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รากฐานของพระศาสนา 
 

ครั้งองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ด ี บรรดาพระสาวกท้ังหลายก็ดี ทรงนําพระ
ศาสนา นําไปเพื่อปลีกจากเครื่องกังวลทั้งหลาย และนําไปเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว 
เราจะเห็นไดเม่ือพระสาวกท้ังหลายเขามาบวชในสํานักของพระองคทานแลว แมจะออก
จากตระกูลใด ๆ ก็ตาม สาวกเหลาน้ันไมเคยมีความเกาะเก่ียวกังวลในตระกูลของตน ๆ 
ตลอดยศศักดิ์บริวารความมั่งมีดีเดน อันจะเปนบอเกิดแหงทิฐิมานะ ส่ิงเหลาน้ีไมเคย
ปรากฏในสังคมแหงสาวก เมื่อไดออกปฏิญาณตนเปนศิษยของพระพุทธเจาแลว มีความ
มุงหนาตอการประกอบความเพียร โดยไมคํานึงถึงอาหาร ไมคํานึงถึงสถานที่อยู และส่ิง
บํารุงบําเรอท้ังหลาย วาจะเปนไปเพื่อความสะดวกหรือไม ขออยางเดียว คือ ใหเปนไปเพื่อ
ความสะดวกในการประกอบความพากเพียรเทานั้นก็เปนที่พอใจ 

กิจการในครั้งนั้นรูสึกจะมีนอย สวนมากเปนกิจที่จะเปนไปเพื่อความปลดเปลื้อง
กิเลสเคร่ืองกังวลภายในใจ ไมคอยจะมีกิจที่แฝงเขามาใหเปนการกังวลมากเหมือนทุกวันนี ้
สมัยทุกวันนี้ไมวาที่ไหน ๆ รูสึกจะเต็มไปดวยสิ่งที่จะใหเกิดความกังวล แทรกเขามาในวง
พระศาสนา อันเปนสถานท่ีและเคร่ืองชําระความกังวลท้ังหลาย กิจที่แทรกดังกลาวนี้พวก
เราปรากฏวา ถือเปนกิจสําคัญยิ่งกวากิจภายใน คือการชําระกิเลสอาสวะ ถาไดประกอบกิจ
การงานภายนอก มีการกอรางสรางวัด สรางกุฎี วิหาร ศาลาโรงธรรมสวนะ และติดตอการ
งานกับประชาชน หรือจตุปจจัยไดมากเทาไร ถือวาเปนเกียรติ ถือวาเปนความดีความชอบ 
ถือวาเปนประโยชนอันสําคัญของตน และพระศาสนา และถือวาเปนมงคลของพระศาสนา
อีกดวย 

เม่ือเปนเชนน้ี กิจที่จําเปนซึ่งเปนกิจที่พระพุทธเจาทรงประสงคก็ด ี ที่พระสาวกทั้ง
หลายพาดําเนินมาก็ดี จึงเปนเหตุใหดอยลงทางภายใน ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีศีล
บริสุทธ์ิ ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีสมาธ ิ คือหลักของใจ และไมเปนไปเพื่อความเฉลียว
ฉลาดในทางปญญา เพื่อถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ใหสมกับตนไดบวช
มาในพระพุทธศาสนา เปนศิษยของพระตถาคตผูปรากฏเดนในทางความเพียรและไดทรง
พาดําเนินมา 
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เม่ือความรูสึกและธุระหนาท่ีของพวกเราผูเปนนักบวชและเปนนักปฏิบัติ มีความ
แปลกตางจากหลักธรรมที่พระองคพาดําเนินมา ผลที่จะพึงไดรับก็ตองแปลกตางกัน และ
จะกลายเปนเร่ืองพระศาสนาสองเร่ืองไป คําวา คันถธุระ กับ วิปสสนาธุระ ท่ีประทานไวน้ัน 
ครั้งพระองคยังทรงพระชนมอยูคงไมเปนคันถธุระ และวิปสสนาธุระจนเปนบอเกิดแหง
ความกังวล เปนบอเกิดแหงความบอบชํ้า เปนบอเกิดแหงความกระทบกระเทือน และเปน
บอเกิดแหงความอิดหนาระอาใจของศรัทธาประชาชน ผูใหจตุปจจัยเคร่ืองสนับสนุนเพ่ือ
คันถธุระและวิปสสนาธุระน้ัน ๆ คงเปนไปพอประมาณ สมกับพระศาสนาสั่งสอนพุทธ
บริษัทใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชนใหสําเร็จทุกโอกาส 
คงไมเปนเชนพวกเราเปน ๆ กันอยูทุกวันนี ้

บางรายในสมณะและนักปฏิบัติเราเคยไดรับความครหานินทาวา ไปท่ีไหนเท่ียวเร่ีย
ไร (แผ) จตุปจจัยมาเร่ือย ๆ จนกลายเปนอาจิณหรือเปนนิสัยของทานผูน้ัน การเร่ียไร
จตุปจจัยไดมาจากศรัทธาญาติโยม ทีแรกก็ไดมาเพื่อการกอสรางเปนประโยชนสาธารณะ
จริง แตคร้ันนาน ๆ มาก็เลยกลายไปวาไดมาเพื่อตัว สั่งสมขึ้นโดยแอบอางการกอสรางเปน
โลบังหนา ท้ังน้ีเคยไดยินเสมอความเปนเชนน้ี แทนท่ีจะทําพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองย่ิง 
ๆ ขึ้นไป จึงกลายเปนการเหยียบยํ่าพระศาสนาใหเส่ือมโทรมลงในขณะเดียวกัน 

การดําเนินพระศาสนาต้ังแตคร้ังพระพุทธเจา แลสาวกท้ังหลายทานยังอยู แมจะมี
คันถธุระ และวิปสสนาธุระเปนคูเคียงกันมาก็ตาม คงไมถึงกับจะดําเนินใหเปนไปเพื่อ
ความชอกช้ําแกผูทะนุบํารุง และถือเปนกิจจําเปนจนเหลือประมาณ เชนพวกเราพาใหเปน
อยูเวลาน้ี ทุกวันน้ีรูสึกจะถือเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสําคัญของพระศาสนาเสียมาก เมื่อถือ
เร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสําคัญของพระศาสนาก็แสดงวา ถือดานวัตถุเปนของสําคัญเปนเครื่อง
ประดับ และเปนความจริงของพระศาสนา เปนของอัศจรรยของพระศาสนา เปนสงาราศี
ของพระศาสนาไปเสียเทาน้ัน 

หลักความจริงอันเปนหัวใจของพระศาสนาท่ีพระพุทธเจาประทานไว เพื่อจะยังพุทธ
บริษัทท้ังหลายใหไดรูเห็นอยางจริงจัง ไดแกอริยสัจสี ่ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เลย
คอยเสื่อมสูญ หรืออับเฉาลงไปโดยไมรูสึก บรรดาเราซ่ึงเปนนักบวชและเปนนักปฏิบัติดวย
แลว ควรจะตระหนักเรื่องนี้ใหมากในจิตใจของแตละทาน อยาเปนผูลืมตนในปฏิปทา
เคร่ืองดําเนิน วาถูกตองตามแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนินหรือไม การงานเม่ือเราได
ทําลงไปอยางใด ผลก็ตองปรากฏเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาอยางนั้น 
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กิจการภายในคือ ศีล สมาธ ิปญญา ถาเราถือเปนขอหนักแนน ถือเปนกิจสําคัญเชน
พระพุทธเจาพาดําเนินมาแลว ศีลจะไมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ในพวกเราอยางไร สมาธิ
ตองเปนไปเพื่อความสงบ ปญญาตองเปนไปเพื่อความฉลาด เพราะสวากขาตธรรมท่ีพระ
องคตรัสไวไมมีตนไมมีปลาย เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูตลอดเวลา ไมเคยเรียวแหลมหรือ
เสื่อมสูญอันตรธานไปที่ไหน นอกจากจะเรียวแหลมและเสื่อมสูญอยูกับผูไมสนใจ ใครท่ีจะ
ปฏิบัติเพื่อศีล สมาธ ิปญญา ใหเกิดข้ึนภายในตนเปนราย ๆ ไปเทาน้ัน 

ฉะนั้น การปฏิบัติพระศาสนาเพ่ือเห็นผลประจักษใจจริง ๆ สมกับธรรมเปนนิยยา
นิกธรรม ผูปฏิบัติจึงควรคํานึงธรรมและพระพุทธเจาผูเปนเหมือนเข็มทิศ อยาไดลืม คําวา 
พระพุทธเจาผูเปนครูสอนโลกน้ัน เปนอยูตลอดพระอิริยาบถ ไมเคยบกพรองจากความ
เปนศาสดา เพราะเหตุน้ันพระอาการเคล่ือนไหวทางกายวาจาของพระองค จึงเปนศาสดา
ของสัตวโลกอยูตลอดเวลา สําหรับผูสนใจใครตอการศึกษาจากพระองคทานมาไดเห็น ได
ยิน ที่ทรงแสดงการเคลื่อนไหวดวยพระอาการตางๆ  จะเปนคติเครื่องเตือนใจใหไดรับ
ประโยชนโดยท่ัวหนากัน สวนจะมากนอยข้ึนอยูกับความสนใจ และสติปญญาลึกตื้นที่จะ
ยึดจากพระองคทานมาเปนครูสอนตน 

คําวาศาสดา ไมเพียงแตการเสด็จเท่ียวประกาศพระศาสนาโดยการแนะนําพรํ่าสอน
ประชาชนดวยพระโอวาทเทาน้ัน ยังเปนศาสดาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว พระ
พุทธเจาไมเคยเคล่ือนไหวดวยพระอาการใด ๆ ใหผิดจากความเปนศาสดา มรรยาททุก ๆ 
พระอาการ ลวนแตเปนประโยชนแกบรรดาสัตวผูสนใจท้ังน้ัน ทั้งเปนเครื่องประกาศพระ
องควาอาการทั้งหมดนี้เปนอาการของศาสดา ไดแกครูสอนโลกนั่นเอง 

ฉะนั้น โปรดไดคํานึงดูความเคล่ือนไหวของเรา ผูเปนศิษยของพระตถาคตเสมอ 
อยาใหเปนโมฆบุรุษในเพศแหงนักบวชและนักปฏิบัติ โดยปราศจาก สต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียร อันเปนรากเหงาแหงธรรม เครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภท และโปรดทราบไว
เสมอวา เราอยูเปนหมูเปนคณะคือเก่ียวกับสังคม เพราะมนุษยเปนมนุษยประเภทที่อยูคน
เดียวไมได ตองเกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อนเสมอไป เราตองคิดถึงตัวเองเสมอวา คนเรา
แทบทุกรายยอมมีการเขาตัวเสมอ แตธรรมของพระพุทธเจานั้นเขากับหลักเหตุผล เม่ือเรา
เปนศิษยของพระตถาคตแลว ตองเปนผูหนักแนนในเหตุผล คือเปนผูสนใจใครตอหลัก
เหตุผล ตนทําลงไป พูดออกไป คิดลงไป ถูกกับหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาหรือ
ไม อยาเอาตนเขาไปเปนผูมีอํานาจเหนือเหตุผลน้ัน ๆ จะเปนความผิด และจะเปนเหตุให
เกิดความกระทบกระเทือนแกสังคม คือหมูเพื่อนดวยกัน ผิดตองยอมรับวาผิด ถูกตอง
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ยอมรับวาถูก และยอมจํานนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจตอหลักธรรมคือ เหตุผล อันเปน
ศาสดาแทนพระพุทธเจา 

หลักแหงการปฏิบัติเพ่ือถึงแดนแหงความเจริญรุงเรืองในตนเองและสวนรวม ตอง
เปนผูมีศาสดาประจําการเคล่ือนไหวของตนทุกเวลา ศาสดาคือหลักเหตุผลน่ันเอง ถาเรา
เอาเราไปสวมเขาในกิจการใด ๆ พึงทราบวากิจการน้ัน ๆ จะไมสําเร็จเรียบรอยไปดวย
ความมีเหตุผล แตจะเปนไปเพื่อความกระเทือน เพราะเหตุแหงการเขาตัวเสมอไป ในนิสัย
ของบุคคลเปนเชนน้ี เราเปนนักปฏิบัติตองเปนผูมีเหตุผล เทากับเรามีศาสดาประจําตน 
คือตองใครครวญในกิจการที่ทํา ที่พูด ที่คิด ซึ่งเคลื่อนออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ให
ถูกตามหลักธรรมวินัยท่ีศาสดาตรัสสอนไว จะเปนผูรมเย็นภายในใจของเราดวย จะเปนไป
เพื่อความรมเย็นแกหมูเพื่อนที่อยูรวมกันดวย จะทําพระศาสนาใหเจริญ 

อนึ่ง ศีลของเรามีเกี่ยวของกับหมูเพื่อนเหมือนกัน สมาธิปญญาก็เกี่ยวกับหมูเพื่อน
เชนเดียวกัน เพราะเราอยูกับหมูเพื่อนตองไดพูด พูดไมถูกทางก็ผิดศีลของเรา จิตก็เกี่ยว
กับหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ถาคิดไมถูกทางก็เปนเหตุใหเกิดความกังวล และทําลายสมาธิให
มีความสงบไมได ตามองเห็นหมูเพื่อนทําผิด หรือถูกตามความรูสึกของตน ถาปญญาไม
รอบคอบในการเห็นการไดยิน อาการแหงการกระทําและการพูดของคนอื่นแลว แทนที่เขา
จะเปนคนผิดเราก็มากลายเปนผูผิดเสียเอง เพราะฉะนั้นเรื่องศีลก็ดี สมาธิก็ด ีปญญาก็ด ีที่
เกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อน อันเปนเหตุท่ีจะทําตัวเราใหเสียไปดวย จึงมีทางเสียไดอยางนี้ 

ดังนั้น โปรดไดนําเหตุผลอันเปนธรรมของพระพุทธเจาเขาไปตั้งไวที่หัวใจของเรา 
ขับไลคําวา “เรา”ออกเสียจากที่นั่น ใหเหลือแตหลักธรรมคือเหตุผลไวท่ีใจ ผูนั้นไปที่ไหน 
มาที่ใด อยูที่ใด จะเปนที่รมเย็นของตนเองและหมูเพื่อนเสมอไป โดยมากที่เกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกัน เนื่องจากเอา “เรา” เขาไปต้ังไวบนหัวใจ หรือเอา “เรา” เขาไปต้ังไวบนหลัก
เหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจา เมื่อเอา “เรา” ซึ่งเปนตัว “โลก” ลวน ๆ เขาไปตั้งไว
บนหลักเหตุผล อันเปนธรรมของพระพุทธเจาแลว หลักเหตุผลคือธรรมก็ไมมีอํานาจ และ
แตกกระจัดกระจายออกจากหัวใจ เหลือแตคําวา “เรา” ซ่ึงเปนโลกลวน ๆ ฝงอยูกับจิตใจ
ของบุคคลผูนั้น 

เม่ือระบายออกจากคําวาเราหรือเพราะเราเปนเหตุ เปนผูมีอํานาจน้ัน ไดระบาย
ออกมาทางมรรยาทคําพูดจา จึงเปนเหตุใหผิดและกระทบกระเทือน ใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกันข้ึน บางรายถึงกับฆากัน ตีกัน ลมตาย ฉิบหายและลมจมปนปไป ใหเราเห็นอยู
ตอหนาตอตาทุกหนทุกแหง ไมวานอกวัดในวัด เพราะเหตุแหงความเห็นแกตัวคือเราเปน



 

แวนดวงใจ ๒๑๓ 

๒๑๓ 

ของสําคัญ ฉะนั้น ผูบวชในพระศาสนาตองถือหลักเหตุผลเปนเจาครองหัวใจ และถือยิ่ง
กวาดวงหทัย และชีวิตจิตใจของเราเสียอีก แมชีวิตจะฉิบหายตายไปก็ตาม ขอใหไดทรงไว
ซึ่งหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาอยางสมบูรณ ผูน้ันแลจะเปนผูทรงและยังพระ
ศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

แมตายไปแลวรางกายแตกสลาย กิตติศัพท กิตติคุณ ก็เฟองฟูขจรไปทุกแหงทุกหน 
ไมเสื่อมสูญอันตรธานไปตามสรรพางครางกาย เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แล
สาวกท้ังหลาย ตลอดครูอาจารยท่ีปรากฏช่ือลือนาม ลวนแตทานหนักในเหตุผลคือหลัก
ธรรม เปนเจาครองหัวใจ ไมไดถือเราเปนเจาครองอํานาจหัวใจ จึงเปนท่ีกราบไหวเคารพ
บูชาของเทวดาแลมนุษยทุกชั้นอยางแนบสนิทได เราทุกทานซ่ึงเปนผูจะต้ังหนาดําเนินตาม
แนวทางแหงสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาพึงสํานึกตนเสมอ และพึงทําจิตใหมีศาสดา
คือหลักธรรมเปนครูสอนอยูตลอดเวลา 

ศีล อยาพึงเขาใจวาเปนหนาท่ีของใคร เราคือผูจําเปนที่จะปลดเปลื้องสิ่งมัวหมอง 
คือกิเลสอาสวะทุกประเภทออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ๆ อะไรเลาเปนเคร่ืองชําระส่ิงมัว
หมอง คือ ศีล สมาธ ิปญญานี่เอง ซึ่งติดแนบอยูกับตัวของเรา และจะตองพยายามอบรม
รักษาใหเกิดมีขึ้นในกาย วาจา ใจ ของตน ศีลจะมีความบริสุทธิ์ได ตองเปนผูมีอิทธิบาททั้ง
ส่ีคือ 

ฉันทะ พอใจในการรักษาศีล จะเปนศีลขอใดก็ตามที่พระองคประทานไวเพื่อเปน
สมบัติของเรา เรานอมรับดวยความยินดีและเต็มใจ ใครตอการปฏิบัติรักษาใหเปนไปเพื่อ
ความบริสุทธ์ิทุก ๆ ขอ ไมมีความระอาตอธุระหนาที่ของตน 

วิริยะ พยายามรักษาอยูเสมอทั้งที่แจงและที่ลับ ตลอดอิริยาบถ ไมมีความลดละ
ในทางความเพียรเพ่ือความเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ 

จิตตะ มีใจฝกใฝตอศีลของตน ไมทําใจใหหางไกลจากศีล พยายามระมัดระวัง
รักษาศีล เชนเดียวกับเขารักษาสมบัติอันมีคาในบาน แมชีวิตก็ยอมสละไดเพื่อสมบัติ
ประเภทน้ัน 

วิมังสา คือเรื่องของปญญา ตองเปนผูมีความเฉลียวฉลาด คอยตรวจตราดูศีลของ
ตนเสมอ ไมใหดางพรอยไปไดแมแตขอเดียว 

อิทธิบาททั้งสี่นี้เปนหลักธรรมค้ําประกันบุคคลผูมีความใครตอธรรมนี ้ใหไดกาวเขา
สูความเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม แตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตติพระนิพพาน จะ
เวนจากธรรมทั้งสี่นี้ไปไมได เพราะเหตุน้ันจึงควรจะกลาวไดวา อิทธิบาทท้ังส่ีน้ีเปนราก



 

แวนดวงใจ ๒๑๔ 

๒๑๔ 

เหงาของพระศาสนาดวย เปนรากเหงาของโลกดวย โลกและธรรมจะเจริญรุงเรืองไดเพราะ
อิทธิบาทท้ังส่ีน้ีเปนรากฐานสําคัญ สมาธิก็ด ี พึงทราบไดวาจะเกิดขึ้นไดเพราะอิทธิบาทนี้ 
แมปญญาถาไมมีอิทธิบาททั้งสามขางตนเปนเครื่องสนับสนุนแลว จะเปนปญญาที่เฉลียว
ฉลาดจนสามารถถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไมไดอีกเชนเดียวกัน 

เพราะอิทธิบาททั้งสี่นี้เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน จึงเปนธรรมที่มีกําลัง คือพอใจในการ
คนคิดหาเหตุผล พยายามสอดสองดูเหตุการณที่จะมาเกี่ยวของกับเรื่องของปญญา ผูกําลัง
ทําหนาที่ใหเปนไปเพื่อความรอบคอบตอตนเองและสิ่งเกี่ยวของ เอาใจฝกใฝตอการ
พิจารณา จนสามารถรูเหตุผลตนปลายของส่ิงเก่ียวของ ไมยอมใหปญญานิ่งนอนใจ จน
กลายเปนไมซุงทั้งดุน ทิ้งจมดินอยูเปลาโดยปราศจากประโยชน วิมังสาเมื่อมีธรรมทั้งสาม
ขอน้ีเปนเคร่ืองสนับสนุน ยอมมีกําลังและสามารถทําหนาท่ีของตนใหสําเร็จไดโดยสมบูรณ 

ฉะน้ันเราบวชมาในพระศาสนา พึงคํานึงถึงแนวทางที่พระพุทธเจาแลพระสาวกได
ดําเนินไปแลวและไดส่ังสอนไวแลว ใหหนักแนนย่ิงกวาเร่ืองใด ๆ ทั้งนั้น เราอยาเห็นเร่ือง
ของเราวาเปนเร่ืองสําคัญกวาเร่ืองของธรรม ถาเห็นเร่ืองของเราเปนเร่ืองใหญโตและสําคัญ
กวาเรื่องธรรมของพระพุทธเจาแลว เรื่องลิ้นเรื่องปากมันก็สําคัญ เรื่องทองมันก็สําคัญ 
เร่ืองการหลับนอน การเกียจครานก็สําคัญ เร่ืองการเห็นแกตัวมันก็สําคัญ การทุกอยางที่
เปนไปเพื่อกิเลสตัณหาจะพอกพูนหัวใจมันเปนเรื่องของเรา และจะกลายเปนเร่ืองสําคัญ
ขึ้นตาม ๆ กันทั้งนั้น 

น้ีแลถาเราเห็นวาธรรมของพระพุทธเจาไมเปนของสําคัญ แตปลอยใหเรื่องของเรา
สําคัญยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาแลว ผูนั้นจะเอาตัวรอดไปไมได ตองเปนผูลมจม เปนผู
เหลวแหลกทางความประพฤติและสมบัติอันมีคา ตลอดคุณธรรมภายในใจ แมจะยังไม
ตายก็เปนคนหมดคาหมดราคา ไมมีคุณคาในตัวแมแตนอย ฉะนั้น เราเปนลูกศิษยของ
พระตถาคตโปรดเห็นวา ธรรมที่พระองคทรงเมตตาสั่งสอนไวทุก ๆ ขอ วาเปนสมบัติเพ่ือ
เราจะรับไวเทิดทูนพระองคทาน และเพ่ือประโยชนสําหรับเราเองทุก ๆ ขอไป ผูมีความ
ใครเชนน้ีจะเปนผูเจริญในพระศาสนา จะเปนผูสามารถร้ือฟนพระศาสนาใหเจริญรุงเรือง
ขึ้นภายในจิตใจของตนดวย ใหเจริญรุงเรืองแกสวนรวมซ่ึงเปนประโยชนอันย่ิงใหญไพศาล
ดวย ชื่อวาเปนผูทําหนาที่แทนองคพระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลายอยางเต็มภูมิดวย 

คําวา นักบวช เปนผูเต็มภูมิแลว ในการจะประกอบหนาท่ีการงานในดานพระ
ศาสนา เพื่อรื้อฟนตนใหพนจากหลมลึก คือบอแหงกิเลสตัณหาอาสวะ ความโงเขลาเบา
ปญญา โผลตัวข้ึนมาสูความเฉลียวฉลาด ขึ้นมาสูขอวัตรปฏิบัติอันดีงาม ศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี



 

แวนดวงใจ ๒๑๕ 

๒๑๕ 

ปญญาก็ด ี อยาเห็นวาเปนหนาท่ีของใคร นอกจากจะเปนหนาท่ีของเราคนเดียว ซึ่งมุงตอ
แดนพนทุกขอยูแลว ตองอาศัยศีล สมาธ ิปญญา เปนธรรมเครื่องแกเสมอไป ถาขาดจาก
ธรรมะท้ังสามประเภทน้ีแลว จะเปนไปเพื่อความสมหวังไมได ฉะนั้น ธรรมะทั้งนี้จึงเปน
หนาท่ีของเราทุก ๆ ทาน จะพยายามบํารุงใหสมบูรณข้ึนในกาย วาจา ใจ ของตน 

ศีล เคยไดทราบแลววารักษาอยางไรเปนศีล เพราะเคยรักษาต้ังแตวันบวชมา สมาธ ิ
คือความสงบใจ ตางไดพยายามกระทําใจของตนใหสงบอยูแลว และคําวา สมาธิมีหลายข้ัน 
และแปลไดหลายนัย แปลวาความสงบก็ได แปลวาความมั่นคงก็ได แปลวาความมุงมั่นก็
ได ตามแตขั้นของจิตที่เปนไปในทางสมาธิ วิธีทําใจใหเปนสมาธิน้ีมีมาก ตามจริตนิสัยของ
ผูบําเพ็ญมีตาง ๆ กัน แตที่นี้จะอธิบายพอประมาณเทาที่จําเปนคือ 

การบริกรรมดวยบทธรรม คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือกําหนดลมหายใจเขาออก
เปนอารมณของใจ มีสติควบคุมอยูกับบทธรรมท่ีตนบริกรรม ไมใหพล้ังเผลอจากบทธรรม
น้ัน ๆ ใหจิตอาศัยอยูกับบทธรรมตลอดเวลาที่ทําอยู จิตเมื่อไมมีหนาที่อื่นทํา รับรูอยูกับ
บทธรรมโดยเฉพาะแลว จะเปนไปเพื่อความสงบ ปราศจากส่ิงรบกวนท่ีเคยเปนมา ปรากฏ
เปนความสุขข้ึนมาในขณะน้ัน เพราะการภาวนาหน่ึง ความสงบหน่ึง และความสุขหน่ึง เปน
ผลตกทอดตอกันมาเปนลําดับอยางนี ้

ผูใครตอสมาธิคือความสงบแหงใจ พึงถือการภาวนาเปนกิจจําเปน และสําคัญทุก
โอกาส แมที่สุดไปบิณฑบาตไมควรยอมปลอยวางใหจิตสงไปตามอารมณตาง ๆ ผานเขา
มา มีความมุงม่ันอยูกับคําบริกรรมภาวนา หรือพิจารณาสภาวธรรมตามข้ันแหงจิตของผู
บําเพ็ญดําเนินอยูเทาน้ัน ไมยอมลดละ ไมยอมใหพลั้งเผลอ นับแตขณะที่กาวออกจากวัด
ไปถึงหมูบานแลวกาวกลับออกมาถึงวัด จิตของเรามีความพลั้งเผลอไปกี่ครั้ง ผูมีความสน
ใจถึงขนาดนี ้ ตองรูทีเดียววา จิตของตนไดเผลอไปกี่ครั้ง และพยายามทําเชนน้ีจนมีความ
เคยชินตอการรักษาจิตดวยสต ิ พิจารณาดวยปญญา ผูน้ีแลจะเปนผูสามารถทําสมาธิและ
ปญญาใหเกิดขึ้นไดโดยรวดเร็วอยางไมมีปญหา และจะไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางได 
เพราะการทําศีลใหบริสุทธ์ิก็ดี การทําสมาธิใหเปนไปก็ด ี และการทําปญญาใหเปนไปก็ดี 
พึงทราบวาออกจากหลักอิทธิบาททั้งสี่ที่อธิบายมาแลวทั้งสิ้น ถาขาดธรรมเหลาน้ีแลวทําอัน
ใดก็ไมเปนชิ้นเปนอัน แมจะสําเร็จก็ไมสมบูรณ 

ถาใจกาวเขาสูความสงบไมไดเปนเพราะเหตุใด ขอใหคนดูรากฐานของจิตที่ไมยอม
สงบโดยทางสติและปญญา เปนของสําคัญกวาอื่น คือใชปญญาสอดสองดูวามีอะไรเปนตัว
เหตุใหใจฟุงซานวุนวาย นักปฏิบัติแลวตองทําอยางนี ้ตองไมทอดธุระในหนาที่ของตน ชีวิต



 

แวนดวงใจ ๒๑๖ 

๒๑๖ 

จิตใจคือความเปนอยูทุกอยาง มอบไวกับชาวบานผูรักษาศาสนาเชนเดียวกับเรา ทุก ๆ ชิ้น
ในปจจัยส่ี คือจีวรเครื่องปกปดกาย บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชคือยาแกไข มอบ
ไวกับชาวบานท้ังน้ัน ไมตองไปกังวล แตเรื่องของศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี ปญญาก็ด ี ซึ่งเปนทาง
หลุดพนจากกองทุกขทั้งมวลแลว ใหถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตลอดอิริยาบถ และตลอด
วันตายดวย อยาทอถอย และระอาตอความเพียร อยางไรจะเปนไปเพื่อความสงบ ขอได
ทุมเทกําลังสติ ปญญา ความเพียร ลงไปอยางสุดกําลัง จิตจะเหนืออํานาจธรรมเหลาน้ีไป
ไมได 

พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ไมเคยปรากฏเปนผูบริสุทธิ์พุทโธออกมาพรอมขณะ
ประสูติจากพระครรภของพระมารดา พระองคและพระสาวกเปนผูมีกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพวกเราทั้งนั้น ไมทุกตนท่ีนํามาทําเปนบานเรือน เปนกุฎีศาลาซ่ึงพวกเราน่ังอยู ณ บัดน้ี 
ไมไดสําเร็จรูปเปนบานเรือนมาจากปาทีเดียว แตสําเร็จข้ึนมาจากการกระทําของนายชาง 
เขาโคนไมลมลงแลว ตัดตนตัดปลาย ควรถากก็ตองถาก ควรเล่ือยก็เล่ือย ควรไสกบลบ
เหลี่ยมก็ตองทํา ควรทําเปนตนเสา เปนขื่อ เปนแป เปนคาน เปนกระดาน ดาดฟาหรือควร
ลงรักทาสี ท้ังน้ีแลวแตนายชาง จะทําเอาตามความตองการและความฉลาดของตน ไมทุก
ชิ้นก็ตองแปรรูปไปตามการกระทําของนายชาง จะเหนือเขาไปไมได ผลสุดทายก็สําเร็จเปน
บานเรือน ตึก หาง เปนศาลา โรงธรรมสวนะ 

เชนเราน่ังอยูขณะน้ี พึงทราบวาไมไดสําเร็จรูปมาดวยไมทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งกิ่ง
กาน รากแกว รากฝอย แตสําเร็จรูปข้ึนจากนายชางผูฉลาดและชํานาญ สามารถแปรไมท้ัง
ตนจนสําเร็จรูปเปนบานเรือนข้ึนมาได นี้มีอุปมาฉันใด เรื่องของพวกเราก็มีอุปมัยฉันนั้น 
พระพุทธเจาแลสาวก ทานก็เทียบเหมือนไมตนหน่ึง แตพระองคและสาวกตางก็เปนนาย
ชาง สามารถเจียระไนองคทานใหเปนผูมีศีล มีสมาธิและมีปญญาขึ้นมาจนกลายเปนศาสดา
ของพระองค และเปนครูของโลก พระสาวกก็กลายข้ึนมาเปนสรณะท่ีสามใหเราท้ังหลายได
กราบอยูทุกวันน้ี เราพึงยึดเอาพระพุทธเจาแลสาวกมาเปนแบบฉบับ คือ สรณํ คจฺฉามิ 

คําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ไมเพียงกราบไหวพอเปนพิธี แลวใหสําเร็จ
ประโยชนเพียงเทาน้ัน เพราะการถึงสรณะยังมีหลายข้ัน ขั้นของพระสาวกอรหันต กราบ
ไหวพระพุทธเจาและพระธรรมน้ันเปนข้ันหน่ึง ขั้นของผูมุงทางพนทุกขอยางเต็มใจเปนขั้น
หน่ึง กราบไหวดวยความสนิทติดใจดวย กราบไหวดวยถือเอาพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆมาเปนแบบฉบับและเปนคูชีวิต หรือเหนือชีวิต ครองชีวิตของตนจริง ๆ ดวย ไดแก
เอาแบบของทานมาดําเนินตาม 



 

แวนดวงใจ ๒๑๗ 

๒๑๗ 

เราขณะนี้ก็เทียบกับไมซุงทั้งทอน ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามาเจียระไน 
คือมาเปนเลื่อย เปนส่ิว เปนขวาน สําหรับฟาดฟน หรือไสกบในตัวของเราใหตกออกมา
เปนศีลท่ีบริสุทธ์ิ ตกออกมาเปนสมาธิ คือความสงบเปนช้ัน ๆ ของสมาธ ิ และตกออกมา
เปนปญญา เปนช้ัน ๆ ของปญญา จนสําเร็จประโยชนอยางเต็มท่ี เชนเดียวกับนายชางแปร
รูปไมตาง ๆ ใหสําเร็จเปนบานเรือน เทียบกับธรรมะของผูบําเพ็ญ ยอมสําเร็จผลข้ึนมาเปน
ชั้น ๆ ตามแถวแหงธรรม พระพุทธเจาตรัสไววา สําเร็จพระโสดา สําเร็จพระสกิทาคา 
สําเร็จพระอนาคา และสําเร็จพระอรหันต เม่ือเทียบกับบานเรือนท่ีรวมท้ังสัมภาระแลว
สําเร็จรูปข้ึนมา นี้ก็เพราะรวมคุณธรรมทั้งหลายที่ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามา
เจียระไนตัวเราเองใหสําเร็จเปนศีล เปนสมาธิ และเปนปญญาขึ้นมา จนกลายเปนวิมุตติ
พุทโธขึ้นที่ดวงใจของผูบําเพ็ญตนดวยความองอาจกลาหาญ ถาเปนบานเรือนก็เปนเต็มท่ี 
เปนตึก เปนหางก็เปนเต็มที่ นี้ถาเปนวิมุตติพระนิพพานก็เปนเต็มที ่ และปรากฏข้ึนท่ีดวง
ใจของนักปฏิบัติผูมีความเพียร 

ฉะนั้น โปรดไดคํานึงถึงเหตุคือขอปฏิบัติมากกวาสิ่งอื่นใด เพราะกิเลสไมไดสิ้นไป
จากใจเอาเฉย ๆ โดยปราศจากเหตุคือการชําระ แมแตบานเรือนก็ยังตองอาศัยเหตุ คือ
การปลูกสรางจึงสําเร็จเปนท่ีอยูอาศัยได ใจจะใหเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพน ก็ตอง
อาศัยเราเปนผูดัดแปลงซักฟอกสิ่งมัวหมองใหหมดไปเปนลําดับ เริ่มตั้งแตศีลขึ้นไปเปน
สมาธิความม่ันคง การเดินจงกรมก็มั่นคง น่ังภาวนาก็ม่ันคง การทําความเพียรทุกประโยค
ก็มั่นคง ความเคลื่อนทุกอาการก็มั่นคงดวยสติและปญญา ท้ังน้ีเรียกวาสมาธิ คือความมั่น
คงตอหนาที่การงานของตน ทําอะไรไมงอนแงนคลอนแคลน จนกลายเปนองคของสมาธิที่
แทจริงขึ้นมา คือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมเอนเอียง ไมวอกแวกคลอนแคลน 

เมื่อมีตนทุนคือความสงบเยือกเย็นแลว พยายามฝกคนโดยทางปญญาพิจารณา
สวนแหงรางกาย นับแตผิวหนังเขาไปถึงสวนภายใน ตามอาการของสวนแหงรางกายตาง 
ๆ ท่ีมีอยูในรางกาย แยกสวนแบงสวนแหงอาการน้ัน ๆ ออกจากความเปนสัตว เปนบุคคล 
เปนหญิง เปนชาย เปนเรา เปนเขา แยกออกจากความเปนของเราของเขา ใหเห็นสักแตวา
อาการหน่ึง ๆ ประชุมกันเขาแลวใหชื่อตางออกไปเทานั้น ไมมีสัตว บุคคล เรา เขา หญิง 
ชาย ท่ีแทจริงอยูในทอนแหงรางกายน้ีเลย 

อันดับตอไปกําหนดใหแปรสภาพจากความเปนอาการน้ัน  ๆ ลงสูธาตุเดิม คือ ดิน 
นํ้า ไฟ ลม จนหมดความสําคัญม่ันหมายวา เปนอาการของรางกายทุกสวนตามที่เคยเปน
มา และหมดความสําคัญวาหญิง ชาย สัตว บุคคล เรา เขา ไปปรากฏตัวอยูในธาตุสี่นั้น ให



 

แวนดวงใจ ๒๑๘ 

๒๑๘ 

เห็นชัดวาแทจริงเปนธาตุลวน ๆ ไมมีสิ่งใดจะปรากฏตัวออกมาจากธาตุสี่นั้น พอจะใหเกิด
ความนารักนายินดีแมแตช้ินเดียว หากเปนเพราะความสําคัญผิดของใจ ซึ่งไมมีปญญา
ความสวางเปนเคร่ืองสองทางตามหลักความจริงของส่ิงเหลาน้ีเทาน้ัน จิตจึงไดลุมหลงกอง
ธาตุสวนหยาบ ๆ ซ่ึงมองเห็นไดดวยตาเน้ือน้ีวาเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปน
ของนารักใครชอบใจ จนกลายเปนบอกังวลอันใหญหลวงไปทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีขอบเขต 

แตเมื่อแยกออกดูดวยปญญาแลว ถาจะวาอาการก็สักแตอาการอันหน่ึง ๆ ที่
ประชุมกันเขา ถาจะวาธาตุก็สักแตธาตุอันหนึ่งเทานั้น ไมมีสวนใดจะเปนไปเพ่ือความนารัก 
นากําหนัดยินดี ถาจะพิจารณาเรื่องทุกขก็มีอยูในรางกายอันเปนที่รวมของธาต ุเม่ือกระจาย
จากกันไปแลว ทุกขก็ไมปรากฏ ทุกขยอมสลายตัวไปเชนเดียวกับกองธาตุสลาย ถาจะ
พิจารณาเร่ือง อนิจฺจํ ความไมเที่ยง ก็ไดแกรางกายอันเปนกองธาต ุ เปนตัว อนิจฺจํ อยูทุก
ขณะ ทุกขปรากฏขึ้นมากนอยก็เพราะกองธาตุกอนนี้แปรปรวน ถากองธาตุกอนนี้คงอยู 
ทุกขก็หาทางเกิดขึ้นไมได เราก็ไมตองเสวยทุกข และไมตองบนวากันทั่วโลก 

เพราะใครเกิดมาในโลกนี้ไมไดมุงหนามาเกิดเพื่อจะบน หรือเปนถอยเปนความกัน
กับทุกข แตเพราะกอนธาตุอันเปนกอนแหงทุกข มันเปนตัวเปนตนของเรา เราจึงเปนผู
ทุกข ทั้งเปนผูเสวยทุกข เราจึงบนกับทุกขซ่ึงเปนเร่ืองของเราคนเดียว เพราะเรากับทุกขมัน
แยกกันไมออก เรื่องบนกับทุกขวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดป ทุกคนจึงแยกไมออก คิดดูแลวก็
นาทุเรศ สงสารตัวเราผูเปนกองทุกขดวยกัน เพราะตางก็แยกทุกขจากเรา แยกเราจากทุกข
ไมออก ทุกขกับเราจึงกอดคอกันตาย ไมยอมพลัดพรากจากกันได น่ีพรรณนาเร่ือง อนิจฺจํ
กับเร่ือง ทุกฺขํ 

สวนเร่ือง อนตฺตา ก็คือกอนธาตุอันนี ้ ปฏิเสธคําสมมุตินิยมของโลกอยูตลอดเวลา
ในกายอันนี้เอง ถารางกายยังครองตัวอยูตราบใด อนตฺตา ก็ยังครองตัวอยูบนรางกายนี้
ตราบน้ัน เพราะไตรลักษณอยูในที่แหงเดียวกัน ไมเคยแยกทางกันเดินแตไหนแตไรมา ผูมี
ปญญาโปรดพิจารณารางกายน้ี ใหไดมองเห็นหนาเห็นตาของไตรลักษณ ซึ่งแสดงตนอยู
อยางเปดเผย ในรางกายของเราทุกทาน และโปรดพิจารณาซํ้าๆ ซาก ๆ จนเกิดความ
ชํานาญในการพิจารณา เห็นรางกายนี้เปนกองแหงธาต ุ เปนกองแหงทุกขอยางเปดเผยขึ้น
กับใจ ไมมีสิ่งใดจะสามารถมาปดบังลี้ลับปญญาไดเลย 

เมื่อปญญาก็เห็นชัด จิตก็เชื่องตออารมณ ยอมเปนโอกาสของจิตจะรวมสงบลงได
โดยสะดวกสบาย เมื่อถอนขึ้นมาจากสมาธิแลว ปญญาก็ทําหนาท่ีพิจารณารางกายตาม
ความเคยชินมาแลว รางกายทั้งทอนจะเปนที่ทองเที่ยวของปญญา จนมีความสามารถเต็มท่ี



 

แวนดวงใจ ๒๑๙ 

๒๑๙ 

แลว อุปาทานในสวนแหงกายจะขาดกระเด็นออกเพราะกําลังของปญญา จิตกับกายและกับ
กองทุกขในรางกายก็แยกทางกันเดิน ไมเปนบอแหงความกังวล ดังที่เคยเปนมา 

สวนเวทนาในจิต ไดแกสุข ทุกข เฉย ๆ สัญญาความจําหมาย สังขาร ความปรุง 
ความคิดภายในใจ วิญญาณ ความรับรูในส่ิงท่ีมาสัมผัส ทั้งสี่ขันธนี้เปนกองแหงไตรลักษณ
เชนเดียวกับรางกาย ถาคําวา จิต อันเปนตัวสมมุติยังมีอยูตราบใด ขันธทั้งสี่และไตรลักษณ
ท้ังสามยังเขาครองตัวอยูในจิตน้ันตราบน้ัน ฉะนั้นตองตามคนหาขันธทั้งสี่ไลตะลอมลงรวม
ในไตรลักษณใหไดดวยอํานาจของปญญา โดยคนหาตัวสัตว บุคคล หญิง ชาย เรา เขา ใน
ขันธทั้งสี่นี้โดยละเอียดถี่ถวน เราจะไมเห็นสัตวบุคคลเปนตน แมรายหน่ึงแฝงอยูในเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณน้ันเลย จะปรากฏ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ลวน ๆ เต็มอยูในขันธนั้น 
ๆ 

และการพิจารณานามขันธเหลาน้ีก็มีลักษณะเชนเดียวกับการพิจารณากาย พิจารณา
กลับไปกลับมาอยางซ้ําๆ ซาก ๆ ถึงกับปญญารูชัดวาไมมีอะไรนอกจากไตรลักษณลวน ๆ 
เต็มอยูในขันธส่ีเหลาน้ีเทาน้ัน ปญญาจะหมดความสงสัยในขันธทั้งปวง เพราะความฉลาด
และคลองแคลวของปญญาจะสามารถตามคนเขาไปถึงรากฐาน ซึ่งเปนบอเกิดแหงขันธทั้ง
หา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะไปพบจิตดวงสมมุติอันเปนจุดรวมแหง
อวิชชาเต็มอยูในที่นั้น สติปญญากับอวิชชาก็จะกลายเปนสนามรบกันในท่ีน้ันเอง 

อวิชชา คือยอดสมมุต ิกับ สต ิปญญาอันเปนยอดของมรรค คือทางแหงวิมุตต ิได
ทําหนาที่ของตนตอกันจนสุดกําลัง ผลปรากฏวาไดพบบอเกิดแหงขันธ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น และบอแหงไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺ
ขํ อนตฺตา ก็รวมอยูในจิตดวงสมมุตินี้ดวย จิตดวงสมมุติน่ีแลทานใหนามวา อวิชชา คือ
ความรูจอมปลอม คําวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย เกิดไปจากจุดเดียวนี ้เร่ือง
เกิด แก เจ็บ ตาย และเร่ืองทุกขเปนเรา เราเปนทุกข จนแยกจากกันไมออกตลอดกัป
ตลอดกัลป เกิดจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น 

จึงควรจะกลาวไดวาแมพิมพของโลกทั้งมวลคือธรรมชาติอันนี้ บัดนี้ปญญาที่ทัน
สมัยไดคนหาตัวแมพิมพของวัฏฏะ ไดพบกันอยางเปดเผยในสถานที่อวิชชาเคยซอนตัว จึง
ทําลายธรรมชาตินี้ลงดวยอํานาจของปญญาคมกลาซึ่งฝกซอมมาจนชํานาญ แมพิมพของ
วัฏจักรไดถูกทําลายแตกกระเด็นลงในขณะเดียวเทานั้น วิวัฏฏะไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่
โดยไมมีสิ่งใดปดบัง ปญญาทั้งหมดไดสิ้นสุดลงในขณะอวิชชาดับลงไป ศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี
ปญญาก็ด ี ไดตามสงเราไปถึงจุดนั้น กิเลสท้ังมวลก็จะรบกวนเราไปถึงแคน้ัน ความโลภ 



 

แวนดวงใจ ๒๒๐ 

๒๒๐ 

โกรธ หลงก็หมดฤทธิ์หมดอํานาจ จะไมสามารถทําเราใหหมุนเวียนอีกเชนเคยเปนมา แม
ขันธซึ่งเคยเปนบริวารของอวิชชา ก็กลับกลายมาเปนขันธลวน ๆ ไมเปนกิเลสอาสวะแต
อยางใด ศีล สมาธ ิปญญา ก็ทราบชัดวาเปนเคร่ืองมือสําหรับแกกิเลสอาสวะ ที่เปนขาศึก
ตอตัวเรา เพราะรูเทาเหตุรูเทาผลอยางแจมแจง แลวปลอยวางไวตามเปนจริง 

รูเทาเหตุ คือเหตุแหงทุกข ไดแกสมุทัย มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาเปนตน
ดวย รูเทาเหตุแหงสุข คือ ศีล สมาธ ิปญญาดวย รูเทาผล คือ ทุกขที่เกิดขึ้นจากสมุทัยดวย 
และรูเทาผล คือ นิโรธที่เกิดขึ้นจากเหตุแหงสุข คือมรรคดวย ผูรูเทาสัจจะของจริงทั้งสี่นั้น 
น่ันแลเปนธรรมพิเศษ จึงควรใหนามวา วิมุตติธรรม เพราะนอกจากสมมุติสัจจะไปแลว
เปนธรรมตายตัว เดนชัดอยูดวยความเปนอิสระในตัวเอง ไมขึ้นอยูกับสมมุติใด ๆ เปน ธมฺ
โม ปทีโป อยางสมบูรณ (ความสวางแหงธรรม) เชนเดียวกับพระอาทิตยท่ีปราศจากเมฆ
กําบังแลวยอมสองแสงสวางไดอยางเต็มที่ฉะนั้น ในขณะเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ อัน
เปนอัตสมบัติอยางประเสริฐไดปรากฏขึ้นในใจของผูมีชัยโดยสมบูรณ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทานตัดสินกันกับวัฏจักร ในคืนของวันเพ็ญเดือนหก 
สวนพวกเราจะไปตัดสินกันวันไหน เราจะปลอยใหความเกียจครานตัดสินเอาเสียทุกวันน่ัน
หรือ หรือจะมอบดวงใจอันมีคุณคามหาศาลน้ีใหกิเลสตัณหาเอาไปทําเปนครัวไฟ หองน้ํา 
หองสวม ท่ีชําระขับถายทุกวันน่ันหรือ ถาเราไมตองการใหส่ิงเหลาน้ีตัดสินช้ีขาดเอาตาม
ความตองการของเขา เทาท่ีเคยเปนมาแลวหลายภพหลายชาติ เราก็ควรต่ืนตัวตอความ
เพียร ศีล สมาธ ิปญญา กับความเพียรอยาใหหางจากใจ คําวา วิมุตต ิพุทโธ จะไมเกิดขึ้น
ในท่ีใด ๆ แตจะเกิดขึ้นที่ดวงใจของผูมีธรรม 

เพราะพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค และพระสาวกของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมเคยปรากฏขึ้นจากที่อื่นใดทั้งนั้น แมจะตรัสรูในท่ีตาง ๆ และเวลาอันตางกันก็ตาม แต
ตองตรัสรูในกรอบแหงหลักธรรม คือมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนธรรมสายกลางน้ีเทาน้ัน จะ
ไมตองตรัสรูดวยกาลสถานที ่แตจะตรัสรูดวยธรรม คือมัชฌิมา ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา
พระพุทธเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระสาวก ทานทรงอุบัติขึ้นจากพระธรรมทั้งนั้น บรรดาทาน
ผูปฏิบัติจึงไมควรไปสนใจกับกาลและสถานท่ีใหมากกวาความสนใจในหลักธรรม อันจะนํา
ผูปฏิบัติใหพนผานอุปสรรคไปไดโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไปโดยสิ้นเชิง 

เราลองคิดดูเรื่องของกิเลสทุกประเภท ที่เคยพอกพูนหัวใจของสัตวมานานแสน
นาน ไมเคยเห็นเขาปลอยตัวใครออกไปเปนอิสระ เพราะกาลเวลาและสถานท่ีเปนเหตุแม
แตรายเดียว เขายังเปนเจาครองอํานาจบนหัวใจของสัตวตลอดกาล ไมเห็นมีวันปลอยตัว
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เพราะถึงเวลาเลย ถาเปนนักโทษ แมจะมีโทษหนักก็ยังขึ้นอยูกับเวลา และมีวันปลดปลอย
ตัวออกมาเปนอิสระได เราเปนผูนับถือพระพุทธศาสนาในวงแหงสวากขาตธรรม จึงควร
คํานึงถึงธรรมที่ทรงประกาศสอนไว พระองคไมตรัสวา เราตถาคตมอบใหมื้อวัน ป เดือน 
ตัดสินกิเลสออกจากหัวใจของสัตวเลย แตตรัสมอบไวกับพระธรรมที่ผูเชื่อธรรมจะนําไป
ปฏิบัติแกไขตนเองไปเปนลําดับ จนถึงความพนทุกขไปไดเพราะพระธรรมเทานั้น 

ธรรมท้ังหลายท่ีไดอธิบายในวันน้ี โปรดทราบวามีอยูกับตัวของเราทุกทาน และพระ
พุทธเจาทานนําเรื่องของเราออกแสดงใหเราฟง อยาพึงเขาใจวาเปนเร่ืองใคร เพราะดีกับ
ชั่วเปนเรื่องของเราเคยทํามาจนช่ําชองดวยกัน จึงไมควรสงสัยในเรื่องของตน ถาเราเบ่ือ
หนายตอการเกิดตายอันเปรียบกับหลุมถานเพลิงน้ีแลว จงพยายามบําเพ็ญตนดวยความ
ไมประมาทนอนใจในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเองทุกประเภท สติปญญาโปรดใหแนบสนิทอยู
กับใจ และอารมณที่เกิดขึ้นจากใจของตน อารมณน้ีแลเปนตัวกอเหตุสําคัญ จงนําสติ
ปญญาตามวินิจฉัย และแกไขเหตุการณเหลาน้ีใหส้ินสุดลงไปได 

การประกอบความเพียรในวันหน่ึง ๆ ไมเปนของยากลําบากเหมือนเราทองเที่ยว 
เกิด ตาย อยูในสงสารอันเปนความทุกขทรมานแสนสาหัส การเพียรพยายามเพื่อรื้อถอน
ตนออกจากทุกข ไมเปนของยากลําบากถึงขนาดนั้น จึงควรพยายามบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือ
นาบุญของตน เมื่อสมบูรณเต็มที่แลวตอไปจะไดเปนประโยชนแกโลกสงสาร เน่ืองจากเรา
ทําตัวใหรมเย็นพอโลกจะพึ่งเราได เขาใหทานมาเล็กนอยก็มีผลมาก เพราะเน้ือนาดี และ
เต็มไปดวยปุย คือศีล สมาธ ิปญญา วิมุตต ิพุทโธ ฉะน้ันโปรดพากันรีบเรงความเพียร อยา
ลดละตลอดอิริยาบถ จะปรากฏสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นจากใจของผูมีความเพียร โดยไมมีสิ่ง
ใดมากีดขวางไวได 

วันน้ีไดอธิบายธรรมเก่ียวกับเร่ืองศีล สมาธ ิ ปญญา และอิทธิบาททั้งสี่ ซ่ึงเปนราก
ฐานของพระศาสนาใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายฟง โปรดไดนําไปพิจารณาและปฏิบัติใหสุด
ขีดความสามารถ ดวยความองอาจกลาหาญตอความเพียร เพื่อถึงแดนแหงความพนทุกข
โดยถายเดียว คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ซึ่งเคยเปนขอของใจมานาน 
จะสิ้นปญหาลงในจิตของผูมีธรรมคุมครองตนดวยความเพียรโดยไมตองสงสัย 

ในท่ีสุดแหงการแสดงธรรม ขอความสมหวังทั้งการดําเนินและผลอันจะเกิดขึ้นตาม
ความจํานง จงเปนของทานทั้งหลายโดยทั่วหนากันเทอญ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 


