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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๐๘ 

สรางพระใหเปนพระดี สรางคนใหเปนคนดี 
การสรางบานสรางเรือน สรางตึกสรางหอง สรางส่ิงกอสรางตางๆ ทัง้หลาย

เหลานั้น  เปนสิ่งที่สําเร็จไปจากบุคคลผูสรางคนใหมีความรูวิชา ซึ่งควรจะทําหนาที่ตอ
กิจการนั้นๆ ไดโดยเรียบรอยแลว ส่ิงเหลานั้นจึงกลายเปนวัตถุที่สําเร็จรูปขึ้นมา ดวย
ความเรียบรอยและสวยงาม ตลอดถงึความมั่นคงและมีคุณคามาก หากวาไมไดสราง
ความรูวิชาใหเปนคนขึ้นมาเปนชั้นๆ เสียกอนแลว จะไมสามารถสรางส่ิงทั้งหลายให
เปนปกแผนแนนหนาใหมีความเจริญรุงเรืองไดเลย การสรางทุกส่ิงทุกอยางตอง
สําเร็จรูปมาจากความรูวิชาของบุคคลที่สรางตนโดยเรียบรอยแลว ไมเชนนั้นทุกส่ิงจะ
ไมสําเร็จเปนรูปรางขึ้นมาไดเลย  นี่ก็จัดวาเปนการสรางประเภทหนึ่ง 

คําสอนของพระพุทธเจายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึน้ไป ยิ่งกวาวิชาแขนงที่กลาว
มาทั้งนี้ คอืสรางจิตใจของบุคคลใหเปนผูควรแกตนเอง และควรแกหนาที่การงานที่
เห็นวาชอบหรือไมชอบ ผิดหรือถกูอยางน้ีเปนตน คนที่ไดรับการศึกษาจากพระองค
ทานถึงความซาบซึ้งภายในจิตใจแลว ยอมเปนผูมีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อตอ
เหตุผลโดยถูกตอง ไมไดทําไดพูดไดคิดไปแบบสุมเดาเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไมไดรับ
การอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถกูตองโดยเหตุผลเลย ฉะนั้นคําสอนจึงจัดวาเปนสวาก
ขาตธรรม เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลวทุกส่ิงทุกอยาง  เมื่อนํามาประกาศ
ส่ังสอนประชาชน จึงเปนเหตุใหเกิดความดื่มด่าํ เชื่อถืออยางฝงจิตฝงใจ ถึงกับใจที่
ไดรับการศึกษาจากพระองคทาน เปนใจที่มั่นคงแนวแนตอเหตุผลทุกส่ิง ไมวาจะเปน
ทางโลกหรือทางธรรม เปนไปดวยเหตุผลทั้งน้ัน 

บรรดาสาวกเบื้องตนก็เปนคนธรรมดา ไมไดรับการศึกษาอบรมอันใดเลย แต
เมื่อไดมารับการศึกษาอบรมจากพระองคทานแลว กลายเปนผูมีเหตุผลและเปนผูมี
ความสะอาดขึ้นมาทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ทั้งเปนผูมั่นคงตอหลักธรรมที่
พระองคทานไดสอนแลวอยางไรอยางถึงจิตถึงใจ เมื่อไดมีความเชื่อเล่ือมใสแลวเชนนั้น 
การจะนําธรรมะของพระพุทธเจาไปสรางตนเอง ก็เปนความสะดวกสําหรับทาน
พุทธศาสนิกชนและพระสาวกทาน ตางคนก็นําธรรมะของพระพุทธเจาไปปรับปรุงจิตใจ
กายวาจาของตนใหเปนไปตามหลักธรรมที่ชอบ ไมใหเขวไปจากแนวทางที่พระองค
ทานทรงตรัสสอนไว 

เพราะฉะนั้นการสรางคนใหเปนคน การสรางพระใหเปนพระนี้จงึรูสึกวาเปน
ของยาก การสรางโลกถาสรางคนใหดีแลว โลกก็เปนไปเพือ่ความเจริญ แตถาไมได
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สรางคนดวยธรรมะใหมีเหตุผลประจําใจแลว มีความรูวิชาสามารถเทาไร สรางโลกให
เจริญเทาไร ก็ยิ่งจะทําความเสื่อมหรือความฉิบหายใหแกโลกมากขนาดนั้นเหมือนกัน  
ถามีธรรมะเปนเครื่องสรางตนเองใหสมควรแกฐานะของตน ทั้งเปนคฤหัสถและเปน
นักบวชแลว เฉพาะอยางยิ่งนักบวชของเรา ถาเปนผูไดสรางตนเองพอสมควร จะไปอยู
ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจ ทั้งคนที่มาเกี่ยวของก็ไดรับผลประโยชนจากทานที่
ไดอบรมตน คือสรางตนมาโดยพอสมควร 

การสรางใจของเราใหมีใจที่เต็มไปดวยเหตุผล คือเชื่อตอหลักธรรมของ
พระพุทธเจา ดัดแปลงกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามนัน้ รูสึกวาจะเปนของยาก
สําหรับเราทั้งหลายผูมีกิเลสเปนเคร่ืองกีดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจา เมื่อเปน
เชนนั้นการสรางคนใหเปนคน การสรางพระใหเปนพระ พระพุทธเจาทานก็ถือเปน
ภาระอันหนักยิ่งเหมือนกัน จากพระพุทธเจามาถงึพระสาวก ทานที่สรางตนใหสําเร็จไป
ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจาจนกลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมาแลว และประกาศธรรมะ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาแกประชาชน ทานก็รูสึกวาเปนภาระ คือลําบากเหมือนกัน ผู
ที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสรางตนเองโดยเฉพาะ ก็รูสึกวาจะมีความ
ลําบากเชนเดียวกันกับทานที่ส่ังสอนเรา 

ดังน้ันการสรางพระใหเปนพระ สรางคนใหเปนคนนี้ จึงรูสึกวาเปนของยาก 
ไมใชเปนเรื่องเล็กนอย การสรางบานสรางเรือน สรางวัดวาอาวาส สรางที่อยูอาศัย 
ปลูกกุฏิหรือส่ิงกอสรางตางๆ ภายในบานในเมืองหรือภายในวัด จึงไมถือวาเปนของ
ลําบากอะไรเลย  แตการสรางคนใหเปนหลักของบานเมือง  เพื่อความเจริญรุงเรืองแก
บานแกเมือง และสรางพระใหมีความเจริญรุงเรืองในพระศาสนาเรา ในวัดวาอาวาส 
ตลอดถงึจะทําประโยชนใหประชาชนทั่วๆ ไปไดรับผลประโยชนเทาที่ควรนั้น รูสึกวา
เปนของยากยิ่งกวาการสรางทางดานวัตถุ 

เมื่อเปนเชนนั้นผูที่มุงความเปนพระโดยสมบูรณ มุงความเปนคนโดยสมบูรณ 
ก็ควรจะเห็นใจสรางตนเอง ไมเปนภาระเกี่ยวของกับสิ่งที่ไมใชภาระ หรือไมใชวิสัยของ
ตน เชนนักบวชเรามีหนาที่จะปฏิบัติตนเอง คือสรางตนเองโดยเฉพาะแลว เร่ืองกิจการ
งานภายนอกไมควรถือเปนเรื่องจําเปนมากยิ่งกวาภายใน  เมื่อเราไดสรางตัวของเราให
เปนปกแผนแนนหนา มีความเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ภายในตนเองแลว ส่ิงที่เรา
ตองการนั้นไมเปนของยาก หากคอยเปนมาเอง โดยเราไมตองไปวิ่งเตนขวนขวาย  
เพราะส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสรางตัวของเรา ใหเปนพระเปนเณรที่ดีขึ้นมาโดย
เรียบรอยแลว 
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การสรางพระก็คือการดัดแปลงตนเอง จะอยูที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้งส่ี  ตอง
ทําการสังเกตสอดรูตัวอยูเสมอ  เร่ืองสติกับใจนั้นอยาใหหางไกลจากกนั จะเปนการ
สรางพระเพื่อความสมบูรณขึ้นเปนลําดับ แตถาขาดการงานที่กลาวมานี้ ซึ่งเปนหนาที่
โดยตรงของพระแลว ผลที่จะพึงไดรับใหถึงความเปนพระโดยสมบูรณนั้น ก็ตองดอย
ลงตามลําดับแหงเหตุที่มีการหนุนดอยลง 

พระพุทธเจาสรางพระองคไมไดสรางดวยความทอแทออนแอ สรางจนสุดวิสัย
ของพระพุทธเจา ซึ่งไมมีใครสามารถจะทําไดเหมือนอยางพระองคทาน  สําหรับ
พระองคทานเองก็ไมถือวาเปนภาระ จะสุดวิสัยในการสรางพระองคใหเปนพระพุทธเจา
ขึ้นมา ถือวาพอดกีับหนาที่และกําลังของพระองคทานตลอดไป ทั้งๆ ที่บางครั้งมีความ
สลบไสลก็ตาม แตภายในพระทัยของพระองคทานรูสึกวาถือวาเปนความพอดีอยูเสมอ 
จนไดตรัสรูขึ้นมาดวยความอุตสาหพยายามของพระองคทานไมลดละ นี่ทางที่
พระพุทธเจาสรางพระองคทานสรางอยางน้ี 

บรรดาสาวกทั้งหลายที่ไดรับพระโอวาทจากพระองคทานแลว นําไปสรางตนเอง
ก็มีลักษณะเชนเดียวกับพระพุทธเจา บางทานทําความเพียรกลาถึงกับฝาเทาแตกกม็ี 
บางทานก็ไมหลับไมนอน อุบายวิธีทั้งหมดนี้เปนการสรางตนของทานจนไดสําเร็จรูป
ขึ้นมาอยางสมบูรณ คือเปนสาวกอรหันตที่บริสุทธิ์ของพระพทุธเจาแตละทานๆ 
เนื่องมาจากการสรางตนของทานดวยความขยันหมั่นเพียร ไมทอถอยตอหนาทีข่อง
ตนๆ 

เราที่จะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาและของสาวกทั้งหลายทาน เพื่อเปน
การสรางตน จึงควรมองดูแนวทางที่ทานไดดําเนินในการสรางตนไปนั้น  อยาไดมองดู
แงอื่นอันจะเปนอุปสรรคตอการสรางตนเอง จะไมถึงจุดที่หวังดังทีท่านถึงไปแลว  จะ
ทุกขจะลําบากยากขนาดไหนก็ใหถือวาเปนทางเดิน จะตองกาวไปตามทางสายนี้  ตอง
เดินตองไปตองปฏบิัติ ไมตองถอืวาเปนความลําบากยากเย็นอันใด เพราะส่ิงเหลานี้
โลกเคยถือมากันเปนเวลานาน ไมวาทานและเรา เคยเห็นความยากความลําบากนี้วา
เปนภัยแกตน แตเห็นความสะดวกตามชอบใจนี้วาเปนคุณแกตนเอง 

ทั้งๆ ที่ความสะดวก ความประพฤติเอาตามชอบใจของตนนั้น เปนขาศึกและ
เปนเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสรางตนโดยสมบูรณโดยเจาตัวไมรู  เมื่อเปนเชนนั้น
จะตามเสด็จพระพุทธเจาและสาวกทานไปไดดวยทางใด เพราะทางของทานที่ดําเนิน
จนถึงความพนทุกข ไมใชเปนทางทอแทออนแอและถอยหลังเชนอยางทางที่พวกเรา
เดินกันอยู ณ บัดนี้  ทางนี้ไมใชทางมัชฌิมาซึ่งจะเปนไปเพื่อความพนทุกขเหมือนอยาง
พระองคทาน  แตเปนทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกียจคราน ความทอแทออนแอ ให



 ๔

มีกําลังมากมูนขึ้นเปนลําดับๆ ภายในใจของบุคคลนั้น ถึงกับวาทอดธุระไปเสียเลย  ไม
มีความสนใจใครตอการดําเนิน ตามทางสายที่พระองคทานและสาวกทั้งหลายได
ดําเนินไปจนถึงความบริสุทธิ ์

การสรางตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณหรือเพื่อถึงความเปนพระอันสมบูรณ  ตอง
มองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจา  หลักธรรมทั้งหมดเปนหลักธรรมที่พระองคทาน
ไดดําเนินไปแลว และไดรูเห็นเปนผลประจักษกับพระทัยมาจนถึงความเปนศาสดาแลว 
จึงไดมาประกาศสั่งสอนพวกเรา การประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททกุบาทที่ออกจาก
พระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองคทาน ก็ไมเคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแหงธรรมะนั้นใหเปน
อื่นในการสอนสัตว นอกจากวาพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นและทรงเปนมายังไงปฏิบัตไิป
ยังไง จนถงึความบริสุทธิ์พุทโธ แลวนํามาสอนสัตวใหเปนไปตามทางสายนั้นเทานั้น 
ไมไดทรงยักยายธรรมะ แลวนําไปสอนสัตวใหเปนอยางอื่นจากทางที่พระองคเจาทรง
ดําเนินเลย 

ก็เพราะเหตุวาทางที่พระองคทานจะยกัยายออกไปใหเปนอื่นนั้น ไมใชทาง
เปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ เพราะพระพุทธเจาทานไมไดตรสัรูเพราะทางสายเชนนั้น 
พอที่จะใหพวกเราทั้งหลาย ไดยักยายหรือเปล่ียนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของ
พระพุทธเจา กลับมาเดินตามทางกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งหมกัหมมอยูภายในจิตใจของ
ตน อันเปนทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจา 

หลักการสรางตนเอง ตองดแูบบฉบับของพระพุทธเจา แบบฉบับของ
พระพุทธเจาถึงนิพพานพรอมมูลไดทัง้เหตุคือเครื่องดําเนิน ทั้งผลคือธรรมที่พระองค
ทานทรงไดรับ เปนเหตุและเปนผลอันถูกตอง เมือ่นํามาสั่งสอนสัตวก็เรียกวาเปนสวาก
ขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกประการ เมื่อบรรดาสัตวประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคํา
สอนของพระองคทาน กป็รากฏผลเปนนิยยานิกธรรม นําผูปฏิบัตินั้นใหพนจากทุกขไป
ไดเปนลําดับ จนถึงพนจากทุกขโดยสิน้เชิง จากนิยยานิกธรรมที่ผูนั้นนําไปปฏิบัติโดย
ไมตองสงสัย 

น่ีเปนสายทางที่พระองคทานทรงรับรองมาดวยดี นอกจากนี้แลวไมมีทางสายใด
จะทําผูปฏิบัติซึ่งดําเนินผิดทางใหเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ นอกจากจะเปนไปเพื่อความ
ลําบากแกตนเปลาๆ หรือวาจะเปนเหตุใหส่ังสมกิเลสขึ้นมาอยางมากมูนเทานั้น ไมมี
ทางอื่นที่จะไดรับผลจากทางสายที่ตนดําเนินผิดไปนั้นเลย 

การปฏิบัติธรรมะเราอยามองในแงความลําบาก แตจงมองในแงผลอนัดีที่จะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแมจะลําบากหรือสะดวกสบายก็ตามเปนหลักสําคัญ ถาเราจะมอง
ในแงลําบากแลวจะทําใหเรามีความทอแทออนแอตอความเพียรที่เราจะพึงดําเนิน และ
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ผลที่จะควรไดรับ จะพลาดไปเสียหมด ไมมอีันใดเกิดขึ้น  ถาเรามองในผลอันดีที่เรา
พึงประสงคแลว เหตุคือการดําเนินจะยากหรือลําบาก ก็เปนเชนเดียวกับทางเดินที่เรา
จะไปสูจุดนัน้ๆ จะยากหรืองายเราตองเดินไปตามทางสายนี้ จะมีน้ําหรือมีกรวดมีทราย
อะไรก็ตาม เราตองเดินไปตามทางสายนั้น จะชื่อวาผูเดินไปถูกจดุที่หมายทุกๆ จุดที่
ตนตองการ 

ทางสายเอก คือ มัชฌมิาปฏิปทาทีพ่ระพุทธเจาประทานไวนี้ เปนทางที่รับรอง
กันมาเปนเวลานาน ไมวาพระพุทธเจาองคไหนๆ และสาวกของพระพทุธเจาพระองค
ใดไดตรัสรูนับจํานวนไมได ลวนแลวตั้งแตตรัสรูดวยมัชฌิมาปฏปิทานี้เทานั้น  ไมมีทาง
สายใดที่จะสามารถยังบุคคลผูมีกิเลสใหส้ินสุดวิมุตติพระนิพพานไปได ดวยการปฏิบัติ
ใหผิดทาง นอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปนทางสายเอกสายเดียวนี้เทานั้น จะไมยังผล
อันดีเยี่ยมใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติผิดๆ นั้นไปไดเลย ขอใหเราทุกๆ ทานไดทําความ
เขาใจเอาไวกับหลักการดําเนินคือมัชฌิมา 

มัชฌิมาแปลวาศูนยกลาง ไมไดผิดเพีย้นไปที่ไหน จะเครงก็ตาม จะหยอนยาน
บางก็ตาม ขอแตใหหยอนยานหรือเครงอยูในหลักของมัชฌมิาที่พระองคทานประทาน
ไว อยาใหเลยขอบเขตทั้งฝายเครงและฝายหยอนยาน  เพราะธรรมะนั้นมีหลายขั้น  ใน
กรอบแหงหลักธรรมะที่เรียกวา มัชฌิมานั้นเองยังแยกเปนประเภทๆ ประเภทที่
อุกฤษฏคือสูงเยี่ยมก็มี ประเภทที่ปานกลางก็มี ประเภทที่หยอนยานก็มี  แตวาอยูใน
กรอบแหงหลักมัชฌิมานัน้ ไมไดนอกเหนือไปจากนั้นเลย ผูดําเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง 
๓ ประเภทที่แยกเปนประเภทๆ นี้ ชื่อวาไมผิดจากหลักของมชัฌิมา 

แตผลที่จะพงึไดรับก็ขึ้นอยูกับความเครงหรือหยอนยาน ในวงแหงมัชฌิมานั้น
เหมือนกัน ถาผูมีความเครงครัดปฏิบัติตนโดยเขมแข็งตามหลักมัชฌิมา ผูนั้นก็ถึงได
อยางรวดเร็ว  ถาผูปฏิบัติหยอนลงกวานั้นก็ถึงไดชา  ถาผูที่หยอนยานลงไปกวานั้นแต
ไมผิดจากหลักมัชฌิมาซึง่เปนธรรมขั้นต่ํา ก็มีทางจะรูจะเห็นไดเหมือนกันแตกิน
เวลานาน หลักมัชฌิมาแมจะทรงตรัสไววาเปนทางสายกลางก็ตาม แตยังมีประเภทที่
แยกออกอยางสูง อยางกลาง อยางต่ําเหมือนกัน   ถาผูปฏิบัติผดิจากมัชฌมิาที่กลาวไว
นี้ จะไมมีผลอันใดเกิดขึน้  ใครจะวาใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามก็เปนสักวาความรู
ความเห็นทิฐิมานะของตนเทานั้น หาไดเปนไปตามหลักธรรมะของพระพทุธเจาไม 

วิธีสรางตน ตองสรางดวยหลักมัชฌิมาเปนทางเดิน หรือเปนเครื่องมือสําหรับ
สรางตน  อยานําเครื่องมือชนิดอื่นมาใชในงานที่ไมควรใชเครื่องมือชนิดอื่น  ปลูกบาน
เขามีอะไรบางสําหรับเคร่ืองมือจะใชทําบานของเขา เขาตองมเีครื่องมือโดยเฉพาะ  เขา
จะทําอะไรกต็ามเขาตองมีเครื่องมือโดยเฉพาะ เราจะสรางตนดวยธรรมะคําส่ังสอนของ
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พระพุทธเจาเพื่อธรรมอุกฤษฏเราจะหาเครื่องมือประเภทใด ในหลักธรรมของ
พระพุทธเจา จึงจะเหมาะสมกับความมุงหวังของเราที่ตั้งไวอยางแรงกลา  เราตองนํา
เครื่องมือคือธรรมะสวนที่เด็ดนั้นนํามาใช จะสมกับเจตนาของเราที่มุงเอาไว ถาสรางตัว
ไมดีเราจะไปสรางอะไรก็ไมดทีั้งน้ัน จะไปแนะนําส่ังสอนคนก็ไมไดรับประโยชน  เพราะ
เราส่ังสอนตัวของเรายังไมได  ถาเราแนะนําตัวของเรา อบรมตัวของเราดวยดีแลว เร่ือง
การอบรมคนอื่นเราก็ตองนําหลักธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาและรูเห็นมานี้ ไปสั่ง
สอนเขาก็พอมีทางที่จะใหโลกไดรับผลประโยชน จากความจริงที่เราไดปฏิบัติและรูเห็น
มาได  ฉะนัน้การสรางตนจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งกวาส่ิงทั้งหลาย 

คําวาตนเมื่อรวมทั้งหมด ก็หมายถึงสภาพรางกายน้ีดวย การประพฤติทางกายก็
ดี การประพฤติทางวาจาก็ดี การคิดในทางใจก็ดี ใหเปนไปโดยเรียบรอยตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจา นี่ก็ชื่อวาการสรางตน ถาผิดเพี้ยนไปจากนั้นแลว ก็ไมจัดวาเปนการ
สรางตนโดยถูกตอง 

ตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝงอยูภายในตนแลว จะไมนําบุคคลใหไปตามจุด
ที่หมายแหงธรรมะของพระพุทธเจา แตจะถือวาธรรมะของพระพุทธเจานั้นเปนศัตรูตอ
ตนเอง เร่ืองของกิเลสกับธรรมะตองเปนอยางนั้นเสมอไป คือเปนขาศึกตอกันเสมอ 
เร่ืองของธรรมะแลวจะเปนสิ่งขับไล หรือแกไขสิ่งที่เปนขาศึกตอธรรมะนั้นใหหมดไป
เปนลําดับ แตเร่ืองของกิเลสซึ่งเปนขาศึกกับธรรมะ ก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้น
ใหต่ําลงไป เพื่อตนจะไดมีอํานาจครองหัวใจของมนุษยและสัตวโดยสมบูรณ 

คําวาใจน้ัน เราก็เปนคนผูมีใจคนหนึ่ง และก็มทีั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู
ภายในจิตใจดวยกัน เราจะนําวิธีหรืออุบายอันใดมาใช เพื่อจะแกกิเลสหรือเพื่อจะให
กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจของเราใหเผยอตัวไมขึ้น นี่ขึ้นอยูกับเรา แตเราที่เปน
นักบวชและนักปฏิบัติดวยกันนี้ ใครๆ ก็ตองทราบดวยดีวาไมใชจะเปนผูมาสั่งสมกิเลส 
เพื่อจะหักลางธรรมะใหส้ินสูญไปจากกายวาจาใจของตน  นอกจากจะพยายามดัดแปลง
หรือแกไขกิเลสใหหมดสิ้นไปจากใจดวยธรรมะของพระพุทธเจาเทานั้น เมื่อเปนเชนนั้น
จงเปนผูมองดูธรรมะ คือเครื่องมือทีจ่ะนํามาแกไขกิเลสใหหมดไปจากใจ โดยอุบาย
หรือวิธีตางๆ อยาไดมีความนอนใจ 

การเปนการตายอยูที่ไหนมันก็ตายไมวาเด็กผูใหญ หรือวัยแกวัยชรา เพราะชีวิต
มีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผูใหญ ทั้งคนแกคนหนุม มีลมหายใจอันเดียวกัน 
หายใจเขาหายใจออก มเีพียงเทานี้เปนสิ่งที่หลอเล้ียงรางกายของเราใหเปนคนมีชีวิต
อยูกับโลกเขา ถาลมหายใจนี้หาไมแลว ใครๆ ก็เปนคนตายเหมือนกันหมด ไมแปลก
อะไร จึงไมควรประมาทตัวเอง คือนอนใจในความเพียร  อุบายวิธีใดจะแกไขดดัแปลง
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ตนใหเปนไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแกจิตใจแลว จงเรงพยายามขวนขวายหาอุบาย
นั้นๆ นํามาแกไขตนเอง ใหไดรับประโยชนหรือเปนคติเครื่องสอนใจตนไปวันละเล็กละ
นอย จะสมชือ่วาเปนผูมาแกไขกิเลสตณัหาอาสวะจริง 

การพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจา ก็ไมมอีะไรมากมายไปจากกายกับใจ 
เพียงหยั่งจิตลงสูกายเทานั้นก็เปนการพิจารณาธรรม ดูใหรูสภาพความเปนอยูของ
รางกายและความแปรสภาพของเขา ซึ่งมีความแปรสภาพอยูตลอดเวลาทุกๆ สวนของ
รางกาย และพรอมที่จะแตกสลายไปอยูทกุขณะ และทุกๆ อาการเชนเดียวกัน ไมมีใคร
จะมีความเปนใหญในรางกายซึ่งจะบังคับเขาไดไมใหมีความแปรสลายจากกัน 

กายที่ตั้งอยูเปนสัตวเปนบุคคลนี้ โปรดไดทราบวาคือสังขาร ไดแกสวนผสมคือ 
ดินน้ําลมไฟมาผสมกันเขาเปนกอนหนึ่ง หรือเปนชิ้นหนึ่ง แลวมีใจครองตัวรักษาสิ่ง
เหลานี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกนัไปวันหนึ่งๆ โดยมีลมหายใจเปนผูทําหนาที่การสืบตอชีวิต
จิตใจไป วาเปนสัตวเปนบุคคลไปในวันหนึ่งๆ เทานั้น  ถาส่ิงเหลานี้ขาดความสามัคคี 
คือไมปรองดองซึง่กันและกันลงเทานั้น รางกายของเราก็จะตองมีการเจ็บไขไดปวย ไม
สบายที่นั่นที่นี่ ความทุกขก็จะปรากฏขึน้มาภายในกายในใจของเราทันที 

เพียงสิ่งเหลานี้ราวรานแหงกันและกนัเทานั้น เราก็เห็นความทุกขปรากฏขึ้นแลว  
ยิ่งถาไดแตกจากกันไปเสีย คือธาตุทัง้ส่ีนี้ไดแตกสามัคคี สลายจากความเปนกลุมเปน
กอนนี้ออกไปเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟตามสภาพเดิมของเขาแลว ก็หมดความ
วาเปนสัตวเปนบุคคล จิตที่มีเชื้อฝงอยูภายในใจก็จะตองไปกอปฏิสนธิขึ้นมาอีก  
ตามแตบุญและบาปที่ตนสรางเหตุเอาไวมากนอยเทาไร นั่นแลจะเปนเครื่องกดขี่บังคบั
จิตใจและจะเปนเครื่องสงเสริมจิตใจใหไปในทางดีและชั่ว ถากอกําเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็
เปนสังขารประเภทเดียวกัน และมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลําดับๆ แหง
ภพแหงชาติเชนเดียวกับที่เคยเปนมา และตอจากนั้นก็เปนไปอีกเชนนั้น 

เมื่อเราลองมาคํานึง มาคํานวณประมวลอัตภาพรางกายที่ตัง้ขึ้นมาเปนสังขาร
แลวแตกไป ตั้งขึ้นมาเปนกองสงัขารเปนสัตวเปนบุคคลแลวแตกไป  ดวูามีสาระแกน
สารอะไรบางที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหยิ่มรักชอบ สงวนในสิ่งเหลานี้จน
ลืมตน ไมไดประกอบความพากความเพียรดวยความสนใจ อาศัยแตความเกียจคราน
มักงายออนแอฝงอยูภายในใจ เพื่อจะตั้งภพตัง้ชาติใหไดรับความทุกขความลําบากอยู
ตลอดตัง้กัปตั้งกัลป มอียางที่ไหนที่นักปฏิบัตจิะมาทําความสนใจกับสังขารซึ่งเปนกอง
ธาตุส่ีเพียงเทานี้ ไมมีประโยชนอันใดเลย 

นอกจากจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนใหมีความเขมแข็ง ตอการพจิารณา
สภาพแหงขันธทั้งหลาย คือกองรูป กองเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ใหแจงชัดดวย
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ปญญา และร้ือถอนความยึดมั่นถอืมัน่จากสิ่งเหลานี้ไปไดเปนลําดับๆ จนถึงกับการ
ถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจของตนออกไดโดยสิ้นเชิง และผานพนไปไดจากกอง
ธาตุกองทุกข กองแตกกองสลายนี้ไปไดเสีย  ไมมทีางอื่นที่จะใหเปนสาระแกเราอันเปน
ที่พึงพอใจเลย 

การเกิดการตายของเรากับของสัตวไมมีอะไรแปลกตางกัน เราจะถือวาเปนของ
วิเศษเลิศโลกที่ไหน มนัไมมีจากความเกิดความตายอันนี้ นอกจากจะมีแตความทุกข
ความลําบากในภพชาติหนึ่งๆ ไปเทานั้น จะควรใหเปนที่ยินดีและปล้ืมอกปลื้มใจแลว
แสวงเพื่อภพเพื่อชาตอิกีที่ไหน มีเร่ืองเกิดกับตายเทานี้ ในโลกเกิดตายนี้ไมมีอยางอืน่  
เราจะนับไดหรือไมไดไมเปนปญหา 

ดูอัตภาพของเราที่กําลังนั่งอยู ณ เดี๋ยวนี้เอง นี่ก็เรียกกองสังขารอยูแลว มัน
ตั้งขึ้นมันก็จะตองสลายแปรสภาพไปคือแตกดับเหมือนกัน  อัตภาพหนามันก็จะเปน
สังขารประเภทเดียวกัน มันก็ตองเดินไปตามทางสายเดียวกันอีก  จะมีรอยอัตภาพพัน
อัตภาพ  มนัก็จะเดินทางสายเดียวกัน จะแยกทางเดินกันไมไดสําหรับสังขารที่ใหนาม
วาสวนผสมแลว ไมมีสังขารประเภทใดจะเดินปลีกแยกจากทางของสังขารทั้งหลายไป  
จะตองเดินไปตามทางสายเดียวกัน 

การพิจารณาดังทีก่ลาวมานี้ เปนอุบายของปญญาทีจ่ะรื้อถอนความยึดมั่นสําคัญ
ผิด อันเปนพิษแกจิตใจของเราออกไดเปนขั้นๆ เมื่อผูมีสติปญญาพิจารณามากละเอียด
ถี่ถวนโดยตลอดทั่วถึง จะสามารถถอดถอนออกได ทัง้อุปาทานคือความยึดมั่นในสวน
รางกายซึ่งเปนสังขารประเภทหนึ่ง ทั้งสวนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ความคิด
ความปรุงของใจซึ่งเรียกวาสังขารประเภทหนึ่ง แลวถอนไดทัง้อุปาทานของใจที่เต็มไป
ดวยอวิชชา อันเปนบอเกิดแหงสังขารทุกๆ ประเภท คือสังขารรางกายและสังขารความ
ปรุงภายในใจ จะไมมีส่ิงใดเหลือภายในจิตใจ นั้นแลชื่อวาเปนผูตัดเรื่องภพเรื่องชาติ 
เร่ืองสังขาร เร่ืองเกิดเรื่องตาย เร่ืองความทุกขความยากความลําบาก อันเปนสิ่งที่
เปนไปตามโลกนี้ จะไมมใีนจิตใจดวงพนจากโลกนั้นเลย  นี่พระพุทธเจาทานวาเปนของ
ประเสริฐเลิศโลก เพราะความบริสุทธิ์ของใจที่ผานพนเครื่องกดขี่บังคับ คือสมมุตอิันนี้
ไปไดกลายเปนวิมุตติขึ้นมาภายในใจ 

ทานผูถึงแดนแหงความพนทุกขเชนนี้แลว เปนผูหมดภัยภายในใจ แมจะมีสวน
แหงความทุกขปรากฏอยูบางในรางกาย ก็ไมสามารถจะซึมซาบเขาไปถึงจิตใจใหไดรับ
ความทุกขเชนที่เคยเปนมา ครองธาตุขันธก็ครองไปตามวันตามกาลของเขา แมจะเลี้ยง
ดูรักษาเขาไปก็เพียง พอถึงกาลของเขาที่จะแตกสลายไปเทานั้น เร่ืองปญญาของทาน
รอบดานไปหมด  ไมมอีนัใดจะสอดแทรกปญญาของทานได  ทานจึงไมไดยึดมั่นถอืมั่น
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ในสิ่งทั้งหลายทั้งๆ ที่เปนอัตภาพของทานก็ตาม แตเห็นตามเปนจริงทั้งเขารวมกันอยู  
ที่ใหชื่อใหนามวาเขาวาเรา ทั้งที่เขาแปรสลายไปอยูตลอดเวลา ทั้งที่เขาแตกดับลงไป 
ไมมีชิ้นใดจะทําความยุงเหยิงแกบรรดาทานผูบริสุทธิ์ไปแลวแมแตนิดหนึ่งภายในใจ 

เราเปนนักปฏิบัติ ถาไมเห็นใจเปนของสําคญัเราจะเห็นอะไรเปนของสําคัญ 
ธาตุส่ีดินน้ําลมไฟ ไมมส่ิีงใดจะเปนของสําคัญเพื่อความหลุดพนใหแกเรา  นอกจากจะ
พิจารณาขอใหรูตามสภาพความเปนจริงของเขาแลว ถอดถอนเสี้ยนหนามออกมา  
ไมใหมันทิ่มแทงหัวใจอยูเปนเวลานานเทานั้น นั่นเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขของ
นักปฏิบัติ 

ใครถาขยันเกิดขยันตายก็ชื่อวาคนนั้นขยันรับภาระคือกองทกุข  ถาไมขยันเกิด
ตายก็ชื่อวามคีวามขยะแขยงตอทกุข เพราะเรื่องการเกิดการตายเปนเรื่องกองทุกข
ทั้งนั้นไมใชเร่ืองอื่นใด จะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไมมี ทีพ่อจะ
ถือเอาเปนสาระไดจากการติการชมนั้นๆ นอกจากจะหยั่งปญญาใหทราบตามความเปน
จริงของเรื่องความเกิดทั้งของทานของเรา และเร่ืองความตายทั้งของทานของเรา ให
เห็นชัดเทานั้น ไมมีทางอื่นที่จะเปนทางถอดถอนตนเองใหพนจากบอแหงความกังวล
ในอัตภาพนั้นๆ 

นักปฏิบัติตองดูเร่ืองของตัวที่มีอยูใหเห็นชัดดวยปญญา  โดยมีความเพียรเปน
เครื่องสนับสนุนอยาเกียจคราน เพราะความเกียจครานทราบกันแลววาตั้งอยูที่ไหนเปน
ความออนแอหรือเปนความไมเจริญในที่นั่น  ตั้งอยูในบานใดเมืองใด บานนั้นเมืองน้ัน
จะไมเจริญ ตั้งอยูในวัดใดวัดนั้นจะไมเจริญ ตั้งอยูในคนใดคนนั้นจะเปนคนเกียจคราน
ไมเจริญรุงเรือง ในขอวัตรปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา ศรัทธา วิมุตติหลุดพน ไมปรากฏ
แกคนที่เกียจครานนั้นเลย เพราะฉะนั้นความเกียจครานสําหรับผูปฏิบัติจึงไดตําหนิ
เสมอ 
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