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สมบัติมีคาในพระศาสนา 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
วิสงฺขารคตํ จิตฺต ํตณฺหาณํ ขยมชฺฌคาติฯ 
เราบวชมาในพระศาสนา จะออกมาจากตระกูลใดก็ตาม พึงทราบวาเขามาสูตระกูล

ท่ีเรียกวาศากยตระกูล คือตระกูลแหงกษัตริย เพราะองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
เสด็จออกจากศากยตระกูล ทรงสละราชสมบัติทุก ๆ ชิ้น แมที่สุดคูพระบารม ีคือพระชายา
และพระโอรสซึ่งเปนเสมือนดวงหทัยของพระองคก็ทรงสละไดทั้งสิ้น เพื่อพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จออกตั้งแตเบื้องตน จนถึงความ
เปนพระพุทธเจานั้น ในระยะทางที่พระองคผานไป ลวนแลวแตอุปสรรคท่ีจะทรงฝาฝนทุก 
ๆ กรณี ทางเดินแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค เดินไปดวยความยาก
ลําบาก ผูไมมีความพากเพียรจริง ๆ แลวไมสามารถจะรอดพนบวงแหงมารไปได 

บรรดาเราท้ังหลายซ่ึงเปนศิษยของพระพุทธเจาจงพิจารณาวา พระองคไดดําเนินไป
อยางใด จงเปนผูมีจิตใจมุงหวังอยางมั่นคง เพื่อกาวไปตามรอยพระบาทแหงพระองค คํา
วา สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ลวนแลว
แตพระองคทรงวางรองรอยไวเพ่ือใหบรรดาสาวกท้ังหลายเดินตาม จึงจะสมชื่อสมนามวา 
สาวกสงฺโฆ คือเปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจริงๆ คําวา สาวกแปลวา ผู
สดับ สดับทั้งทางตา สดับทั้งทางหู คิดทั้งทางใจ วันหน่ึง ๆ ไมนิ่งนอนในความคิดที่จะคน
หาเหตุผลเพ่ือระวังสํารวมตน ใหเปนไปเพ่ือความเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ มีสมาธิเพื่อความสงบ
แนวแนเปนลําดับไป เพ่ือปญญาหาความรูความฉลาดใสตน ไมเปนเชนน้ันจะเรียกวาสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาไมได 

บัดน้ีกิจการงานของเราท้ังหลายไดละแลว ต้ังแตวันอุปสมบทเขามาในพระศาสนา 
กิจการบานเรือนซ่ึงฆราวาสเขาจัดทําอยูประจําวัน เราไดละมาเสียทุกประการ ไมไดมีความ
เก่ียวของกังวลกับกิจการท้ังหลายเหลาน้ัน มีหนาที่จะตองปฏิบัติตนใหเปน สุปฏิปนฺโน 
เปนผูปฏิบัติดีดวยกาย ปฏิบัติดีดวยวาจา ปฏิบัติดีดวยใจ อุชุปฏิปนฺโน เปนผูตรงตอทาง
ตรัสรู ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ญาย เปนผูมุงประสงคเพ่ือความตรัสรูซ่ึงเญยธรรม



 

แวนดวงใจ ๑๙๘ 

๑๙๘ 

อยูตลอดเวลา สามีจิ เปนผูงามอยูเสมอในอาการแหงความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจ 
ทุกอิริยาบถ ไมใหมีการตําหนิตนวาเปนไปทางที่ผิดหลักของพระธรรมวินัย อันจะเปนเหตุ
ใหเคล่ือนคลาดจากความเปนสาวกของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 

ในธรรมท้ัง ๔ บทนี้เปนคุณสมบัติของบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไดตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติด ีถาเคลื่อนจากหลักธรรมทั้ง ๔ ประเภทน้ีแลว แมจะโกนผม โกนคิ้ว นุงผาเหลืองก็
ไมเห็นแปลกอะไรกับฆราวาสเขา เพราะฉะนั้นพึงสํานึกตนเสมอวา บัดน้ีเราเปนนักบวช มุง
เฉพาะตอองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไมไดมุงตอโลกามิสใด ๆ ทั้งนั้น วันหน่ึงคืนหน่ึง
ใจของเรามีความสงบก่ีคร้ัง มีความเยือกเย็นสบายดี หรือเดือดรอนภายในใจ ถาใจเดือด
รอนพึงทราบวาขุมนรกอยูที่ใจของเรา ถาใจมีความเยือกเย็นพึงทราบวาสันติธรรมเร่ิมจะ
ปรากฏข้ึนแลวท่ีใจของเรา ใหตรองตัวของตัวอยูเสมอ 

การประกอบความพากเพียรอยากําหนดเวลา ใหกําหนดสต ิ สัมผัสกับธรรมท่ีเรา
กําหนดไวเสมอไป อยาใหขาดวรรคขาดตอน ถาสติเผลอเมื่อใดพึงทราบวาความเพียรได
ขาดไปแลวเมื่อนั้น เพราะความเพียรไมข้ึนอยูกับการยืน การเดิน การน่ัง การนอน แตขึ้น
อยูกับสติ หรือปญญา ถาเรามีสติประคับประคองจิตใจของเราอยูเสมอ รูความเคล่ือนไหว
ของใจตนเอง ทั้งที่จะเปนไปในทางที่ผิดและที่ถูก ช่ือวาเปนผูมีความเพียร ความเพียร
หมายเชนน้ี การยืน เดิน น่ัง นอน เปนธรรมดาท่ีเราจะตองเปล่ียนอิริยาบถ เปนโอสถอัน
หนึ่งซึ่งจะรักษากายของเราไวใหถึงอายุขัย หรือใหมีความสะดวกสบายภายในธาตุขันธของ
เรา แตเรื่องของใจที่จะใหชื่อวามีความเพียรนั้น ตองขึ้นอยูกับสติและปญญาเปนของสําคัญ 

สติคือความระลึก คือรูตัวอยูเสมอ ปญญา คือความสอดสองมองดูเรื่องที่มาสัมผัส
จากภายอกเขามาสูภายใน หรือความกระเพื่อมของใจเราที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ใหมี
ความรูสึกอยูเสมอ ไมเชนน้ันจะเรียกวาความเพียรไมได ใครเลาจะเปนผูทรงพระศาสนา
ของพระพุทธเจาไว นอกจากเราซ่ึงเปนนักบวชและเปนแนวหนาแหงบรรดาชนท้ังหลาย
แลว ไมมีใครจะสามารถในโลกน้ี ถาสมณะไมสามารถจะยังมรรค ผล นิพพานใหเกิดขึ้นได
ดวยขอปฏิบัต ิ ถามีแตความทอใจและความเกียจครานแลว ศาสนาก็ลมจมไปเทาน้ัน ไมมี
ใครจะสามารถทรงไวได เฉพาะเราซ่ึงเปนนักบวช และเปนนักปฏิบัติที่โลกเขาใหชื่อวา
กรรมฐานดวยแลว ยิ่งเปนของจําเปนที่สุด ซึ่งจะพึงสํานึกตัวของเราเสมอ ไมเชนน้ันจะเปน
โมฆบุรุษ เปลาจากประโยชนตลอดอิริยาบถ และเสียจตุปจจัยไทยทานท่ีชาวบานเขาใหมา
วันหน่ึง ๆ ดวยความตะเกียกตะกายหามา แตละคร้ัง ๆ ที่จะไดใหทานแตละหน นับวาเปน
ความลําบากลําบนไมนอย ใหเรารูสึกตัวเสมอวา 
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เวลาน้ีเราเปนนักบวชและเปนลูกศิษยพระตถาคต พระตถาคตเปนผูมีความองอาจ
กลาหาญตอเหตุการณทุกอยาง ทั้งที่เปนฝายชั่วและฝายด ี เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร 
เปนผูอดทนตอความลําบากตรากตรําทุก ๆ อยาง ซึ่งจะมาเผชิญหนาพระองค ไมเปนผู
เกียจคราน ไมเปนผูนอนต่ืนสาย ไมเปนผูเห็นแกตัว เห็นแกความพนทุกขอยูตลอดเวลา น่ี
เปนหลักที่จะเปนพระพุทธเจา ทานเปนผูทรงไวซ่ึงหลักธรรม เราจะเปนผูรูผูฉลาดและตาม
รองรอยแหงพระองคได ก็ตองเปนผูทรงไวซึ่งธรรมเหลานี้เหมือนกัน ไมใชจะทรงไวซึ่ง
ความเกียจคราน ความเห็นแกปากแกทอง ความมักงาย ความนอนต่ืนสาย ความเห็นแก
ตัวโดยถายเดียว นี้ไมใชหลักธรรมที่จะเปนไปเพื่อความพนทุกข ใหเราท้ังหลายพึงทราบไว
อยางนี้ 

การพิจารณาใครกําหนดเร่ืองอะไร เคยพิจารณาเร่ืองอะไร ต้ังใจพิจารณาใหเห็นชัด
ในสวนแหงธรรมท่ีตนพิจารณาหรือกําหนดเอาไวน้ัน อยาเปนคนไมมีหลัก หรือเปนคน
ลอยลม หาหลักฐานยึดเหน่ียวไมได สติตั้งลงที่ตรงไหนยอมเปนธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น ถา
ไมมีสต ิยอมไมเปนธรรมทั้งวันทั้งคืน สติเปนของสําคัญสําหรับความเพียร ใหพึงทราบเอา
ไว ใจจะปลอยใหมีความสงบโดยลําพังตนเอง ตลอดวันตายจะไมปรากฏผลใหเราท้ังหลาย
ไดรับ ตามธรรมดาของใจยอมมีเครื่องหุมหออยูเสมอ เครื่องหุมหอของใจนั้นทานใหชื่อวา
กิเลส ไมใชเกิดมาจากที่ไหน นอกจากจะเกิดขึ้นจากใจของตนเองเทานั้น และการฝกฝน
ทรมานท่ีจะทําตัวเราใหเปนไปเพ่ือความสงบ หรือหมดพยศจากส่ิงท้ังหลายเหลาน้ี ก็ตอง
อาศัยเปนผูมีความพากเพียร 

พยายามดูจิตใจของตนเสมอ ถาสวนใดเปนทางชั่วตองฝนใจละ จนกระทั่งละได
เปนลําดับ ถึงกับละขาดไมมีอันใดเหลือ ส่ิงรบกวนเหลาน้ันจะไมมารังควานจิตใจไดอีกตอ
ไป เม่ือเราละไดเด็ดขาดแลว การทําตัวของเราจะใหพนจากอุปสรรค ตองมีการฝนบางเปน
ธรรมดา ไมวาพระพุทธเจา ไมวาสาวก หรือไมวาครูบาอาจารยองคใด ๆ ที่ทานปรากฏชื่อ
ลือนามมา ลวนเปนผูฝาฝนอุปสรรคมาดวยกันท้ังน้ัน ทุกขเราก็ทราบแลววาเปนอริยสัจ ถา
เราไมพิจารณาใหเห็นทุกขแลว เราจะหลีกเวนจากทุกขไปไดที่ไหน สมุทัย เปนแดนเกิด
แหงทุกข เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ความปรุงของใจ  ความปรุงของใจนี้โดยมากถาไมไดรับ
การอบรมแลวตองปรุงไปในทางที่ชั่วเสมอ ในทางท่ีจะส่ังสมกิเลสใหมีหรือใหมากข้ึนภาย
ในใจ เพราะฉะน้ัน อุบายวิธีกําหนดจิตใจ ซ่ึงเรียกวาภาวนาน้ี จึงเปนแนวทางที่จะแกสิ่งทั้ง
หลายที่เปนเครื่องกดถวงจิตใจของตนใหคอยหมดไปเปนลําดับ 
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ใจเมื่อไมสงบยังจะไมเห็นคุณแหงพระศาสนา แมตัวเราเองก็ไมเห็นวามีคุณคาแต
อยางใด ตอเมื่อเราไดฝกฝนทรมานจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบแลว น่ันแหละจึงจะเห็น
วาธรรมเปนของมีคุณคา พระศาสนาเปนของประเสริฐ แมตัวเราเองก็รูสึกวาจะเร่ิมเปนผูมี
คุณคาขึ้นมา ฉะน้ันการพิจารณาจิตใจเปนของสําคัญ หนาท่ีท่ีเราจะละถอนส่ิงท่ีเราไดส่ังสม
ไวน้ี เปนกิจสําคัญย่ิงกวากิจการใด ๆ ความเพียรก็เชนเดียวกัน เพียรพยายามจนเห็นเหตุ
ผลในสิ่งที่พัวพันจิตใจของตน กําหนดดูใหชัด ตาเห็นรูปจะตองเกิดความรูสึกข้ึนภายในใจ 
หูฟงเสียงก็เชนเดียวกัน แลวคล่ีคลายดูส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันใหเห็นชัดประจักษดวยปญญา
ของเรา จิตใจเมื่อไดเห็นสิ่งใดดวยปญญาแลวจะยึดถือหรือมั่นหมายสิ่งนั้น ๆ ตอไปอีกไม
ได จะปลอยวางส่ิงเหลาน้ันทันที นี่การปลอยวางตองปลอยวางดวยสติกับปญญา ถาไมมี
สติกับปญญาเปนเครื่องรักษาเปนเครื่องแกไขแลวไซร ใจจะไมมีวันพนทุกขไปได 

เกิดมาชาตินี้เราก็มีทุกขขนาดที่เรารูอยูดวยใจของเรา เฉพาะวันน้ีก็รูอยูเทาน้ี วัน
หนาก็ตองเปนเชนน้ี ชาตินี้ก็ตองเปนอยูอยางนี ้ ชาติหนาไมตองสงสัยวาใครจะเปนผูทุกข 
พึงทราบวาใครเปนผูสั่งสมกองทุกข หรือเหตุใหเกิดทุกขเอาไว ผูน้ันแลเปนผูจะไดเสวย
ทุกขในวันน้ี วันหนา ในชาติน้ีชาติหนา เปนผูจะเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร รับความ
ทุกขความทรมานอยูไมรูกี่กัปกี่กัลป เปนหนทางท่ียืดยาวมาก จนไมมีใครสามารถจะนับ
อานไดวาทางจากตนทาง คือความเกิดเบื้องตนนี้ ถึงปลายทางคือวิมุตติพระนิพพานนั้น 
เปนระยะทางสักกี่เสน สักกี่ไมล ไมมีใครสามารถที่จะวัดได เพราะธรรมชาติอันน้ีเปนธรรม
ชาติของวัฏฏะ คือหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา เราจะวัดใหเปนเสน เปนไมล เปนกิโลเมตร
ไมได 

แตการพิจารณาก็ตองพิจารณาตามลักษณะของวัฏฏะที่หมุนอยูรอบตัวนี้ ถาใคร
พิจารณาวัฏฏะซ่ึงหมุนรอบตัวอันเกิดกับใจน้ีอยูเสมอแลว ผูน้ันแลจะเปนผูแกไขวัฏฏะคือ
ตัวหมุนอันนี้ออกจากใจได จะถึงแดนแหงความพนทุกขที่ทานเรียกวาพระนิพพานขึ้นที่ใจ
ดวงนี้เอง หลักสําคัญมีอยูที่นี ่ ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณา อยาเห็นแกความทอ
แทออนแอ สติเมื่อตั้งไวกับอาการอันใด อาการอันน้ันจะเปนธรรมอบรมจิตใจ หรือเปน
เคร่ืองเยียวยาจิตใจของเราใหเปนไปเพ่ือความสงบเสมอ ปญญาก็เชนเดียวกัน เม่ือกําหนด
ลงในสภาวธรรมอันใดเราจะตองรูอุบายตาง ๆ จากสภาวธรรมน้ัน ๆ เปนลําดับไป เพราะ
ฉะน้ันสติกับปญญาจึงเปนธรรมจําเปนในพระศาสนา 

การทําความพากเพียรไมเห็นปรากฏในจิตใจวา เปนไปเพื่อความสงบนี ้ ขึ้นอยูกับ
ความเปนผูมีจิตลอย เดินก็เดินไปอยางนั้น น่ัง ยืน นอน ก็ไมมีความจําเพาะเจาะจงกับสติ
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และปญญา ความสงบของใจจึงเปนไปไมได เพราะการปลอยจิตใหเปนไปตามอารมณน้ัน 
ๆ เราระบายหรือปลอยไปอยูตลอดเวลา ไมเคยยับย้ัง หรือหวงหามบังคับจิตใจของตนให
เขาสูกรอบแหงสติและปญญา ถาเราบังคับจิตใจใหอยูในธรรมบทใดบทหน่ึง หรือใน
อาการแหงกายทั้งหมดจะเปนอาการใดก็ตามดวยสต ิ และลามดวยปญญาใหเท่ียวอยูใน
สรรพางครางกายอันน้ี ชวงสั้นยาวก็ขึ้นอยูกับปญญาของเราที่จะพิจารณาไดลึกตื้นหยาบ
ละเอียดแคไหน ถาเราพิจารณาอยูเชนน้ีไมนานจะเปนไปเพ่ือความสงบ จะเปนไปเพื่อ
ความผองใส เปนไปเพ่ืออุบายแยบคายเปนลําดับ 

น้ีเปนเพราะเหตุใด ปฏิบัติมาเปนเวลานานจึงไมเห็นความรูความวิเศษข้ึนภายในใจ 
ใหเราท้ังหลายทราบในวันน้ีวาสติกับปญญาของเราไมต้ังใจ โดยเจตจํานงจริง ๆ ตั้งไวชั่ว
วินาทีหน่ึงแลวใหสูญหายไปเสียเปนเวลาต้ังช่ัวโมง เม่ือเปนเชนน้ันรายจายกับรายรับไม
เพียงพอกัน รายจายมากกวารายรับ พึงทราบวาคนนั้นจะตองลมจม การปลอยจิตใจให
เปนไปตามอํานาจของวัฏฏะมีมาก การรักษาจิตใจของเราไวดวยสติกับปญญาใหเปนไป
ตามทางวิวัฏฏะน้ัน มีจํานวนนอยกวาการปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระแสของวัฏฏะ 
เพราะฉะนั้นใจของเราจึงไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความฉลาด ใหทราบกันไว
เด๋ียวน้ี ไมเชนนั้นจะเกิดความเหลวไหลตอไปอีก 

วันหน่ึงคืนหน่ึง เราไมตองยุงกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ใหดูหนาที่ของตน ดูความเคล่ือน
ไหวของตนเอง เร่ืองของครูบาอาจารยหรือหมูเพ่ือน ไมตองถือวาเปนภาระที่เราจะตอง
เกรงกลัว หรือจะตองกลาหาญหรือจะรับอารมณอันใดจากทาน ผิดอยางใดทานตองสอน
อยางนั้น แนะนําในทางถูกและบอกในทางผิดเสมอไป จงตั้งหนาดูตามเรื่องที่ทานสอนไว
เทาน้ัน อยามาถือเปนอารมณ อารมณสําคัญที่สุดใหดูความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งเปนตัว
อารมณอยูตลอดเวลา ไมเชนนั้นจะเปนไปเพื่อความสงบไมได แลวเสียไปวันหน่ึง ๆ หลาย
วันตอหลายวันก็กลายเปนหลายเดือนข้ึนมา หลายเดือนตอหลายเดือนก็กลายเปนหลายป
ขึ้นมา ชีวิตจิตใจนับวันจะส้ันเขาทุกวัน ผลประโยชนจะพึงไดจากคุณงามความดีก็มีเพียง
นิดหน่ึงเทาน้ัน ไมสมกับเราเปนลูกของพระตถาคตปรากฏตัวในวงของพระศาสนา 

หลักความจริงมีอยูในกายในจิต เราก็กําหนดสติกับปญญาลงในหลักแหงกายและ
จิตนี ้ ทําไมจะรูไมได กายกับจิตเปนธรรมท่ีรับรอง หรือเปนธรรมที่ควรแกสติปญญาอยู
แลวแตกาลไหนๆ พระพุทธเจาพิจารณาดูกายทุกชิ้น ทั้งที่เปนสวนทุกข ทั้งที่เปนสวน
อนิจจัง ทั้งที่เปนสวนอนัตตา เหตุใดจึงมีความเฉลียวฉลาดรูแจงดวยปญญาในส่ิงท้ังหลาย
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ไดเลา กายพระพุทธเจากับกายของเราไมมีความแตกตางกันแตอยางใด สติกับปญญาของ
พระพุทธเจาก็คือความฉลาดอันเดียวกัน มีแตวากวางแคบหรือลึกต้ืนตางกันเทาน้ัน 

เหตุใดพระพุทธเจานําสติปญญามาคนควาในกายน้ี และรูแจงเห็นจริงในสภาว
ธรรมท้ังหลายเหลาน้ีได สวนพวกเราท้ังหลาย สภาวธรรมคือกายและจิตน้ีมีอยูแลวโดย
สมบูรณดวยกัน เหตุใดจึงไมปรากฏผลขึ้นจําเพาะตน เรื่องของทุกขจะเปนทุกขทางกายก็
ตาม ทุกขทางใจก็ตาม ประกาศอยูแลวทุกขณะ ซึ่งผูมีสติกับปญญาจะตองสะเทือนอยูเสมอ
ในความทุกขที่มาสัมผัสระหวางจิตกับความทุกข และกับสติและปญญาซึ่งเปนของมีอยูใน
สภาพอันเดียวกัน เหตุใดจึงไมสามารถรูไดในสิ่งที่มี และไมลี้ลับแตอยางใดดวย ทุกขจะ
เกิดจากอวัยวะแหงใดก็ตาม จะลี้ลับไปจากจิตผูรับรูไมได จะเกิดขึ้นภายในจิตก็จะลี้ลับไป
จากจิตผูรับผูนั้นไปอีกไมไดเหมือนกัน 

ถาเรามีสติคอยกําหนดดูเรื่องของทุกขใหชัดเจน ไตรตรองดูดวยปญญาใหเห็นชัด
วา ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทุกขน้ีเปนเราหรือเราเปนทุกข 
หรืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงในกายน้ีเปนทุกข หรือวาทั้งหมดเปนทุกข หรือใครเปนผูหลง
ตามทุกขนี้เลา ถาเราใชปญญาอยูเชนน้ี เร่ืองความแยบคายอันจะเกิดข้ึนจากใจหรือจาก
ปญญาของเรา จะเปนไปไมไดอยางไรเลา นี่ก็เพราะความลอยลมของใจนั้นเอง ไมตั้งเปน
หลักเปนฐาน มีความกลัวตอเรื่องของทุกข จึงไมสามารถจะรูแจงเห็นทุกข แลวควาเอาสุข
ขึ้นมาเปนสมบัติของใจได ทุกขจะเกิดมากเกิดนอย จะตั้งอยูหรือดับไป ใหพึงทราบวาทุกข
ก็คือทุกขนั่นเอง ผูท่ีรูวาส่ิงเหลาน้ีเปนทุกข และผูท่ีพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหเห็นจริงตามความ
เปนจริงของทุกข ก็คือเรื่องของใจกับปญญานั่นเอง 

ทําความเพียรมาก่ีวัน กี่ป กี่เดือน ยังไมเห็นปรากฏผล เหมือนทุกขซึ่งเปนของจริง 
ไปเท่ียวล้ีลับอยูตามถํ้าตามเหว ไมไดอยูภายในกายในจิตของเราเลย ปลาน้ันมีจริงในนํ้า 
สมบัติมีจริงในแผนดิน แตท่ีเราไมไดปลาหรือสมบัติมาเปนของเรา ขอนี้ขึ้นอยูกับเรา 
สมบัติในพระศาสนาเร่ิมตนแต ศีลสมบัต ิ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัต ิ วิมุตติสมบัต ิ และ
วิมุตติญาณทัสสนสมบัต ิสมบัติเหลาน้ีข้ึนอยูกับผูปฏิบัติแตละราย ซ่ึงเปนผูมีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนักเบากวากันอยูบาง ผลจะพึงไดรับจึงมีความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตามความ
หนักเบาแหงเหตุท่ีทําไว เราผูมาบวชในพระศาสนา ปรากฏเปนลูกพระตถาคตเต็มภูมิใน
คําวาศากยบุตร และเปนผูสมควรอยางยิ่งที่จะเปนเจาของในโลกุตรสมบัติเปนชั้น ๆ ขึ้นไป 

ในบทธรรมทานกลาวไววา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตมรรค อรหัตผล สมบัติทั้งหมดนี ้รวม
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ลงในวิมุตติญาณทัสสนสมบัต ิ อันไดแกนิพพานสมบัต ิ สมบัติในพระศาสนาซ่ึงอยูในวง
แหง สวากขาตธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว และเปนนิยยานิกธรรม สามารถนํา
สัตวที่มุงดําเนินตามพระองคใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ถานักบวชผูมีนามวานักปฏิบัติ
ยังไมสามารถทําตนใหสมควรแกธรรมน้ีไดแลว ก็ไมทราบวาใครจะเปนผูสมควรในธรรม
ของพระองคได เพราะสมณะผูเปนนักบวชเปนผูใกลชิดตอพระองค ทั้งความเปนผูมีกิจ
ธุระเครื่องกังวลนอย ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินก็สามารถจะทําไดตามแบบที่พระองคทรง
ดําเนิน 

เฉพาะอยางยิ่งผูอยูในปาซึ่งเปนที่สงัดวิเวกตลอดเวลาดวยแลว จัดเปนผูมีโอกาส
เต็มที่ในทางความเพียรเพื่อศีล สมาธ ิ ปญญา วิมุตต ิ และวิมุตติญาณทัสสนสมบัติใหเกิด
ขึ้นเปนขั้น ๆ ตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียด เพราะศีลและธรรมทุกขั้น จะเปนไปเพื่อ
ความหมดจดสดใสไดตามขั้น โดยมากยอมอาศัยการอยูในที่สงัด ปราศจากฝูงชนทั้ง
คฤหัสถและบรรพชิต เราจะเห็นไดจากพระพุทธเจาและสาวกพาดําเนินมา ปรากฏวาทาน
เห็นภัยในทางคลุกคลี และกิจการที่จะใหเกิดกังวล และเปนขาศึกตอสมณธรรมเพื่อความ
อยูสบายในทิฏฐธรรมของพระองคและสาวกทาน ในขณะเดียวกันทรงเห็นคุณและทรง
สรรเสริญในความสงัดมาก เพราะฉะน้ันในพระอิริยาบถ ๔ ของพระองคเจาและอริยสาวก
จึงเต็มไปดวยความเพียรในที่สงัดทั้งนั้น 

ธรรมชอบเกิดในที่สงัด ถายังไมสงัดทั้งภายนอกและภายในใจ ธรรมก็ยังไมเกิด 
เมื่อความสงัดทั้งสองไดปรากฏขึ้นในทานผูใด พึงทราบวาธรรมเร่ิมปรากฏข้ึนในทานผูน้ัน 
คือศีลก็เริ่มบริสุทธิ ์สมาธิก็เร่ิมปรากฏข้ึนมาในใจเปนข้ัน ๆ ของสมาธ ิปญญาก็เริ่มไหวตัว
ข้ึนมาในขณะท่ีสมาธิเร่ิมปรากฏเปนช้ัน ๆ ของปญญา ตามแตผูบําเพ็ญจะเรงตามความ
ปรารถนาของตน โดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง เพราะปราศจากสิ่งซึ่งมากอกวนให
จิตเอนไปสูความกังวลในอารมณที่มากระทบนั้น ๆ เม่ือสรุปความแลวธรรมชอบเกิดข้ึนใน
ท่ีสงัดและในเวลาอันสงัด แมผูทรงธรรมมีพระพุทธเจาเปนตน ก็ชอบประทับอยูในที่สงัด
ตลอดเวลา หากจะมีอยูบางก็สมัยที่พระองคทรงทําหนาที่พระพุทธเจา เสด็จเพ่ือโปรด
เวไนยสัตวเปนบางกาลเทาน้ัน ที่ทรงเห็นสมควรจะทรงอนุโลมผอนผัน เพ่ือเวไนยผูควรจะ
ไดรับประโยชนจากพระองค เมื่อเสร็จพุทธกิจแลวก็ทรงงดทันท ี ไมทรงพร่ําเพรื่อเหมือน
อยางสามัญชนทั่วไป 

บรรดาเราท้ังหลายท่ีโลกใหนามวากรรมฐานหรือนักปฏิบัติ ควรสํานึกตนอยางไร
บาง ถาตองการพุทธะที่บริสุทธิ์และฉลาดไวครองหัวใจ ก็ควรดัดแปลงจิตใจ กาย วาจา ไป



 

แวนดวงใจ ๒๐๔ 

๒๐๔ 

ตามแนวทางที่พระพุทธเจาพาดําเนิน จะกลายเปนสาวกที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ดวงใจของเราโดย
ไมตองสงสัย ถาชอบประดิษฐเรื่องของธรรมลามกขึ้นครองหัวใจ ก็จะเห็นนอกลูนอกทาง
ไปวา ธรรมชอบเกิดในกลางตลาด เกิดในถนนส่ีแพรง เกิดในชุมนุมชนคนมาก เชน ในโรง
ลิเก ละคร โรงภาพยนตร วิทยุ และโทรทัศน เหลาน้ีใหโลกเขาไดรํ่าลือวาเปนกรรมฐานเอก 
เพราะมีนัยนตาขางเดียว หมดความหว่ันไหว แมเขาจะเอากระดูกมาแขวนคอเปนพวง ๆ 
ก็เห็นวาเปนการประดับเกียรติ น่ีธรรมลามก ชอบเกิดกับความคิดเห็นอันลามกเชนเดียว
กัน แมจะไมแสดงออกมาภายนอกจนเปนของนาเกลียดก็ตาม แตแสดงความพอใจอยูภาย
ในใจของผูนั้น ก็เปนของนาเกลียดเชนเดียวกัน 

ขอใหเราท้ังหลายจงทราบไวอยางน้ี แลวดัดแปลงกาย วาจา ใจ ของตนใหเขากับ
หลักธรรมของพระองค ปลงธรรมสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย พยายามละกิเลสตัณหา
อวิชชาท่ีเปนตัวขาศึกแกเราตลอดเวลา อยานอนใจในอิริยาบถของตน จงสงเสริมอบรมสติ
และปญญาอันเปนเชนกับดาบไวใหเพียงพอ จะไดตอสูกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปนตัว
ขาศึก และกดขี่บังคับจิตใจของเราทุกขณะใหสิ้นสูญไปในวันหนึ่งจนได ผูใดอยูในอิริยาบถ
ดวยความมีสติและปญญาประจําตนตลอดเวลา ผูน้ันแลจะเปนเจาของสมบัติอันเลิศ คือ
มรรค ผล นิพพาน ในชาติน้ี 

ขอยํ้าอีกคร้ังใหทานท้ังหลายไดทราบเสียในวันน้ีวาการบําเพ็ญธรรมของทุก ๆ ทาน 
สติกับปญญาเปนธรรมจําเปนอยางย่ิง ซึ่งจะขาดไปเสียไมไดแมแตขณะเดียว เพราะสติ
ปญญาเปนธรรมเคร่ืองต่ืนและรอบรูอยูกับความเพียร ขณะที่อารมณเกิดขึ้นภายในใจ หรือ
ผานมาจากภายนอก สติกับปญญาจะตองทําหนาที่ตออารมณที่มาเกี่ยวของ อารมณที่มา
สัมผัสกับใจ แทนที่จะเปนขาศึกจะกลายเปนคุณไปได เพราะอํานาจของสติและปญญารูเทา
ทัน การต้ังสติเร่ิมเปนของจําเปนแตวันเร่ิมฝกหัดภาวนา เราจะบริกรรมธรรมบทใดมีพุทโธ
เปนตน จงตั้งสติเขาใกลชิดตอธรรมบทนั้นในลักษณะเอาเปนเอาตายจริง ๆ ผลจะปรากฏ
เปนความสงบข้ึนมาประจักษใจโดยไมถวงเวลาใหเน่ินนาน 

ผูปฏิบัติโดยมากท่ีทําเวลาใหเสียไป โดยไมไดรับผลประโยชนภายในใจเทาท่ีควรก็
เพราะความนอนใจ ไมรีบเรงตักตวงความเพียรดวยสติและปญญาในเวลาอายุพรรษายัง
นอย ปลอยใจใหไปตามกระแสโลก จนไรความสํานึกในหนาท่ีของตน และทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ซึ่งเปนสิ่งที่ผิดประเพณีทางโลกและทางธรรม กอนจะรูสึกตัวเวลาจึง
สายไป ความจริงผูจะเปนพอคาเขาลงมือซื้อในราคาถูก แลวจึงจะขายในราคาแพง พอจะ



 

แวนดวงใจ ๒๐๕ 

๒๐๕ 

เปนผลกําไรคาครองชีพและกลายเปนตนทุนหนุนกันไป ผูเจริญในทรัพยสมบัติเขาทํากัน
อยางนั้น 

ทางธรรมเลา กอนพระองคจะเปนครูสอนโลกปรากฏวา ไดทรงพยายามฝกฝน
ทรมานพระองคมา บางครั้งถึงกับสลบไสลหมดความรูสึกในพระองคก็ม ี ซึ่งไมเคยมี
ประวัติของสาวกหรือใคร ๆ จะสามารถทําไดเหมือนอยางพระองค และทรงทําอยางนั้นมา
โดยไมลดละความพยายามถึง ๖ ป ไมมีใครทราบวาพระองคจะเปนหรือจะตายในเวลาได
รับความทุกขทรมานเชนน้ันจนถึงวันตรัสรู ความเพียรไมเคยขาดวรรคขาดตอนในพระ
องคเลย น่ีเรียกวาทรงทําประโยชนสวนพระองคใหสมบูรณกอน แลวจึงทรงทําหนาที่ของ
พระพุทธเจาในเวลาตอมา 

แมสาวกเมื่อไดสดับธรรมจากพระองคเจาแลวก็มุงหนาตอความเพียร แสวงหาท่ี
สงัดเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะออกจากใจ โดยไมมุงโลกามิสใด ๆ เปนผูเห็นภัยในความเกิด
ตายซํ้า ๆ ซาก ๆ อยูทุกขณะลมหายใจเขาออก เพราะความเพียรกลาซ่ึงเกิดจากใจท่ีเห็น
ภัยในทุกขมาจนเพียงพอแลว ประคองสติปญญาใหเปนไปในกายในจิตตลอดเวลาใน
อิริยาบถไมลดละ ก็สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากใจไดดวยสมุจเฉทปหาน ถึงพระ
นิพพานทั้งเปนในขณะนั้น น้ีเรียกวาสาวกทําประโยชนของตนโดยสมบูรณ แลวจึงเร่ิมทํา
ประโยชนเพ่ือโลกเทาท่ีควร และเพ่ือเปนการชวยพุทธภาระใหเบาลงไป 

นี่คือแนวทางของพระพุทธเจาและสาวกทรงดําเนินมา มิไดทรงทําในลักษณะขาย
กอนซื้อ ถาหากจะทรงทําในลักษณะเชนน้ันแลว อยางไรก็ไมเปนศาสดาของโลกแน ๆ แม
สาวกถาไมดําเนินตามที่พระพุทธองคดําเนินมา จะเปนสาวกอรหันตข้ึนมาใหโลกกราบไหว
และถือเปนสรณะที่สามก็ไมไดเหมือนกัน แตการสงเคราะหกันและกันพอประมาณระหวาง
โลกกับธรรม จัดเปนสามีจิกรรมในทางโลก ไมเปนความเสียหายแตอยางใด นอกจากจะทํา
จนเลยเถิด ลืมหนาที่หรือการงานของตนไปเทานั้น ก็บรรดาเราท้ังหลายจะดําเนินแบบไหน
เพื่อสามีจิกรรมในธรรมชั้นสูงขึ้นไป เพ่ือประโยชนตนและโลกเทาท่ีควร เริ่มตัดสินใจของ
ตนเสียในบัดน้ี เด๋ียวจะสายเกินไป 

ถาเราจะถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหถึงใจจริง ๆ ก็ควรรีบตามพระพุทธ
องคดวยขอปฏิบัต ิแลวฝกหัดจิตใจของตนใหอยูในกรอบแหงสติและปญญา อยาปลอยให
กิเลสอาสวะฉุดลากจิตใจของเรา ขามศีรษะเราไปตอหนาตอตานักเลย รีบเอาสติปญญา
ความเพียรตามย้ือแยงจิตมาจากกิเลสเสียบาง ไมเชนนั้นจะหมดเนื้อหมดตัว ไมมีอะไร
เหลืออยูในความเปนสรณะ สิ่งที่เหลือจะมีแตศีรษะโลน  ๆ ซึ่งไมเปนของแปลก ใครทําข้ึน



 

แวนดวงใจ ๒๐๖ 

๒๐๖ 

เมื่อไรก็ได อยาพากันประมาทเห็นวากิเลสเปนของด ี และมีประมาณนอย ความทุกข
ทรมานทุกหยอมหญาที่เปนอยูในสัตวและสังขารทั่วไป จนทนไมไหวก็แตกและตายกองกัน
อยูเต็มโลกใหเราเห็นอยูตอหนาตอตา ก็เพราะสาเหตุมาจากกิเลสท้ังน้ัน เปนส่ิงผลักดันให
เปนไป อยาเห็นวาเปนมาจากอะไร จงรีบปลุกสติปญญาที่หลับอยูใหตื่นขึ้น ตามแยงจิตมา
จากกิเลสใหจงได เราจะเปนอยูหลับนอนเปนสุขสมกับความเปนสมณะ ซึ่งเปนเพศที่เย็น
ของโลก เขาไดกราบไหวบูชาทุกวัน 

ไดกลาวแลววา เมื่อสติกับปญญากํากับความเพียร จิตจะไดรับความสงบสุขไมเน่ิน
นาน เมื่อใจสงบลงไดแลว จงเรงความเพียรในบทธรรมของตนตามแตถนัดดวยสต ิจนเปน
ความสงบไดทุกโอกาสที่ตองการ เมื่อจิตถอนขึ้นมาจงเริ่มพิจารณาโดยทางปญญา โดยถือ
อาการของกายเปนที่ทองเที่ยวของปญญา ในอาการของกายเราจะพิจารณาไปหมดหรือ
เฉพาะ แลวแตจริตของเราไตรตรองดู สวนแหงกายลงในไตรลักษณใดมากนอยแลวแต
ความถนัด แตใหเห็นชัดดวยปญญาเปนใชได 

สติเปนของสําคัญมาก อยาใหพลั้งเผลอไดทุกเวลายิ่งด ี จะเปนเครื่องหนุนทั้งสมาธิ
และปญญาใหมีกําลังข้ึนอยางรวดเร็ว นักปฏิบัติผูใดพยายามรักษาสติไวได ผูนั้นจะเปนไป
ไดเร็วในธรรมทุกช้ัน แมความเคล่ือนไหวทุก ๆ อาการ จงทําสติใหเปนพี่เลี้ยงอยูเสมอ จิต
จะเหนืออํานาจไปไมได เพราะบอแหงอํานาจวาสนาท่ีจะทําใจใหพนจากทุกขในชาติน้ี ขึ้น
อยูกับสติกับปญญาเปนของสําคัญ จงพยายามทําสติธรรมดาน้ีใหกลายเปนมหาสติข้ึนมา 
และจงทําปญญาธรรมดาใหกลายเปนมหาปญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเรา เมื่อสติมีกําลังจน
เพียงพอแลว เราจะเดินปญญาพิจารณา แมกิเลสจะหนาแนนเหมือนภูเขาท้ังลูก ก็ตองทะลุ
ไปไดโดยไมตองสงสัย 

อาการของกายทุกสวนในกองรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ พึงทราบวา
เปนหินลับสติและปญญาใหคมกลาไดเปนลําดับ เมื่อสติกับปญญามีการสัมพันธอยูกับ
อาการเหลาน้ีไมขาดวรรคขาดตอน เราไมตองสงสัยวาจะไมมีสติและปญญาอันคมกลา ขอ
ใหต้ังสติและคิดคนปญญาลงไปในสภาวธรรมท่ีกลาวมาน้ี ความสงบของใจแตข้ันหยาบจน
ถึงขั้นละเอียด และความแยบคายของปญญาจากขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จักปรากฏขึ้นกับใจ
ดวงเดียวน้ี อาสวะซ่ึงหมักหมมอยูกับใจมาเปนเวลานาน จะตองแตกทลายลงไปโดยไมมี
อะไรเหลือ เชนเดียวกับความมืด แมจะเปนของเคยมีมาเปนเวลานาน พอถูกแสงสวางเขา
กําจัดก็หายไปในทันทีฉะนั้น 



 

แวนดวงใจ ๒๐๗ 

๒๐๗ 

เพราะฉะน้ันถาเราเบ่ือตอความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ ไมมีจบสิ้น จงรีบจับอาวุธคือ
สติปญญาใหแนบสนิทกับความเพียร อยาลดละ เราจะเห็นตนเหตุท่ีใหเกิดภพชาติข้ึนมา 
จนกลายเปนปาชาของสัตวและของเราขึ้นที่ใจดวงนี ้ ที่นาขยะแขยงนาสลดสังเวชอยางเต็ม
ที ่ ไมมีความเห็นโทษใดท่ีเราผานมาแลวเหมือนดวยความเห็นโทษแหงดวงจิตท่ีฝงยาพิษ 
คืออวิชชา อันเปนเชื้อแหงความเกิดไวในตน จนนานหลายกัปนับไมถวน เมื่อไดเห็น
ประจักษดวยปญญาถึงขนาดนี้แลว ใครเลาจะกลืนยาพิษลงไปสังหารตัวเองท้ัง ๆ ท่ีรูวายา
พิษ นอกจากจะสลัดท้ิงดวยความเห็นภัยจนตัวส่ันไปเทาน้ัน ความเห็นโทษของวัฏจิตซึ่ง
อาบยาพิษหมดทั้งดวงดวยปญญา ยอมจะปลอยวางในทันท ีโดยจะยอมทนถือไววาเปนตน
ตอไปอีกไมไดเชนเดียวกัน 

เพราะโทษใดไมเทียมเทาโทษของจิตที่ถูกอวิชชาเอาเหล็กแหลมปกหลังไว ปลอย
ใหระเหเรรอนไปตามภพนอยภพใหญ เกิด ๆ ตาย ๆ ไมมีใครจะมาตัดสินปลอยตัวออก
จากทุกข คือวัฏจักรนี้ได เหมือนเขาปลอยตัวนักโทษออกจากเรือนจําฉะนั้น เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเมื่อทานไดพนไปแลว จึงเปลงอุทานคลายกับเปนการทา
ทายวัฏจักรวา นายชางเรือนคือตัณหา ไมสามารถสรางเรือนคือรูปกายใหเราไดอีกแลว 
เพราะชอฟา คืออวิชชาเราไดทําลายแลว บัดนี้จิตของเราไดถึงแลวซึ่งวิสังขาร คือพระ
นิพพาน อุทานนี้พระองคทรงเปลงขึ้นเมื่อตรัสรูใหม ๆ 

สวนพวกเราเมื่อไรจึงจะไดเปลงอุทานเหมือนอยางพระองคทานบาง หรือจะให
กิเลสตัณหาเปลงอุทานเยยหยันทาทายเราทุกวัน อวัยวะและสติปญญาก็มีอยูกับตัวของเรา 
เราไมเจ็บปวดแสบรอนในคําเยยหยันทาทายของกิเลสตัณหาบางหรือ จะมัวนั่งฟงนอนฟง
คําเยยหยันของเขาดวยความเคลิบเคล้ิมจนลืมตัว เปนการสมควรแกพวกเราซ่ึงประกาศตัว
วาเปนศิษยของพระตถาคตเจาแลวหรือ จะควรแกไขปญหากับกิเลสอาสวะอยางไรบาง 
เปนเร่ืองควรคํานึงและต่ืนตัวดวยความเพียร พระพุทธเจาและสาวกแกปญหากับกิเลสซึ่ง
เกิดกับพระองคอยางไรบาง จึงทรงไดชัยชนะและสิ้นสุดกันลงได เราควรรีบนําวิธีน้ันมาแก
ไขกับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกับหัวใจของเรา จนไดชัยชนะอยางพระองค จะสมนามวาเปนศิษย
พระตถาคตแท 

อนึ่ง สติกับปญญาเปนธรรมซึ่งควรประดิษฐขึ้นไดในใจของพวกเรา จึงไมควรน่ัง
คอยนอนคอยสติกับปญญา และมรรค ผล นิพพาน อันสําเร็จรูปมาจากพระพุทธเจา พระ
สาวก และครูอาจารยโดยถายเดียว ส่ิงใดซ่ึงสําเร็จรูปมาจากคนอ่ืน นํามาใชโดยเราไมฉลาด
หาอุบายคิดทําข้ึนเองบาง ถึงคราวจําเปนขึ้นมาหาทางอาศัยคนอื่นไมได เราจะมิแยไปหรือ 



 

แวนดวงใจ ๒๐๘ 

๒๐๘ 

เรื่องสติปญญา ตลอดจนมรรค ผล นิพพาน ถาเราคอยเอาความสําเร็จรูปจากพระพุทธเจา 
หรือครูอาจารยมาเปนสมบัติของเราโดยถายเดียว ไมไดหาอุบายคิดคนพลิกแพลงขึ้นดวย
สติปญญาของตนเอง หากมีความจําเปนซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทุกระยะกาล หรือเกิดปญหา
เฉพาะหนาข้ึน เราจะควาหาทางไหนมาไดทันทวงที เพราะเราไมเคยตระเตรียมไวแตตนมือ 
เราตองยอมเสียเปรียบกิเลสหรือเหตุการณน้ัน ๆ โดยไมตองสงสัย 

อนึ่ง พระพุทธเจาหรือครูอาจารย ไมเคยชมเชยผูที่ฉลาดเพราะการทองจํามาไดจาก
ธรรม หรือส่ิงสําเร็จรูปมาจากคนอ่ืนโดยถายเดียว แตทรงชมเชยบุคคลผูมีสติปญญาอันคิด
คนขึ้นมาโดยลําพังตนเอง และรักษาตนเองใหปลอดภัยดวยความฉลาดน้ันเทาน้ัน แม
อุบายวิธีที่จะทําศีลใหบริสุทธิ์ก็ดี ทําสมาธิใหเกิดขึ้นก็ด ี และอุบายทําปญญาใหเกิดขึ้นเพื่อ
มรรค ผล นิพพานก็ด ีพระองคตรัสไวพอประมาณเทานั้น สวนอุบายหรือวิธีการความแยบ
คายตางออกไปเปนพิเศษนั้น เปนความแยบคายของโยคาวจรแตละราย จะสนใจหาความ
ฉลาดแกไขตนเอง จะพึงคิดคนขึ้นมาเอง แมมรรค ผล นิพพานอันผูปฏิบัติจะพึงไดรับ ก็
ควรจะทราบไววาไมไดเกิดข้ึนอยางลอยลม คือปราศจากเหตุผล โดยไมมีสติปญญาศรัทธา
ความเพียรเปนกุญแจ คือเครื่องมือสําหรับแกไข 

ธรรมท้ังหลายท่ีกลาวมาน้ี ขอใหทานทั้งหลายจงตระหนักใจตนเองวา พระพุทธเจา
เปนผูมีธรรมคือหลักเหตุผลประจําองคของศาสดา ไมทรงเอนเอียงไปตามกระแสแหง
ความกดดันใด ๆ ที่มากระทบ ดํารงพระองคอยูดวยหลักธรรมตลอดมาแตตนถึงวันตรัสรู
จนถึงวันนิพพาน ฉะน้ันควรทราบหัวใจแหงนักบวชของเรา คือการพลีชีพทุกขณะลม
หายใจเขาออกเพื่อพระพุทธเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆองคประเสริฐสุดของโลก 
ดวยความกลาหาญตอความเพียร ในขณะเดียวกันองคแหง พุทธะ ธรรมะ และสังฆะที่
บริสุทธ์ิอันเปนเคร่ืองตอบแทนจากพระศาสนา จะเปนสมบัติอันลนคาของเราแตผูเดียว 

วันนี้ไดแสดงสมบัติของมีคาในพระศาสนา ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายทราบจะได
ปลาบปล้ืมใจในความเปนเจาของแหงสมบัติน้ัน ๆ ก็นับวาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวย
เวลาเพียงเทาน้ี 
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