรอมท้ังทุกขบนหัวใจท่ีมีอยูมากนอยอันเปนผลของกิเลสผลิตข้ึนมา 
ก็นับวันจะส้ินไปหมดไปตามๆ กัน 
 เพราะฉะน้ันการดับกิเลสใหส้ินเช้ือไปเสีย โดยไมมีเหลืออยูภายในใจเลยน้ัน
เปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งแลว ท่ีจะทําใหเสร็จส้ินภายในวันน้ีภายในขณะน้ีๆ ไมเนิ่น
นาน สติปญญาขั้นนี้มีความเขมขนทนทานมาก มีความมุงมั่นที่จะมวนเสื่อกิเลสใหสิ้น
ซากลงไปจากจิตใจอยางสดๆ รอนๆ ในขณะเดียวกันก็จะมวนเสื่อของภพของชาติ อัน
เปนเรือ่งหาบกองทุกขท้ังหลายใหส้ินซากไปในขณะเดียวกัน จิตใจจึงมีความขยันหมั่น
เพียรอยางมากมาย ผิดกับความเพียรธรรมดาอยูมาก เทียบกันไมได 
 ธรรมนี่เราจะไปคาดคิดอยางไรก็คาดไมได เพราะไมใชธรรมคาดคิดดนเดา ผู
ปฏิบัติเทานั้นที่จะทราบตัวเอง ขอใหจติไดกาวเขาสูสมาธิใหประจักษใจเถอะ จากน้ันก็
ใหกาวเขาสูปญญา ปญญาในขั้นใดภูมิใดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จะมาประกาศ
กังวานอยูท่ีหัวใจของผูปฏิบัติ ซ่ึงกําลังทํางานอยูดวยสติดวยปญญาน้ีเอง จะไมประกาศ
ข้ึนในท่ีอ่ืนใดเลย สักขีพยานของธรรมท้ังหลายก็คือใจน้ีแล กิเลสก็กองอยูกับใจ เมื่อ
ชําระกิเลสดวยความพากเพียรมีสติปญญาเปนสําคัญแลว กิเลสก็จะคอยหมดไปจากใจ 
เสื่อมลงไปจากใจ สติปญญาก็จะสรางตัวข้ึนมาใหมีความคลองแคลวแกลวกลา ใหมี
ความสวางกระจางแจงรอบหัวใจ 
 ใจของเราจึงเปนเหมือนเวทีสูกันกับกิเลส รางกายก็เปนเวทีประเภทหนึ่ง
ระหวางกิเลสกับธรรมท่ีอยูบนหัวใจ เปนเวทีตอกรกันอยางเต็มท่ีดวยสติปญญาอัน
เกรียงไกร เมื่อสติปญญาประเภทนี้ไดเกิดขึ้นแลว เพราะเชื่อความสามารถของตนแลว 
กิเลสจะมีอยูมากนอยเพียงไรประหนึ่งจะสิ้นซากลงไปในไมชาๆ สรางความหวังใหตน
แนนเขาๆ โดยลําดับลําดา เพราะความเพียรเต็มหัวใจ คําวาความข้ีเกียจข้ีคราน คําวา
ความทอถอยนอยใจ หมดไปๆ คําท่ีเคยวาอํานาจวาสนานอยไมมีเหลือ ที่เคยสําคัญวา
บุญไมมีก็ไมมีเหลือ วาบาปไมมีก็ไมมีเหลือ 
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 รูตามความจริงเห็นตามความจริง ยอมรับวาบาปมี บุญม ี นรกมี สวรรคมีเต็ม
หัวใจ เพราะใจดวงนี้เปนผูสวางกระจางแจง และรูเห็นสิ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
แลวดวยใจตนเอง แลวจะลบลางคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไดอยางไร เชนเดียวกับเรา
มีตาดีหูดีดวยกันนี ่มองเห็นส่ิงใดดวยกันแลวคานกันไดอยางไร เพราะคนตาดีเห็นดวย
กันรูดวยกัน ภาษาเดียวกัน พูดอยางเดียวกัน รูเรื่องกันแลวลบลางหรือปฏิเสธกันได
อยางไร วาไมไดพูด วาไมไดเห็น วาไมไดยิน ตองยอมรับกันอยางสนิทใจ น่ีก็เหมือน
กัน คําวาบาป บุญ นรก สวรรค เปรต ผ ีนรกอเวจี เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงรูแลวเห็น
แลว จึงนํามาส่ังสอนโลก เมื่อผูปฏิบัติบําเพ็ญไดรูไดเห็นประจักษใจแลว จะปฏิเสธพระ
พุทธเจาไดลงคอหรือ มีแตจะกราบราบๆ เทาน้ันไมเปนอยางอ่ืน 
 ผูปฏิบัติเช่ือธรรมเช่ืออยางน้ี คือเช่ือในหัวใจ เช่ือจากการรูการเห็นดวยการ
ปฏิบัต ิ ซึ่งผิดกันกับเชื่อดวยความจดจําจากตํารับตํารา การเชื่อธรรมในตํารับตํารานั้น
เปนความเชื่อดวยความจดจํา ตามท่ีทานวางรากฐานไวใหกาวเดินตาม เพราะตํารับ
ตําราทานแสดงไวโดยถูกตองอยูแลว เปนแตเพียงวาเรายังไมไดปฏิบัติจึงยังไมรูไมเห็น 
จําตองเช่ือดวยความคาดความเดาไปกอน ตอเมื่อไดปฏิบัติจริงจังยอมจะรูจะเห็นธรรม
ในแงตางๆ ตามที่ทานแสดงไวในตํารา และกลายเปนสมบัติของตนขึ้นมาเปนลําดับ ถา
ไมทําตนเปนคนอาภัพไปเสีย 
 ความเช่ือตามสวากขาตธรรมในตํารา จะผิดอะไรกับเราเชื่อกิเลส กิเลสตัว
จอมปลอมเรายังเชื่อมันไดลงคอ ถึงกับยอมตัวใหมันถลุงอยูท้ังวันท้ังคืนตลอดมา นี้เรา
เชื่ออรรถเชื่อธรรมของพระพุทธเจาตามตํารับตําราจะเสียหายไปตรงไหน ยอมถูกตอง 
เปนแตเพียงวาถูกตองในข้ันน้ัน ยังไมถูกตองในขั้นสนิทตายใจจริงๆ เหมือนเราไดรูได
เห็นขึ้นภายในจิตใจของเรา ถาไดรูไดเห็นอยางน้ีแลวเปนอันวาแนนอนและประจักษใจ
ไปโดยลําดับ ที่เรียกวา สนฺทิฏฐิโก  นี้ก็พระพุทธเจาประกาศไวแลววา สนฺทิฏฐิโก 
เอหิปสฺสิโก ทานแสดงไวแลวในบทธรรม สนฺทิฏฐิโก จะประกาศกังวานอยูกับผูปฏิบัติ
น่ันแล เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน สนฺทิฏฐิโก ก็รูเห็นข้ึนกับตน 
ประจักษจําเพาะตนนั่นแล ผูไมปฏิบัติจะไปรูไดยังไง ก็เมื่อผูปฏิบัติรูอยางนี้แลว จะลบ
ลางของจริงที่เกิดขึ้นกับตนไดอยางไร นอกจากยอมรับเต็มหัวใจและกราบพระพุทธเจา
อยางหมอบราบเทาน้ัน 
 พูดถึงเรือ่งของกิเลสในหัวใจหมดไปมากนอยเพยีงไร ก็รูชัดๆ วาหมดไปมาก
นอยเพียงนั้น สติปญญามีความเกรียงไกร มีความอาจหาญชาญชัยขนาดไหน ก็รูในหัว
ใจของผูบําเพ็ญ จนกิเลสมวนเสื่อไปหมดไมมีอะไรเหลือที่จะใหสังหารกันอีกแลว ทําไม
จะไมรู ประหน่ึงวาฟาดินถลมในขณะน้ันน่ันแล เมื่อกิเลสไดพังลงไปจากหัวใจแลว 
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ธรรมชาติที่อัศจรรยเกินโลกไดเปดเผยขึ้นมาในขณะเดียวกัน จึงเหมือนกับฟาดินถลม 
โลกธาตุหว่ันไหว ดังครั้งพระพุทธเจาตรัสรูและแสดงไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั่น
แล เทวดาก่ีช้ันก่ีภูมิท่ีประกาศขาวตอกันไปจนถึงพรหมโลก กระเทือนไปหมดในครู
เดียวยามเดียวเทานั้น ในตํารับตําราทานแสดงไวเพื่อเปนประทีปดวงไฟเครื่องสองทาง
แกชาวพุทธท้ังหลาย ขอใหเห็นในหัวใจของเรา นี่แลจะเปนสิ่งที่แนนอนตายใจ เมื่อเห็น
ในหัวใจน้ีแลวหายสงสัย ไมมีสมมุติใดเหลืออยูภายในใจเลย นี่คือผูทรงอรรถทรงธรรม
ทานทรงอยางนี ้ทานทรงตามแนวตามแถวของศาสดาโดยแท 
 เรื่องภพเรื่องชาติเคยเกิดแกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาต ิ ก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีกัปก่ีลานชาติ 
จะประกาศกังวานอยูในหัวใจดวงน้ีท้ังส้ิน วาไดผานมาแลวโดยลําดับลําดา ดวยการ
ชําระสะสาง ดวยการสังหารกิเลสในทางความเพียรที่หมุนตัวเปนธรรมจักรไมหยุดยั้ง 
จนทะลุถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถูกถอดถูกถอนข้ึนมาโดยส้ินเชิง เชนเดียวกับการ
ถอนตนไมพรอมท้ังรากแกวของมันแลว ก่ิงกานสาขาดอกใบไมจําเปนจะตองไปถอน 
มันก็ตายไปดวยกันหมด เมือ่ถอนตนของมันพรอมท้ังรากแกวใหหมดไปแลว ไมตนนั้น
มีแตตายถายเดียวเทาน้ัน จิตก็เหมือนกัน เม่ือถอนรากแกวคือ อวิชชาตัวสรางภพสราง
ชาติออกจากใจหมดแลว ไมตองถามหาเร่ืองความเกิดความตายมากนอย ก็รูชัดภายใน
ใจดวงหมดเชื้อแลวนั้น แลวนิพพานถามหาอะไร พระพุทธเจาสอนใหแกกิเลสตางหาก
ไมไดสอนใหถามหานิพพาน ขอใหแกกิเลสใหหมดไปเถิดผูบริสุทธ์ิน้ันจะไมถามหา
นิพพาน 
 พวกเราทั้งหลายไดเกิดมาในทามกลางพระพุทธศาสนา เปนศาสนาที่ทรงไวซึ่ง 
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ น้ี นับวาเปนผูมีวาสนาบุญญาภิสมภาร ขอใหได
อุตสาหพยายามสรางคุณงามความดีของตนไว แมจะยังไมสิ้นภพสิ้นชาติในปจจุบันนี้ก็
ตาม ความดียอมเปนเครื่องสงเสริมเราใหพนจากความเกิดแกเจ็บตายถึงบรมสุขดวย
กัน นี่เปนเรื่องสําคัญ เฉพาะอยางยิ่งพระปฏิบัติของเรานี้ ใหมีความหนักแนนตอศีลตอ
สมาธิตอปญญาเถอะ จะเปนผูทรงไวซึ่งอรรถซึ่งธรรมทุกขั้นเชนเดียวกับครั้งพุทธกาลที่
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ไมมีอะไรผิดแผกแปลกตางกันเลย เพราะสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลวเชนเดียวกัน 
 ดังท่ีทานแสดงไววา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิ มหานิสํโส ผูมีศีล
รักษาของตนดวยความบริสุทธิ์ใจ ยอมมีความอบอุนหนุนจิตใหเปนสมาธิไดเร็ว เพราะ
ผูมีศีลบริสุทธิ์ยอมไมมีความระแวงแคลงใจ จิตใจยอมมีความอบอุน จะบําเพ็ญสมาธิก็
ไมเปนกังวลกับส่ิงใด สมาธิยอมสงบลงไดงาย สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ
มหานิสํสา ปญญาท่ีสมาธิอบรมแลวยอมกาวเดินไดคลองตัว คือสมาธิเปนเคร่ืองหนุน
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ปญญา เม่ือมีสมาธิแลวปญญาก็กาวเดินไดคลองตัว ไมเปนสัญญาอารมณกับสิ่งใด ไม
หิวโหยกับอารมณตางๆ เพราะอ่ิมตัวในอารมณแหงสมาธิ คืออ่ิมตัวในสมถธรรม มี
ความสงบรมเย็น พิจารณาทางดานปญญาก็เกิดปญญาไปไดอยางรวดเร็ว 

ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺต ํสมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจต ิจิตท่ีปญญาซักฟอกแลวยอม
สิ้นหรือหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คือไมส้ินกิเลสโดยความเขาใจผิด แตส้ิน
กิเลสโดยชอบธรรม สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ ยอมสิ้นกิเลสโดยชอบ ธรรมเหลานี้มี
อยูกับเราทุกวันเวลาน้ี ผูปฏิบัตินั้นแลเปนผูจะทรงธรรมเหลานี้ไว ขอใหพากันต้ังอกต้ัง
ใจประพฤติปฏิบัต ิ ดวยความอุตสาหพยายามทุกวิถีทาง อยาลดละความพากเพียร จะ
เปนเจาของสมบัติแหงธรรมที่กลาวมาไมอาจสงสัย 
 อรรถธรรมทานแสดงไวตามตํารับตําราก็ดี ตามเทปก็ด ี อยางสมัยปจจุบันน้ีก็
แนใจวามีหลักมีเกณฑ ที่เราจะยึดไปประพฤติปฏิบัติไดเพื่อชําระจิตใจของตน เราอยา
เห็นส่ิงใดเปนของสําคัญมากกวาศีลกวาธรรม กวาวิมุตติหลุดพนภายในจิตใจที่จะควร
ไดรบัไดครอง ธรรมนี้เลิศประเสริฐ พระพุทธเจาประเสริฐดวยการหลุดพน พระสาวก
ทั้งหลายเลิศประเสริฐดวยการหลุดพน ไมใชเลิศดวยการติดของพัวพันกับสิ่งใดๆ ใน
โลกสมมุติซึ่งหาประมาณมิได เราเปนผูปฏิบัติเปนผูมีโอกาสมากแลวในเพศ
พรหมจรรยนี้ ไดแกนักบวช ขอใหพากันพยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหไดทรง
อรรถทรงธรรม ดังที่ทานแสดงไวนี ้ แสดงไวเพื่อเราทั้งหลายนั้นแล ถาเราเปนผูขยัน
หม่ันเพยีรเอาจริงเอาจังแลว เราจะไดครองธรรมทั้งหลายเหลานี้ภายในจิตใจของเรา
เองอยางประจักษ 
 เมื่อเรามีธรรมสมบัตินี้เต็มหัวใจแลว อยูไหนก็อยูไดสบาย ตายก็ไมมีความหวง
ใยเสียดายกับส่ิงใด เพราะนี้เปนเพียงธาตุเพียงขันธ คือ ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่ไหนก็
มีดิน น้ํา ลม ไฟ เดินไปที่ไหนเต็มไปดวยดิน นํ้า ลม ไฟ ในรางกายของเรานี้ก็มีดิน นํ้า 
ลม ไฟ ถาใจบริสุทธ์ิเสียอยางเดียวเทาน้ันก็เพยีงครองกันอยู รับผิดชอบกันอยูในเวลา
ที่ยังมีชีวิตอยูเทานั้น พอหมดเรื่องราวที่จะสืบตอกันไปไดแลวก็สลัดทิ้งเสีย เรียกวาตาย 
 ความเกิดความตายของผูส้ินกิเลสแลวยอมมีนํ้าหนักเทากัน ไมเปนกังวลหวงใย
กับความเปนอยูความตายไปอะไรทั้งสิ้น เพราะธรรมชาตินั้นพอ คือใจท่ีบริสุทธ์ิน้ันแล
เปนใจที่พอ เมื่อสรุปความลงแลวไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาคําวาพอ ดีเขามาเกี่ยวของก็พอ
แลวไมเอาไมรับ ช่ัวเขามาเก่ียวของก็พอแลวไมเอาไมรับ ความพอแลวนี่เปนธรรมเต็ม
ตัวแลว ไมตองการอะไรอีกแลว 
 จิตที่บริสุทธิ์แลวยอมเปนจิตที่พอตัวเต็มที่ อยูแสนสบาย ตายไปก็เปนบรมสุข 
จะตายในอิริยาบถใดทาใดตายไดท้ังน้ัน ไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคเหมือนโลกทั่วๆ ไป 
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บรรดาทานผูบริสุทธ์ิเปนพระอรหันตทานไมเลือกกาลสถานท่ี เลือกทาเลือกทางวาจะ
ตองตายทาน้ันทาน้ี จะตองตายอิริยาบถน้ันอิริยาบถน้ี และจะตองตายดวยวิธีน้ันวิธีน้ี 
ทานไมเลือก ทานไมจําเปน ทานปฏิบัติตามอัธยาศัยของทานท่ีเหมาะสมดวยอัธยาศัย
แลวทานก็ปฏิบัติ ไมเลือกกาลสถานท่ีอิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น 
 ดังที่พอแมครูจารยมั่นทานแสดงไวในประวัติของทานนั้นวา พระอรหันตบาง
องคยืนนิพพานก็ม ีเดินนิพพานก็ม ีคือยืนตายก็มี เดินตายก็ม ี น่ังตายก็มี นอนตายก็มี 
เพราะกิริยาแหงการยืนการเดินการน่ังการนอนนิพพานน้ัน เปนเรื่องของธาตุของขันธ 
ความบรสุิทธ์ิน้ันเปนเร่ืองของใจ จะตายวิธีใดแบบใดอิริยาบถใด ดวยเหตุผลกลไกอะไร
ก็ตาม เปนเรื่องของธาตุขันธแตกไปเทานั้น จิตน้ันบริสุทธ์ิอยูแลว เปน อกาลิโก หากาล
หาสถานท่ีเวลํ่าเวลาไมได คือความบริสุทธิ-์บริสุทธ์ิอยูตลอดเวลา 
 ตายทาไหนก็ตายไปเถอะ ข้ึนช่ือวาจติท่ีบริสุทธ์ิแลวไมมีคําวาเสียทา เปนธรรม
ชาติท่ีพอตัวอยูแลว น่ีคือจิตของทานผูบริสุทธ์ิ หมดกังวล อยูท่ีไหนสบายหมด น่ังสบาย
เดินสบายนอนสบาย เรื่องภพเรื่องชาติการเกิดการตายจะเปนอยางไรตอไปอีกนั้น ทาน
ไมมีไมเปนอารมณแลว โดยยกปจจุบันจิตนี้เคยเกิดเคยตายมาสักเทาไรจนกระทั่งมาถึง
ปจจบัุนน้ี แลวบัดนี้จะสรางภพสรางชาติไปอีกอยางไรหรือไม ก็เห็นชัดๆ ขาดสะบ้ันอยู
ภายในใจน้ีไมมีเง่ือนสืบตอใดๆ อยูแลว เหลือแตบรมสุข เหลือแตความพอแลวอยาง
เดียวเทาน้ันประจกัษใจ แลวจะเอาอะไรมาสืบตอใหสืบภพสืบชาติไปอีก น่ีแลทานเรียก
วา สนฺทิฏฐิโก สุดยอดสุดที่ตรงนี ้

จึงขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายไดนําไปพินิจพิจารณา เพื่อใหศาสนาเจริญรุง
เรืองในหัวใจของผูปฏิบัติเรา ใหไดชมคําวาสมาธิเปนยังไง สมาบัติเปนยังไง มรรคผล
นิพพานเปนยังไงภายในหัวใจของเราเอง เพราะธรรมเหลานี้พระพุทธเจาทรงแสดงไว
แลวทุกแงทุกมุมตามแบบแผนตํารับตํารา ตอจากนั้นใหนอมเขามาประพฤติปฏิบัติ ให
ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นและบรรจุเต็มหัวใจเรา แลวจะสบายแสนสบายตลอดอนันตกาล 
 วันนี้เปนวันที่เราทั้งหลายไดมาพบปะสมาคมกัน โดยอาศัยทานพอลีเปนจุด
ศูนยกลางแหงความเคารพเลื่อมใส พี่นองทั้งหลายไดมาจากที่ตางๆ มารวมกันวันน้ี ได
แสดงธรรมเพื่อเปนขอระลึกแกพี่นองทั้งหลาย กรุณานําไปพินิจพิจารณาไตรตรอง วัน
หน่ึงคืนหน่ึงอยาใหเปนคนลมเหลวๆ ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน ท้ังวันวานน้ีท้ังวันน้ีท้ัง
วันหนา มีแตความลมเหลวเต็มตัว ถาเปนเชนน้ีคนคนน้ันก็หาสาระไมได มีชีวิตอยูก็ลม
เหลว ตายไปแลวก็จะเปนคนลมเหลวอยางเดียวกัน 
 เพียงแตไดยินวาลมเหลวเทาน้ันก็สลดสังเวชแลว เราอยาใหเปนคนลมเหลว
จากคุณงามความด ีมีแตกิเลสตักตวงเอาความช่ัวชาลามกมาทับถมหัวใจถายเดียว วันน้ี
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ก็มีแตกิเลสทับหัวใจเปนฟนเปนไฟ วันหนาชาติหนาเหมือนกัน คนน้ันหาความหมาย
ไมได ตายไมตายก็เปนไฟเผาไหมอยูในหัวใจอยางเดิม กับที่เปนอยูนี้เปนที่ภูมิใจไหม 
กรุณาต้ังปญหาถามตนเอง แลวหาอุบายพลิกแพลงเปล่ียนแปลงแกไขดัดแปลงตนเอง
ใหเขาสูความมีสาระ เชนเม่ือวานน้ีไมมีสาระ วันน้ีพยายามสรางสาระใหได วันน้ีสราง
สาระได วันพรุงนี้พยายามสรางสาระติดตอกันไปจนชีวิตหาไมเมื่อไรจึงยุต ิ ผูน้ันช่ือวา
ไมขาดทุนสูญดอก 
 เราสรางความดีเพื่อเรา ทุกขยากลําบากขนาดไหนจะเปนอะไรไป กิเลสมันสราง
ความทุกขยากใหเรามากย่ิงกวาท่ีเราสรางคุณงามความดี ดวยความทุกขยากท่ีกิเลสมา
กีดมาขวางน้ีเสียอีก นี่เปนขอที่เราจะนํามาพิสูจนกับตัวของเรา แลวตอสูกับกิเลสใหได
ผลไดชัยชนะเรื่อยไป ในวันหน่ึงๆ อยาใหเสียเวลํ่าเวลาไปเปลาๆ 

ในอวสานการแสดงธรรมน้ีก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอความสุขสวัสดีจงมีแกพี่
นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 


