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อตมธรรม 
 
 เวลาฟงเทศนกรุณาใหจิตอยูกับตัว อยาไดสงออกไปดูอารมณน้ันน้ี อยาเสียดาย
อารมณที่เคยคิดปรุงมาซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรในเวลานี ้ จงพยายามบรรจุธรรมนี้เขาสู
ดวงใจ ใจนี้เคยแหงผากจากธรรมเปนเวลานาน เชนเดียวกับสถานท่ีปาไมท่ีใดก็ตามท่ี
แหงผาก ไมมีน้ําเปนที่ชุมชื่นบางเลย สถานที่นั้นเปนเชื้อไฟไดเร็ว แผดเผาไมทุกชนิด 
ทุกลําเปนทุกลําตายใหพินาศไปได เพราะความชุมชื้นไมม ี หนาฝนไฟไมคอยจะไหมที่
นั่นที่นี่ตามปาเขาลําเนาไพร แตหนาแลงไฟชอบไหมที่ตางๆ แมท่ีสุดภายในวัดก็ไหมถา
แหง สถานที่แหงไฟไหมไดงาย อยางวัดปาบานตาดเคยถูกไฟไหมมาแลวหลายหน น่ี
เพราะความแหงแลงนั่นเอง 
 จิตใจแหงแลงจากธรรม ไมมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมมีธรรมเปนเครื่องทํา
ความเย็น ไฟกิเลสตัณหาอาสวะยอมกอตัวข้ึนไดเร็ว อะไรผานเขามาเปนไหมและไหม
หมดไมมียกเวน ไหมในสถานท่ีใดสถานท่ีน้ันยอมเสียหาย ก็เม่ือกิเลสตัณหาอาสวะไหม
ภายในจติใจ ทําไมจิตใจจะไมเสียหาย แมมีคุณคาขนาดไหนก็อับเฉาไปได จนกระทั่ง
หาคุณคาราคาไมไดภายในใจ ดวงใจดวงที่ถูกไฟไหมอยูตลอดเวลานั้นแล จะลดคุณคา
ของตัวลงอยางนาใจหาย สมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหมแลว ยอมเสียหายมากนอยไปตาม
สวนที่ถูกไฟไหม นอกจากเก็บไวในท่ีปลอดภัยท่ีเขาเรียกวา “ตูนิรภัย” เชนธนาคาร
ตางๆ เขามีไวประจํา 
 เรามี “ตูนิรภัย” บางหรือไมภายในจิตใจเวลาน้ี ? หรือเปดรับภัยอยูทั้งวันทั้งคืน 
ยืน เดิน น่ัง นอน เปดไมหยุดไมถอยไมมีอะไรเหลือหลอ ไมคิดเสียดายใจที่มีคุณคา
บางหรือ? น่ีเปนอุบายแหงความคิดส่ังสอนตนเอง! 
 ท่ีจิตใจหาความผาสุกไมไดก็เพราะถูกไฟกิเลสไหมอยูตลอดเวลา “ไฟคือ ราคคฺ
คินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ตาม อาทิตตปริยายสูตร ทานแสดงไวแลวไมมีอะไรที่จะ
นาสงสัย เปนความถูกตองมาตลอดกาล ถาเราไมนําแงแหงธรรมท่ีทานแสดงไวน้ีนอม
เขามาสูตัว และเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ทานแสดงไวแลวนั้น ก็พอมีทางพอ
จะหลบหลีกปลีกตัวหาท่ีชุมเย็นไดตามกาลเวลา ไมถูกไฟเหลาน้ีไหมไปเสียตลอดกาล 
ดังท่ีทานท้ังหลายไดอุตสาหมาบําเพ็ญในเวลาน้ีก็ช่ือวา “มาเสาะแสวงหาที่เก็บทรัพย” 
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คือบุญ แสวงหา “ตูนิรภัย” สรางตูนิรภัย เพ่ือความปลอดภัยจากไฟท้ังสามกองอันเปน
กองใหญๆทั้งสิ้น ไมใหเผาไหมไปเสียจนหมดตัวโดยไมมีอะไรเหลือเลย 
 การดับไฟภายนอกก็เปนความยากลําบาก ถาติดมากๆ ดีไมดี น้ํายังสูมันไมได! 
และหัวสูบก็มักอุดตันอยูเสมอ ถาไมมีเครื่องเปดบางไมได! เดี๋ยวตึกรามบานชองจะเห็น
แตเถาถาน 
 ฉะน้ันการดับไฟภายในจงึตองพยายามส่ังสมอบรมความดีโดยสมํ่าเสมอ มีการ
เจริญเมตตาภาวนาเปนตน เพื่อใหจิตใจสงบตัวรวมตัว สงบเย็นและมีกําลังมาก ควรแก
การปราบปรามสิ่งที่เปนภัยแกจิตใจคือไฟดังที่กลาวมาไดด ี
 ข้ึนช่ือวา “ไฟ”แลวตองรอนท้ังน้ัน แมแตดอกของมันกระเด็นออกมาถูกตัวเรา
ยังรอนและเจ็บ ย่ิงถาปลอยใหเผาท้ังคืนท้ังวันแลวจะหาอะไรมาเหลือ ตองไมมีเหลือ
แนนอนภายในจิตใจ! 
 รางกายของเราก็เหลือแตรางกาย จิตใจก็เหลือ “สักแตวารู” ไมมีคุณคาแฝงอยู
ไดเลย เพราะถูกนําไปทุมเทใหกับไฟคือกิเลสเผาผลาญอยูตลอดเวลา รูก็รูไปดวยทุกข 
ไมใชรูไปดวยความสบาย ไมใชรูไปดวยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ความรูอันน้ีอยู
ในใตอํานาจแหงความทุกข ใหความทุกขเหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดเวลา จึงเปนเหมือน
ใจที่ไมมีประโยชนอะไรเลย 
 การสราง “จิตตภาวนา”ข้ึนโดยสมํ่าเสมอดวยความอุตสาหพยายาม ความขยัน
หมั่นเพียร นี้เปนทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเรา ใหปรากฏความรมเย็นขึ้นมาโดย
ลําดับได ส่ิงท่ีทําได ส่ิงท่ีเปนฐานะ คือคูควรแกสัตวโลกจะทําได พระพุทธเจาทรง
แสดงไวทั้งสิ้น ส่ิงท่ีไมเปน “ฐานะ”คือเปนไปไมได ก็ไมทรงนํามาส่ังสอนโลก 
 การที่นํามาสอนมากนอยในบรรดาธรรมทั้งหลาย ลวนแตอยูในวิสัยของ “พุทธ
บริษัท” จะพึงประพฤติปฏิบัติได ไมใชพระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนแบบสุมเดา 
 เราผูปฏิบัติพึงเห็นอรรถเห็นธรรมเปนสําคัญและซาบซึ้งถึงใจ เชนเดียวกับเร่ือง
ที่เราขยะแขยงไมปรารถนาในความทุกขทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจ เปน
สิ่งที่โลกไมพึงปรารถนาดวยกัน ก็สิ่งใดที่จะพึงนํามาแกสิ่งที่ไมพึงปรารถนานี้นอกจาก
ธรรม! 
 เมื่อไดทราบโดยเหตุผลแลวเชนนี้ การบําเพ็ญธรรมจะยากหรืองายนั้นไมสําคัญ 
เพราะความปลงใจเชื่อ ความพอใจ และเหตุผลเปนเครื่องบังคับอยูแลวใหตองทํา คน
ตองทําไดตามกําลังของตน ความข้ีเกียจ ใครจะไมขี้เกียจเพราะอยูใตอํานาจของกิเลส
ตัวขี้เกียจ ไมอยากทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน มีดวยกันทุกคน ความขี้เกียจตองขึ้นหนา
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เสมอ แตความขี้เกียจไมใชธรรมที่จะยังบุคคลใหพนจากทุกข เปนส่ิงท่ีจะทําใหนอนใจ 
ประมาท และลมจมลงไปโดยลําดับ ตามอํานาจของกิเลสจอมโกหกพกลมเทาน้ัน 
 พระพุทธเจาทานก็เคยมีมาแลว แตทําไมพระองคจึงมีความสามารถนอกเหนือ
สิ่งที่เคยกดถวงจิตใจนี้ได เราควรนําเขามาเทียบเคียงแลวยึดหลักของทานไวเปนคติ
เตือนใจ เวลาความเกียจครานออนแอเกิดข้ึนจะมีทางพอตอสูกันบาง ไมหมอบราบไปที
เดียว ยากก็ทําไป! 
 ถาเราเห็นทุกขวาเปนทุกขจริง การแกทุกขก็ตองถือเปนของสําคัญ ไมเชนนั้นสิ่ง
ท่ีเราขยะแขยง ส่ิงท่ีเราเกลียดกลัวน้ัน จะไมพนจากการเจอกันตลอดไปจนได จะหาทาง
หลบหลีกปลีกตัวดวยความคิดเฉยๆ โดยไมมีการกระทําหรือแกไขดัดแปลงยอมเปนไป
ไมได 
 เพราะฉะน้ันส่ิงใดท่ีควรแกการทําดวยวิธีใด จะยากหรืองาย เราตองทําตามวิธี
นั้นๆ ซ่ึงเปนทางถอดถอนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาออกจากจิตใจ 
 เรานี้เปน “หน่ึง” ดวยกันทุกคน พูดถึงเรื่องการเกิดตายแลว พูดถึงเรื่องความ
ทุกขในระหวางภพนั้นๆ จนกระทั่งบัดนี้ เปน “หน่ึง” ดวยกันทุกคน ไมมีใครเปน “สอง” 
รองลงไป! เพราะตางคนตางเกิด ตางคนตางทุกข ตางคนตางเปนมาอยางน้ันดวยกัน 
ภพนอยภพใหญ ทุกขนอยทุกขใหญ ทุกขมาดวยกัน ไมมีใครจะนําภพชาติมาแขงขัน
กันไดเพราะมีมากดวยกัน ความทุกขก็มีเต็มกายเต็มใจเชนเดียวกัน เรานํามาแขงขันกัน
ไมได ท่ีทานเรียกวา “หน่ึงดวยกัน” พวกเรานี่ไดคะแนน “เอก” ดวยกัน มันไดแบบน้ี 
 ทีน้ีควรให “เอก” ดวยจิต “เอก” ดวยธรรม ! เรื่องกองทุกขความทรมานนี้เคย 
“เอก” มาดวยกันแลว ไมมีใครจะสามารถอาจหาญนํามาแขงขันกันได วาใครมีทุกขมาก
นอยกวากันอยางไรบาง เพราะมีเหมือนๆ กัน พอๆ กัน 
 ข้ึนช่ือวา “กิเลส” เปนผูนําทาง เปนผูฉุดลากแลว เปนผูพาเดินแลว ตองเดินไป
เพ่ือความเปนทุกขมากนอยโดยลําดับเชนเดียวกันหมด ถาหากวาเราจะขืนยอมเชื่อ
กิเลสอยูรํ่าไปแลว เราก็จะตองไดรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสร่ําไป เรื่อยไป ไม
มีเบื้องปลายวาเมื่อไรเราจะพนจากกองทุกขนี้ได ถาเราไมฝน! 
 การฝนกิเลสเปนเรื่องของธรรม ฝนดวยเหตุดวยผลของเราที่ทราบแลววา ส่ิงน้ัน
เปนภัย สิ่งนั้นเปนทุกข จะตองแกดวยวิธีน้ี แกดวยวิธีน้ัน วิธีใดท่ีถูกตองในการแกกิเลส
แกกองทุกขเราตองนํามาใช จะยากหรืองายไมสําคัญ เชนเดียวกับเคร่ืองมือทํางาน จะ
หนักหรือเบา นายชางตองยกมาทําหยิบมาทําท้ังน้ัน ถึงวาระงานใดที่จะตองทําดวย
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เครื่องมือใด หนักก็ตองยกเอาข้ึนมาทํา เบาก็ตองเอามาทํา จนสิ่งที่ตองการนั้นสําเร็จลุ
ลวงไปโดยลําดับ ถึงขั้นสําเร็จอันสมบูรณ 
 น่ีเคร่ืองมือท่ีจะบําเพ็ญเพ่ือแกกิเลสตัณหาอาสวะ ที่จะปลูกสรางจิตใจข้ึนใหเปน
รากเปนฐาน เปนตัวเปนตนขึ้นมาอยางแทจริง ก็จะตองสรางดวยเคร่ืองมือคือ “ธรรม” 
ธรรมที่เปนเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะตองนํามาใชในเวลานั้นๆ บางกาลบางเวลา 
จิตใจไมถูกกิเลสยั่วเยา ไมถูกกิเลสกอกวนใหฟุงซานรําคาญมากนัก การแกไขดวยการ
ฝาฝนการปราบปรามกันก็ไมหนักมือเทาไร การใชสติปญญาอันเปนเครื่องมือก็ไมหนัก
มาก อาการแหงการกระทําโดยทาตางๆ ก็ไมหนักมาก เชน น่ังนานไมนานไมสําคัญ 
เดินนานไมนานไมสําคัญ การพจิารณานานไมนานก็ไมคอยสําคัญ เพราะงานยังไม
สําคัญ 
 เม่ือจิตถูกกิเลสกอกวนวุนวายมากจนหาท่ีปลงท่ีวางไมได กาลน้ันเราจะอยูเฉยๆ 
ไมได ขึ้นชื่อวาความเพียรแลวมีเทาใดตองทุมเทลงเพื่อตอสูกันในเวลานั้น เปนก็เปน 
ตายก็ตาย ไมยอมแพไมยอมถอย นอกจากตายเสียเทานั้นเพราะมันสุดวิสัย สติปญญา
มีเทาไรจะตองนํามาใชในเวลาน้ัน หนักก็ตองใช ลําบากยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนก็ตอง
ใช ทุกขขนาดไหนเพราะความเพียรก็ตองนํามาใช ทุกขเพราะความเพียรไมเปนไร ทุกข
เพราะกิเลสนี้พิลึก จมแลวหาวันผุดวันโผลหนาข้ึนมาไมได สวนทุกขดวยการประกอบ
ความพากเพียรนี้เราทราบ ทุกขทางกายเราก็ทราบ เชน น่ังนานเดินนานเราทราบ 
อุบายวิธีตางๆ ที่เราคิดคนขึ้นมาเพื่อตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ เปนความยากลําบาก
เพียงไรก็ทราบ แตผลท่ีปรากฏข้ึนมาจากความยากลําบากเพราะความเพียรน้ี น้ันเปน
ความสุขความอัศจรรยและความแยบคายของใจ ซึ่งเปนสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากัน
อยูแลวน่ี 
 เมื่อมีเหตุมีผลเปนเครื่องเทียบเคียงกันอยูเสมอ และมีเคร่ืองตอบรับกันอยู
เรื่อยๆ อยางน้ี แมจะลําบากเพียงไรก็พอตะเกียกตะกายไปไดดวยกัน ถาจะมีแตความ
ลําบากอยางเดียว ไมมีผลคือความสุขความสบายเปนเครื่องตอบแทนเลย ใครก็เปนไป
ไมไดในโลกนี้ อยาวาแตคนเราสามัญธรรมดาเลย แมพระพุทธเจาก็ตรัสรูขึ้นมาไมได 
สาวกอรหัตอรหันตท่ีเราเปลงวาจาหรืออุทิศนํ้าใจตอทานวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺ
ฉามิ” ก็ไมปรากฏมีในโลกเลย 
 ความจริงมันก็ตองมีจังหวะมีโอกาสที่จะพอสูกันได คนเราสําคัญท่ีความ
พยายาม เหตุผลอยาปลอยวางสําหรับนักธรรมะ ถาเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลม
คมเขามาทุกท ีถาความเพียรจืดจางกิเลสตองเค็ม ถาความเพียรเขมแข็ง สติปญญาเขม
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แข็ง กิเลสจะคอยจางลงไป ๆ เพราะกิเลสกลัวธรรมเทานั้นไมกลัวอะไรในโลกนี้ ธรรม
เทานั้นเปนเครื่องปราบกิเลส 
 ธรรมก็ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา! 
 “ศรัทธา” ความเชื่อตอผลที่พระพุทธเจาทรงไดรับแลว และประกาศธรรมสอน
โลกวาเปน “นิยยานิกธรรม” จริงๆ นี่เปนศรัทธาความเชื่อ แมเราเองเมื่อประพฤติ
ปฏิบัติดังที่พระองคสอนไว ก็แนใจวาจะตองไดรับผลเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ น่ี
ศรัทธา   
 “วิริยะ” คือความพากเพียร ทําอะไรก็ทําดวยความพากเพียรแลวดีทั้งนั้น ไมวา
กิจนอกการใน ถามีความพากเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน ตองสําเร็จและสวยงามนาดูนา
ชม 
  “สติ” เปนส่ิงสําคัญท่ีคอยกํากับงานน้ันๆ ไมใหพลั้งเผลอผิดพลาดไปได 
 “สมาธิ” มีความมุงมั่นตอกิจการของตน ไมหว่ันไหวคลอนแคลน เอาจนถึงขั้น
สําเร็จ น่ีเรียกวา “สมาธิในทางเหต”ุ, สวน “สมาธิในทางผล” ปรากฏข้ึนมาเปนความ
แนวแนม่ันคงของจติ เปนความสุขความสบายเกิดข้ึนจากเหตุ คือความมัน่คงในการ
กระทํา ไมวอกแวกคลอนแคลน ไมเอนเอียง ตั้งหนาตั้งตาทําจริงๆ น่ีคือสมาธิฝายเหตุ 
สมาธิฝายผลคือความสงบของใจ จนกระทั่งเปน “เอกัคคตา” ท่ีทานเรียกวา มีอารมณ
เปนอันเดียวเทานั้น ไมมีอะไรเขามาพึ่งพิง 
 “ปญญา” คือความสอดสองมองทะลุไปหมด อะไรๆ ก็ตามตองใชปญญาเปนสิ่ง
สําคัญสอดสองมองดูเหตุการณ หนาท่ีการงานอันน้ันจะไดผลเสียหายหรือผลสมบูรณ
อยางไรบาง ตองอาศัยปญญาพินิจพจิารณา บวก ลบ คูณ หาร ไปในตัว นี่แหละธรรม
ท่ีจะยังบุคคลใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ 
 ไมวากิจการงานอะไรที่จะสําเร็จสมบูรณไปได ประการหน่ึงทานก็เรยีกวา“อิทธิ
บาทส่ี” นั่นก็เปนสิ่งสําคัญพอๆ กับธรรมหมวดท่ีกลาวมาแลว คือ 
 (๑) ฉันทะ เราพอใจกับอะไร ฉันทะพอใจกับกิเลส มันก็เปนกิเลสขึ้นมา คนมี
ความพอใจในส่ิงใด ยอมเสาะแสวงหาในส่ิงน้ัน ตองเปน “น้ัน” ข้ึนมา แต “อิทธิบาทส่ี”
นี้มิไดหมายถึงความต่ําทรามเชนนั้น หมายถึงความดีท่ีจะใหเปนผลสําเร็จข้ึนมาตาม
ความมุงหวัง ทานเรียกวา “อิทธิบาท” คือสิ่งที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหวัง ไมสุด
วิสัยของมนุษยที่จะพึงทําได “ฉันทะ” มีความพอใจ 
 (๒) วิริยะ ความพากเพียร 
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 (๓) จิตตะ ใฝใจ ไมใหหางเหินกับกิจการที่ทํา 
 (๔) วิมังสา คือปญญา ความเฉลียวฉลาดรอบตัว รวมแลวก็เปนอันเดียวกัน คือ
เพ่ืองานและผลงานอันเดียวกัน 
 น่ีแหละธรรมท่ีจะสรางมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ ที่จะสรางจิตใจใหมีราก
มีฐาน สรางหนาท่ีการงานใหเปนช้ินเปนอัน เปนสัดเปนสวน มีกฎมีระเบียบ มีขนบ
ประเพณีอันดีงาม 
 สําหรับตนเองผูบําเพ็ญในธรรมท้ังหลาย ไมใหปนเกลียวกับหลักธรรมท่ีทาน
สอนไวน้ี เม่ือจิตใจมีความเปนไปกับธรรมดังท่ีกลาวแลวก็ช่ือวา “จิตใจมีอารักขา” คือ
ธรรมรักษา ธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ ใจยอมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเปนภัย
ตอจติใจก็คอยจางลงไป ๆ ใจท่ีเคยอาภัพอับเฉามาเปนเวลานาน ก็เพียงอับเฉาเทาน้ัน 
ไมใชจิตฉิบหายไปจนหาอะไรคิดอะไรรูไมได เม่ือถูกชําระดวยความพากเพียรวิธี
ตางๆ ยอมจะมีความผองใส มีความสงบเย็นใจ มีความสุขความสบายข้ึนมา เพราะ
ขาศึกหางไกลออกไปดวยการชําระจติของผูมี “ความเพียร”  
 น่ีเปนกุญแจดอกสําคัญ ที่จะไขสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายใหสําเร็จขึ้นมาโดย
สมบูรณได ไมใชเพียงความคิดความตองการเฉยๆ โดยมีความทอแทออนแอเปน
เคร่ืองฉุดลากเอาไว ไมใหดําเนินงานนั้นๆ เปนไปโดยสมบูรณ 
 เราจะทําอะไรคิดอะไรก็ตาม อยาลืมพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาของพวกเรา การ
กระทําทุกส่ิงทุกอยาง ถาเม่ือเกิดความทอแทออนแอข้ึนมา ใหระลึกถึงพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาตรัสรูดวยความพากเพียรในธรรมที่กลาวมานี ้ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญานี้แล หรือตรัสรูดวยอะไรถาไมใชดวยธรรมเหลานี ้
 เราจะเอาอะไรมาบํารุงจิตใจของตน มาสงเสริมจิตใจของตนใหเปนความสุข
ความเจริญ อยางนอยก็เปน “ศิษยที่มีคร”ู ถาไมใชธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ 
และทรงรูเหตุรูผลมาแลวนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่นาดําเนินเลย 
 คําวา “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” เกิดขึ้นมาไดดวยเหตุใด ถาไมเกิดขึ้นไดดวยธรรม
ทั้ง ๕ ประการนี ้คือ ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ ปญญา นี้ไมมีทางเกิดขึ้นได “ธมมํ สรณํ 
คจฺฉามิ” เกิดขึ้นไดดวยเหตุนี้เอง เกิดขึ้นจากพระพุทธเจาผูมีธรรมทั้ง ๕ ประการนี้
ประจําพระองค 
 “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ไปในแนวเดียวกัน พระสงฆสาวกทั้งหลายไมใชผูออน
แอทอถอย แมจะออกมาจากสกุลใดๆ ก็ตาม ตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมาพอคา 
เศรษฐี กุฎมพี ถึงบุคคลธรรมดา เม่ือกาวเขาสูความเปน “พุทธชิโนรส” ที่ปรากฏใน
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พระพุทธศาสนาแลว เปนผูพรอมดวยความเพียรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปน
ธรรมสําคัญมาก ที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลใหขึ้นสูระดับสูงโดยลําดับ 
 สรุปความแลวเรียกวา ธรรมหาประการ คือ “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา” 
นี้แหละสามารถยกจิตใจแมจะลมจมลงขนาดไหนก็ตาม ถาไดยกธรรมทั้งหานี้มาเปน
เครื่องพยุงแลว ตองดีดขึ้นมาโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไดโดยไมสงสัย 
 อิทธิบาททั้งสี่ก็พึงทราบวาเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน นี่แหละธรรมที่จะยกฐานะของ
จิตใจใหสูงสง ไมไดถูกกดถวงเหมือนอยางส่ิงท่ีเคยกดถวงอยูภายในใจของสัตวโลก 
 ทานเดินจงกรม บางองคฝาเทาแตก น่ัน! ฟงซิ เพียรหรือไมเพียรขนาดฝาเทา
แตก บางองคไมนอนตลอดไตรมาสคือสามเดือนจนจักษุแตกบอด เชนพระจักขุบาล
เปนตน ทานลําบากไหมทานประกอบความเพียร 
 เราพิจารณาดูซิ เราไมถึงกับใหตาแตกขนาดน้ัน ขนาดกิเลสทุรนทุรายหาท่ีหลบ
ท่ีซอนก็ยังดี อยาใหกิเลสมันเรรวนปวนเปยนไปหมด ทั้งทางห ูทางตา ทางจมูก ทางล้ิน 
ทางกาย ทางใจ มีแตเรื่องของกิเลสปวนเปยนไปหมด หาตัวหาตนหาอรรถหาธรรมภาย
ในใจไมมีเลย แลวเราจะหาความรมเย็นมาจากไหนพอเปนกําลังเพื่อตัดกิเลสซึ่งเคย
เปนใหญเปนโตภายในจิตใจของเรา จึงตองอาศัยหลักธรรมท่ีกลาวน้ีใหแนบสนิทติดกับ
ใจ อยารักอันใดย่ิงกวาธรรมน้ีซ่ึงเปนเคร่ืองแกกิเลสใหกับใจ อันเปนท่ีรกัท่ีสงวนอยาง
ยิ่งในชีวิตของเรา พอไดมีอิสรเสรีขึ้นไปโดยลําดับ 
 ใจอิสระกับใจท่ีหมอบอยูภายใตอํานาจกิเลส อันไหนดี ? 
 คนเราท่ีหมอบอยูใตอํานาจของเขาไมมีอิสรภาพในตนเลย กับคนท่ีมีอิสรเสรี 
คนไหนดี? 
 จิตใจทีห่มอบอยูกับกิเลสตัณหาอาสวะท้ังหลายมาเปนเวลานาน ถาเรายังไมเบื่อ
พออยูแลว เราจะตองหมอบราบไปเรื่อยๆ ถาหากมีความเบ่ือความพอ ความอิดหนา
ระอาใจ ความเห็นโทษของส่ิงเหลาน้ีบาง ก็จะพอมีทางตอสู และสูกันดวยวิธีการตางๆ 
สุดทายก็มาลงในธรรมหาขอที่เปนเครื่องมืออันสําคัญ กําราบปราบปรามกิเลสท้ังหลาย
เหลานี้ใหแหลกละเอียดไปได 
 สนามรบของผูปฏิบัติคือสถานท่ีใด ? เชน ทานเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนาหาม
รุงหามค่ํา ทานเอาอะไร “เปนสนามรบ” เปนสถานท่ีพิจารณา ? 
  ในหลักธรรมทานสอนวา “สัจธรรมทั้งสี่” “สัจธรรมทั้งสี่” น้ันมีอยูในท่ีใด ถาไมมี
อยูภายในกายในจติของมนุษยเราน้ี เราก็เปนมนุษยคนหนึ่ง เราเดินจงกรม น่ังสมาธิ
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ภาวนา เพื่อหาอรรถหาธรรม เราจะหาที่ตรงไหน ? ถาไมหาใน “สัจธรรม” การหาในสัจ
ธรรมหาอยางไร ? 
 ทุกขก็ทราบแลววาทุกข มันเกิดข้ึนในกายในจติของบุคคลและสัตว สัตวเขาไมรู
เร่ืองวิธีปฏิบัติแกไข แตเรารูวิธีแกไข คําวา “ทุกข” เปนสิ่งที่พึงปรารถนาแลวหรือ ?เกิด
ขึ้นในกายก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนาเลย กายอยูเปนปกติสุขก็ตาม ถาทุกขเกิดขึ้นจะมี
ความระส่ําระสาย อากัปกิริยาจะไมนาดูเลย ถามันเกิดข้ึนมากๆ ยิ่งดูไมได จิตใจที่มี
ความทุกขเกิดขึ้นมากๆ มันนาดูแลวหรือ? แสดงมาทางใดเปนภัยไปหมด คือระบาย
ทุกขดวยอาการตางน้ัน ความจริงเปนการเพิ่มทุกขขึ้นทั้งนั้นโดยเจาตัวไมทราบเลย คน
ท่ีมีความทุกขมากจึงตองระบายออกในทาตางๆ ดังที่เราทราบกัน น่ันเขาถือวาเปนทาง
ระบายออกแหงทุกข แตความจริงแลวเปนการสั่งสมหรือสงเสริมทุกขใหมากขึ้น เปน
ความเขาใจเฉยๆ วาตนระบายทุกขออก คนอ่ืนเดือดรอนกันแทบตาย เพราะความดุดา
วากลาวแสดงกิริยาอาการท่ีไมดีไมงาม ออกมาจากของไมดีไมงามซ่ึงมีอยูภายในใจของ
ตน เมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดรอนที่ตรงนั้น สกปรกไปดวยกันหมด 
 เร่ืองความทุกขเกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด เราคนหาสาเหตุ นี่แหละคือสัจธรรม
ขอหน่ึง 
 เราทราบแลววาทุกข เราจะแกดวยวิธีใดถาไมแกสาเหตุที่เปนเครื่องผลิตทุกขขึ้น
มา คือ “สมุทัย” “สมุทัย” คืออะไร คือ “กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” น้ีสวนใหญ
ทานเรียกวา”สมุทัย”ความอยากในส่ิงท่ีตนรักใคร ความเกลียดในสิ่งที่ตนไมชอบ แลว
ใหเกิดทุกขขึ้นมา เหลาน้ีลวนแตเร่ืองของ “สมุทัย” 
 ความคิดความปรุงอันใดที่จะเปนเครื่องสั่งสมกิเลส เปนเครื่องสั่งสมทุกขขึ้นมา 
ทานเรียกวา “สมุทัย” ท้ังน้ัน เปนก่ิงเปนกานแตกแขนงออกไปจากไมตนเดียว คือใจน่ี
แหละ 
 ความโกรธ ความโลภ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ รากเหงาของมันจรงิๆ อยูท่ี
ไหน ก็อยูท่ีใจ มันฝงอยูที่ใจนี้ทั้งนั้นไมไดฝงอยูที่ไหน เราพิจารณาคนควาเขาไปภายใน
รางกายเรานี ้ แลวก็ยอนเขามาหาใจ มันคิดมันปรุงเรื่องอะไร ปรุงทั้งวันทั้งคืน ปรุงแต
เรื่องความทุกขความรอนใหตนและผูอื่นจนหาที่ดับไมได ทานจึงสอนใหใชสติปญญา
พิจารณาตรวจตราความคิดความปรุงของตน มันหวงในขันธหวงไปอะไร เกิดมาแลวจะ
ไมมีปาชาเหมือนโลกท้ังหลายเขาหรือ? ถึงไดหวงไดหวงนัก แลวจะสําเร็จประโยชน
ไหม? ความหวงของเราน้ีสําเร็จไหม? มันจะไมกลายเปน “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺ
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ข”ํ ข้ึนอีกเหรอ? ปรารถนาเมื่อไมสมหวังแลว “มันจะเกิดความทุกข” ข้ึนมาภายในหัวใจ
อีก ทานจึงไมใหปรารถนา ทานใหพิจารณาตามความจริง 
 รูปขันธน้ี มันต้ังข้ึนมาแลวเพ่ือจะแตกไป ไมใชเพ่ืออ่ืนใด ต้ังเพือ่แตกไปเราก็
ทราบ ถาพิจารณาทางดานปญญาหาที่ขัดแยงไมได เมื่อหาที่ขัดแยงไมไดแลวจะไปหวง
หามมันทําไม ทราบดวยปญญาแลวก็วางไวตามความจรงิของรูปขันธ ที่มันกําลังจะแตก
หรือมันทรงอยู ก็ทราบวามันทรงอยูเพื่อจะแตกจะสลายไปทาเดียวเทานั้น โลกอันน้ีมี
ปาชาเต็มไปหมดทุกตัวสัตวทุกบุคคล เราสงสัยปาชาท่ีไหนจึงไมอยากตาย? 
 ถาเราพิจารณาตามหลักธรรมน้ีแลวเราจะไมสงสัยปาชา และเราจะไมสงสัยตัว
ของเราวาจะไมตาย เมื่อเราไมสงสัยวาเราไมตายแลวเราก็ไมหวั่น เราทราบชัดภายใน
จิตใจเราแลวปลอยวาง เพราะเรื่องความตายเปนหลักธรรมชาติหามไมได ปลดปลอย
ลงตามหลักธรรมชาติของมัน จะลงที่ไหนก็ใหลงไป ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม 
ไฟเปนไฟ ไปตามสภาพ 
 ผูรูใหเปนผูรู อยาไปหลงเอานํ้า เอาไฟ เอาลม มาเปนตน มันเปนกาฝาก แลวก็
มากัดมาไชเก่ียวของอยูกับจิตใจเราใหเดือดรอนไปดวย เพราะนั่นไมใชเรา แตเราถือวา
เปนเรา มันก็เกิดความทุกขมากัดมาไชเรานี่แหละ 
 เวทนาก็เหมือนกัน ความสุขความทุกขเราเคยปรากฏมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่ง
บัดนี้ ไมวาสุขทางกาย ทุกขทางกาย สุขทางใจ ทุกขทางใจ มันก็เปนเรื่อง อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เหมือนกัน มันเกิดมาเพื่อดับไป ๆ ขึ้นชื่อวา “สมมุติ” แลวไมมีอะไรจีรังถาวร
ที่จะคงเสนคงวาอยูได 

มันทุกขท่ีตรงไหนเวทนา? เวทนาในรางกายเราพอพิจารณาได ปญญายังพอ
สอดสองมองทะลุไปได ทุกขภายในใจน่ีซิสําคัญ ทุกขภายในกายแลว เกิดทุกขภายในใจ
ขึ้นมาอีก ก็เพราะเรื่องของสมุทัย คือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเทานั้นแหละ หลอกคน
หลอกสัตวโลกใหลุมหลงไปตาม จงใหทราบชัดเจน การพิจารณารางกายก็เพ่ือจะแก
ความลุมหลงของตนท่ีสําคัญวา “กายนี้เปนตน” 
 การพิจารณาเวทนา คือทุกขเวทนา สุขเวทนา ก็เพ่ือจะลบลางทุกขเวทนาเหลาน้ี
ท่ีสําคัญวาเปนตนออกจากใจ ใหตางอันตางจริง เวทนาใหเปนเวทนา เราใหเปนเรา คือ
ความรู อยานํามาคละเคลากันมันเปนไปไมได เพราะอันหน่ึงเปนอันหน่ึง จะมารวมเปน
อวัยวะเดียวกันไดอยางไร เชน คนสองคนมารวมเปนคนเดียวไดหรือ คนคนเดียวมันก็
หนักพอแลว เอา ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน มาแบก มันยิ่งหนักไปไมไดเลย แบกรปู
แลวก็แบกเวทนา แบกสัญญา แบกสังขาร แบกวิญญาณ ซ่ึงลวนแลวแตเปนของหนัก
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ดวยอุปาทาน แลวทีน้ีผลท่ีจะสะทอนกลับมาจะมาไหน ? ถาไมมีใจซ่ึงเปนผูรับผิดชอบน้ี 
จะตองรับทุกขแตผูเดียว ทั้งๆ ที่ไมไดรับประโยชนอะไรจากการถือนั้นเลย เรายังจะฝน
ไปยึดถืออยูหรือ? นี่การพิจารณาทุกขเวทนาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน 
 เอา สัญญาความจํา จําไดเทาไรลืมเทานั้น เม่ือตองการก็คิดข้ึนมาใหมจําใหม 
แลวก็ลืมไป ลืมไปเรื่อยๆ จําไดแลวหลงลืม “สฺญา วาสฺส วิมุยฺหติ” พระพุทธเจาสอน
ไวแลวหาที่แยงที่ตรงไหน สัญญาเปนของไมแนนอน จําไดก็หลงลืมไป “สฺญา อนิจฺ
จา” แนะ! ทานก็บอกแลว คําวา “อนิจฺจาๆ”น่ันมีแตทานสวดใหคนตายฟงวา “อนิจฺจา 
วต สงฺขารา” เรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราใหเปนคนขึ้นมา ที่ๆ ไหนใหเปนเรา เอา
มาทั้งขันธหาอยางนี้วาเปนเราไดอยางไร! มันเปนอนิจจา “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” 
 ใหพิจารณาดวยปญญา แยกแยะกันใหเห็นละเอียดลออ เราไมตองกลัวตาย 
ความตายไมมีในจิตเรา อยาหาเร่ืองกลัวมาหลอกจติ เปนการโกหกตัวเอง แลวกอความ
ทุกขขึ้นมาโดยไมเกิดประโยชนอะไร เรียกวา “ฝนธรรม” คือความจริงของพระพุทธเจา 
ใครเช่ือพระพุทธเจาแลวอยาฝนความจริง พิจารณาใหเห็นตามความจริงดวยอํานาจ
ของปญญาของตนนั้นแล ผูน้ันแหละช่ือวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” อยางแทจริง ไมใชพูด
แตปาก ใหเห็นอยูภายในใจดวย พรอมทั้งความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว
อยางไร สอนไวในวงของมวลสัตว เราก็เปนมวลสัตวโลกคนหน่ึงในจํานวนแหงมวลสัตว
โลกท้ังหลาย ทําไมเราจะไมทราบตามความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวที่มีอยูโดย
สมบูรณ 
 ภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้งสี ่ “สังขาร” ฟงซิ คือความปรุง มันจริงพอเชื่อ
ถือไดเมื่อไร! มันปรุงมันแตงมันเสกขึ้นมาทั้งนั้น ปรุงรูปนี้ขึ้นมารูปนั้นขึ้นมา จากส่ิงน้ัน
สิ่งนี ้เชน รูปตุกตา เปนตน เด๋ียวก็แตก น่ีความปรุงก็เหมือนกัน ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไร
มา ก็มาหลอกตนเองน่ีแหละไมหลอกท่ีไหน เพราะจิตมันเจาจอมโง อะไรๆ มาหลอก
มันก็เช่ือหมดจะวายังไง มันนาหลอกมันก็หลอกนะซิ 
 ถามีปญญาแฝงอยูดวยคอยสกัดก้ันไว อะไรเขามาก็กล่ันก็กรองดวยดีแลว แม
สังขารจะปรุงกี่รอยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตาม มันจะหมุนรอบตัวอยูก่ีรอยก่ีพันคร้ัง
เชนเดียวกัน โดยทางปญญาอะไรจะมาหลอกได! สังขารก็ทราบแลววาสังขาร ความรูคือ
ใจก็ทราบแลววาเปนใจ จะไปหลงเขาทําไม เขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเขาทําไม สังขาร
เหลานี้มันเปนเงา 
 วิญญาณก็เหมือนกัน มันแย็บ ๆ ๆ ๆ เวลามีอะไรมาสัมผัสทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ไปรับทราบที่จิต จิตก็ปรุงแตงขึ้นมาดวยสังขาร ดวยสัญญา เอา 
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หลอกข้ึนมาปนข้ึนมา หาตัวจริงไมได! ก็หลอกข้ึนมาหลงอารมณของตัวเองอยูท้ังวันท้ัง
คืน แลวก็ความหลงอารมณนั้นแลใหเปนทุกขขึ้นมา เปนผลแหงความหลง เราไมเห็น
โทษของมันที่ตรงนี้จะเห็นที่ตรงไหน! 
 การเรียน “สัจธรรม” ไมเรียนที่ตรงนี้รูที่ตรงนี้จะรูที่ตรงไหน ไลเลียงเขาไปอยาง
ละเอียดลออ ก่ีตลบทบทวนไมสําคัญ สําคัญที่ความเขาใจดวยปญญาอยางแจมแจงแลว
ไมตองบอก อุปาทานแมจะไมใหญโตย่ิงกวาภูเขา มันจะขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรเหลือ
อยูเลย 
 เมื่อถูกไลตอนเขาไปดวยปญญาแลวมันไมไปไหน ก็จะเขาถํ้าใหญ น่ันแหละท่ี
เรียกวา “คุหาสยํ” มันเขามาหาจติ ตีเขาไปดวยปญญา ดวย “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา”น่ี
มันเปนเงาๆ ๆ ตัวจริงๆ อยูท่ีไหน? ไลเขาไปหาตัวจริง มันจริงอยูที่จิต รวมตัวอยูที่จิต 
นอกน้ันเปนเงาของมัน ต่ืนรูป ตื่นเวทนา ตื่นสัญญา ต่ืนสังขาร ต่ืนวิญญาณ หลงรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 พอปญญาสอดสองมองทะลุไปหมดแลว มันก็ว่ิงเขาไปสูภายในคือจติ ไปรวมอยู
ที่จิตดวงเดียว ถาจิตไมโงเสียเทานั้นจิตก็ยอนเขามาพิจารณาตรงนั้นเอง คือจติน่ัน
แหละ ! 
 มันว่ิงเขาไปหลบซอนอยูในจิต ตองยอนเขาไปทําลายในจิตเลย มันวิ่งเขาไป
หลบซอนในท่ีน้ันแลว โจรผูน้ันแหละมันจะยิงหัวเราออกมา เอา! มันเขาไปหลบซอนอยู
ในตึกใดรานใดราคาแพงเทาใดก็ตาม ระเบิดขวางเขาไป มันพังทลายจนหมด โจรก็
ตาย! เอา! อันน้ันมันจะฉิบหายก็ใหฉิบหายไป เรายังมีชีวิตอยูเราทําไดสรางได ขอเรา
อยาตายไปดวยกัน น่ีก็เหมือนกันฟาดฟนมันลงไป! กิเลสอยางละเอียดเขารวมอยูใน
จิต 
 พิจารณาเปนกอง อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสเหลานี้มันเปนตัว
สมมุติ ฟาดฟนใหมันแหลกแตกกระจายไปจากจิตน้ัน เมื่อแหลกกระจายลงไปแลว 
เอา!จิตจะฉิบหายก็ใหรูกัน แตจิตมิไดฉิบหายน่ี! เพราะจิตไมมีปาชา จิตเปน “อมต”ํ
โดยธรรมชาติแมยังมีกิเลส 
 พอกิเลสท้ังมวลสลายไปหมดแลว ทานเรียกวา “พนภัย ราคคฺคินา โทสคฺคินา 
โมหคฺคินา” หมด เมื่อน้ําอมตธรรมสาดลงที่ตรงนั้นเรียบวุธ! กิเลสไมมีอะไรเหลือเลย 
 ส่ิงท่ีเหลือก็คือความบริสุทธ์ิ เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว น่ันแหละคือความสุขเต็ม
ที่มีอยูที่ตรงนั้น งานอะไรตองยุติกันที่ตรงนั้น ทานวา “วุสิต ํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 
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นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ” “เสร็จกิจหรือพรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่จะทําใหยิ่ง
กวาน้ีอีกไมมี!” 
 กิจอื่นใดก็ตามที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี! เพราะความรูชอบขอบชิดโดยสมบูรณ
แลว นี่คือที่สุดแหงทุกขมาสุดกันที่ตรงนี!้ 
 ยอดแหงธรรมก็อยูที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ที่เรา
กลาวถึงนอมระลึกถึงทาน รวมเขาในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมด นึกถึงพระพุทธเจากับ
อันน้ีเลยเปนอันเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในหลักธรรมชาติแท ไดแกความบริสุทธ์ิ
ลวนๆ 
 ทีนี้เรื่องปญหาวาพระพุทธเจาปรินิพานไปนานแลวเทานั้นปเทานี้เดือน นิพพาน
ในสถานท่ีน่ันท่ีน่ี ยอมหมดปญหาโดยประการทั้งปวง เพราะหลักธรรมชาติที่เปนพุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ แทอยูที่ใจของตน เปนสมบัติอันลนคาอยูภายในใจอันน้ีฉันใด อันน้ันฉัน
น้ัน หมดปญหา! 
 พระพุทธเจานิพพานไปไหน? รูปรางเฉยๆ สลายไปตามธรรมชาติของรูปขันธ
อันน้ันเชนเดียวกับธาตุขันธท่ัวๆไป สถานท่ีน่ันท่ีน่ีตามสมมุตินิยม แตธรรมชาติที่
บริสุทธ์ิ “พุทโธ” ทั้งดวงนั้นไมไดฉิบหายไมไดตาย ไมมีกาลไมมีสถานที่เขาไปเหยียบย่ํา
ทําลายเลย น้ันแลคือ “พุทธะ” แท น้ันแลท่ีเราอางถึง “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” 
 ธรรมชาติน้ันจะสูญไปไหน ใหเห็นชัดๆ คือใหเห็นภายในจิตใจของตน เอาอันน้ี
เปนหลักฐานพยาน ธรรมชาตินี้เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว อันน้ีแลไดเปนหลักฐาน
พยานอยางเต็มภูมิทีเดียว เม่ืออันน้ีไมสูญอันน้ีเปนอยางไร อันน้ันก็เปนฉันน้ัน เมื่ออัน
นี้ไมสูญ อันน้ันสูญไดอยางไร เปนธรรมอันเดียวกัน 
 นั่นแหละบรรดาพระสาวกอรหันตทานเมื่อไดเขาถึงธรรมประเภทนี้แลว อยูท่ี
ไหนทานก็อยูกับธรรม อยูกับ “พุทธะ ธรรมะ สังฆะ” ไดเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
อกาลิโก หมดความหว่ันไหว เพราะน้ําอมตธรรมปราบไฟราคะตัณหาภายในจิตใจจน
ราบเรียบลงไปเลยไมมีอะไรเหลือ “เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้ง
หลายเปนความสุขอยางย่ิง!” 
 สังขารธรรมภายในใจ สังขารที่เปนตัว “สมุทัย” นี่แหละระงับดับไปหมดถึงบรม
สุข ก็บรมสุขท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีมีอยูในสถานท่ีใด ทั้งฝายเหตุฝายผล ทั้งฝายดีฝายชั่วมี
กับเราทุกทานที่รูๆ อยูเวลาน้ี ธรรมชาติที่รูนี้แลเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งแกธรรมทั้งหลาย
จนถึง “วิสุทธิธรรม” คือความบริสุทธ์ิ ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากความรูนี ้
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 ขอใหชําระธรรมชาติความรูน้ีใหพนจากส่ิงกดถวง หรือกดข่ีบังคับท้ังหลายออก
ไปโดยลําดับๆ เถิด คําวา “นิพพาน” จะไปถามหาวาอยูท่ีไหน เม่ือถึงจติบริสุทธ์ิแลวจะ
หมดปญหาโดยประการทั้งปวง 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 


