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ประเพณีของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทานดําเนินมา 
เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากในทุกแงทุกมุมของการปฏิบัติธรรม เปนที่นาภูมิ
ใจตามประวัติซึ่งมีในตํารา ที่เราทั้งหลายไดอานไดเห็น ซึ่งควรจะยึดเปนแนวทางอยาง
ถึงใจ การปฏิบัติก็เร่ิมแรกแตพระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชและบําเพ็ญพระองค ลวน
แลวแตเปนวิธีเรียบ ๆ เงียบ ๆ สงบ เพื่อความสงบภายในเปนลําดับ แมจะทรงบําเพ็ญ
ผิดทางบาง เชน การทรงอดพระกระยาหารเปนเวลาหลายวัน ถึง ๔๙ วัน ไมเสวยพระ
กระยาหาร แตสิ่งที่นาเคารพบูชาอยางยิ่งก็คือพระอุตสาหพยายามของพระองค ถึง
ขนาดสลบไสลดวยความทุกขความลําบากในการบําเพ็ญ 

เมื่อไดงดจากการทรงอดพระกระยาหารนั้นมาบําเพ็ญทางอานาปานสติ ซึ่งถูกตองกับ
หลักสัจธรรมอันเปนหลักธรรมชาติ ก็ทรงไดตรัสรูธรรมในคืนวันนั้น การตรัสรูธรรมของ
พระพุทธเจา เปนธรรมชาติหรือเปนความอัศจรรยอยางยิ่งที่โลกทั้งหลายไมเคยมีเลย 
ไมมีผูใดที่จะประพฤติตนใหไดรับความลําบากลําบนเหมือนพระพุทธเจา และไมมีผูใด
จะไดตรัสรูธรรมอันเปนธรรมแดนอัศจรรยอยางยิ่งเหนือโลกทั้งสามไดเหมือนพระพุทธ
เจา 

การทรงนําธรรมออกสั่งสอนหรือโปรดสัตวโลกก็ไมมีใครที่จะละเอียดสุขุมคัมภีรภาพใน
แงแหงอรรถธรรม และอุบายวิธีการแหงการสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจา บรรดาสาวกทั้ง
หลายเริ่มแรกที่จะไดรูเห็นธรรมของพระพุทธเจา มีพระเบญจวัคคียทั้งหาเปนตน ซึ่ง
พรอมแลวดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง เมื่อไดสดับธรรมซึ่งเปนของจริง
ลวน ๆ ออกมาจากพระทัยของพระองคเองซึ่งทรงดําเนินมาโดยถูกตอง และตรัสรูโดย
ชอบธรรมอยางยิ่ง บรรดาสาวกเหลานั้นก็หยั่งทราบถึงความจริงแหงธรรมเปนขั้น ๆ ไป
โดยลําดับ จนไดบรรลุธรรมถึงอรหัตภูมิดวยกัน จากนั้นศาสนาก็กระจายออกไปดวย
ความสงางาม ดวยความอัศจรรย 



บรรดาสาวกแตละองค ๆ ที่ไดบรรลุธรรมจากพระพุทธเจาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติ
ตนใหถึงความจริงดวยการสละเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอยาง แมชีวิตจิตใจก็ไมอาลัยเสียดาย 
พระสาวกองคใดไปประกาศพระศาสนาในสถานที่ใด จึงปรากฏวาโลกทั้งหลายมีความ
เชื่อความเคารพเลื่อมใส ทําใหเกิดความรมเย็นภายในจิตใจตลอดถึงหนาที่การงาน 
และเกี่ยวของกับสังคมใด ๆ ก็เปนไปเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อความรมเย็นเปนสุข เพื่อ
ความสนิทสนมตอกันเปนลําดับ เพราะอํานาจแหงธรรมซึ่งเปนของเย็นอยูแลว ทําให
โลกทั้งหลายไดรับความรมเย็นเพราะอรรถธรรม 

จากนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ทานดําเนินมา ไมวาองคใดเปนไปเพื่อความนานับ
ถือนาเคารพเลื่อมใสทั้งนั้น ไมกาวกายกับหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนองคแทนศาสดา
เร่ือยมาโดยลําดับ ทั้งนี้เพราะทานเหลานั้นมีธรรมเต็มดวงใจแลว แตกอนมีแตกิเลส
โสมมเชนเดียวกับเรา ๆ ทาน ๆ นี้เอง แตเพราะการชําระสะสางเพื่อถายเทสิ่งไมดีสิ่ง
สกปรกโสมมทั้งหลายออกจากจิตใจ และประพฤติปฏิบัติดวยความเปนธรรม ผลที่เกิด
ขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดวยความเปนธรรมเปนวินัย จึงเปนผลใหจิตใจไดรับความ
ดูดดื่มในอรรถธรรม ธรรมจึงไหลเขาสูใจเปนลําดับ ๆ แทนสิ่งสกปรกซึ่งมีอยูภายในใจ
นั้น จนถึงกับใจทั้งดวงบรรจุธรรมไวทั้งหมด ใจเต็มไปดวยอรรถดวยธรรม เต็มไปดวย
ความบริสุทธิ์ผุดผอง 

การแนะนําสั่งสอนโลกก็สั่งสอนดวยความรูจริงเห็นจริง เพราะการปฏิบัติมาแลวทั้งทาง
เหตุและผลไมมีขอของใจสงสัย สั่งสอนดวยความองอาจกลาหาญและตรงตอความจริง
ทุกแงทุกมุม ผูรับการอบรมจึงไดรับผลเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ ๆ เพราะผูสอนสอนโดย
ถูกตองทั้งฝายเหตุฝายผล เพราะความรูมาแลวทุกอยางจึงนํามาสอนโลก นับแตองค
ศาสดาลงมาถึงพระสาวก การสั่งสอนอรรถธรรมแกพุทธบริษัทจึงไมคลาดเคลื่อนจาก
หลักความจริงนั้นไมวาจะเปนธรรมขั้นใด เปนไปดวยเหตุดวยผลดวยความถูกตองดี
งาม ที่จะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูฟงโดยลําดับ ไมผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนผูไมรูไมเห็น
นําธรรมมาแสดง ซึ่งผิดกันอยูมาก 

ดวยเหตุนี้เราทั้งหลายซึ่งเปนพระและเปนนักปฏิบัติ พึงคํานึงถึงอริยประเพณีที่พระพุทธ
เจาและพระสาวกพาดําเนินมาอยางถึงใจ อยาไดเห็นสิ่งใดมีความสําคัญยิ่งกวาอริย



ประเพณีที่ทานพาดําเนินมา แลวปฏิบัติตนตามแนวทางนั้น ๆ ไมวาธรรมไมวาวินัย ให
มีความสนใจใครจะรูจะเห็น และเพื่อความถูกตองดีงามทั้งดานธรรมะและดานวินัย เรา
จะเปนไปเพื่อความภูมิจิตภูมิใจของเราเปนอยางนัอย ยิ่งกวานั้นก็จะทําใหเปนความ
สงางามในวงคณะผูปฏิบัติดวยกัน และเปนความสงาราศีแกปวงชนพุทธบริษัทและพระ
พุทธศาสนาใหกวางขวางออกไปไมมีประมาณ 

การทําสิ่งใดพึงระลึกถึงเหตุถึงผลอยูเสมอ อยาทําดวยความสุมเดา อยาทําดวยความ
สะเพรามักงาย เพราะหลักธรรมทั้งหมดไมมีธรรมขอใดแงใดที่ออกมาจากความสะเพรา
มักงายของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเลย แตออกมาจากความรูจริงเห็นจริง และ
ออกมาดวยเหตุผลและกลมกลืนกันไปโดยลําดับในทางถูกตองดีงามไมมีผิดพลาด 

ศาสนธรรมของพระพุทธเจาเราจะเรียกวา คือ ตลาดแหงมรรคผลนิพพานก็ไมผิด จะผิด
ที่ตรงไหนเพราะธรรมนี้พรอมแลวที่จะยังผูปฏิบัติใหถึงซึ่งมรรคผลเชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาล ไมมีธรรมขอใดยิ่งหยอนกวากันพอที่ผูปฏิบัติจะเปนโมฆะหาผลตอบแทนไม
ได ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย แตเปนธรรมที่เสมอตนเสมอปลาย จึง
เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา มีความเหมาะสมอยูตลอดเวลาทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญ 
ฝายละคือวิธีการแหงการละกิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่งมีอยูภายในจิตใจ และการบําเพ็ญ 
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรของตนใหมีกําลังแกกลาสามารถขึ้นไปโดยลําดับ นี่มี
สมบูรณอยูในศาสนธรรมนี้ทั้งสิ้น จึงเรียกวามัชฌิมา เสมอตนเสมอปลาย 

อยาคิดคํานึงถึงอดีตอนาคตในการแกกิเลส เพราะกิเลสนั้นไมมีอดีตอนาคต เปนกิเลส
อยูวันยังค่ํา ที่จะผลิตทุกขขึ้นมาแกผูสนิทติดจมอยูกับกิเลสตลอดไป ไมมีคําวาผอนผัน
สั้นยาวเหมือนสิ่งอื่นใดเลย การปฏิบัติขัดเกลาหรือตอสูปราบปรามกิเลสเราจึงไมควร
ทําความผอนผันสั้นยาว จะไมทันกับกิเลส เพราะคําที่วาผอนผันสั้นยาวนั้นโดยมากมัก
จะเปนอุบายของกิเลสเสี้ยมสอนเราโดยไมรูสึกตัว จะทําอะไรก็ตามขอใหระลึกถึงพระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรืออริยประเพณีเสมอ อยาทําดวยอํานาจของกิเลสพาให
เปนไป 



พระพุทธเจาทรงสอนไวในเบื้องตนแหงการบวช ชึ่งเคยเทศนใหทานผูฟงทั้งหลายมาจน
ไมรูกี่คร้ังแลว .ซึ่งนาจะพอเขาใจและถึงใจกัน วางานของพระซึ่งเปนผูพรอมแลวในการ
ที่จะร้ือถอนตนใหพนจากทุกข ไมมีผูใดที่จะพรอมยิ่งกวาพระ ไมมีผูใดที่จะมีโอกาส
วาสนาอํานวยตลอดจตุปจจัยไทยทานทั้งสี่ซึ่งเปนเครื่องสนับสนุนยิ่งกวาพระ เมื่อเรา
ทราบแลววาพรอมทุกอยางแลว ความเพียรของเราที่จะตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติตอ
กิจการงานของตน จึงควรขะมักเขมนเขมแข็ง ทําหนาที่ของตนใหสมบูรณ 

ในเบื้องตนทานไดมอบงานใหแลวทุก ๆ ทานไมวาเณรวาพระที่ไดบวชปรากฏตัวเปน
พระในพระพุทธศาสนา จะตองไดรับมอบงานประจําเพศของตนเหมือนกันหมด งานนั้น
ไดแกกรรมฐาน กรรมฐานแปลวาที่ตั้งแหงงานอันเหมาะสมอยางยิ่งแลวในการที่จะถอด
ถอนสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจของตน เพราะความลุมหลงในงานที่ตนกําลังเริ่มทําอยูนี้ 

ไดแกอะไร ทานพูดเพียงยอ ๆ แตเปนการกระเทือนไปหมดทั่วอวัยวะของเราทุกสวนทุก
อาการวา เกสา หมายถึงผมบนศีรษะ ซึ่งมีอยูดวยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งนักบวช
และฆราวาสไมสงสัย โลมาก็คือขนเกิดอยูทั่วสรรพางครางกาย นขา เล็บมีอยูดวยกัน
ทุกคนทั้งหญิงทั้งชาย ทันตา ฟนก็คือกระดูกเราดี ๆ นี่เองแตเรียกวาฟน มีอยูดวยกัน 
ตโจ นี่เปนประโยคสําคัญมากแปลวาหนัง ตจปริยนฺโต หนังหุมอยูโดยรอบภายในราง
กายนี้ เพื่อปกปดความสกปรกโสโครกเต็มตัวภายในรางกายนี้ไว พอใหมองดูกันไดไม
ถึงกับแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางเพราะความเบื่อหนาย ความนาเกลียดนากลัวของ
คนแตละคนที่ไมมีหนังหุมตัว แตเรากลับเห็นสิ่งเหลานี้เปนของสวยงามไปเสีย จึงกลาย
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลย่ํายีตีแหลกศาสนธรรมของพระพุทธเจาที่มอบใหพิจารณา 
ใหเปนของไมสวยไมงามไปเสีย นี่ละขาศึกอยูที่ตรงนี้ 

พอถึง ตโจ เทานั้นทานก็หยุด เพราะรอบหมดแลวในรางกายของเรา คนเราถาไมมีหนัง
เสียอยางเดียวดูกันไดที่ไหน ไมวาจะดูดานไหน ขางบนขางลาง ขางหนาขางหลัง ดาน
ขวางสถานกลาง เต็มไปดวยปุพโพโลหิตเยิ้มอยูหมดทั้งตัว แลวเราจะสําคัญมั่นหมาย
ไปวาเปนหญิงเปนชาย เปนของสวยของงามนารักใครชอบใจ นากําหนัดยินดีไดอยางไร 
เมื่อเอาหนังบาง ๆ นี้เทานั้นแหละออกเสียแลวดูกันไดที่ไหน 



พิจารณาเขาไปยิ่งกวานี้ ลึกเขาไปเทาไรยิ่งเห็นความขยะแขยงซึ่งเปนสิ่งนาเกลียดนา
กลัวเต็มไปหมดภายในรางกายของเราแท ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่รักสงวนโดยสัญชาตญาณของ
จิต มีความรักความสงวนอวัยวะของตนทุกชิ้นทุกสวนภายในรางกายนี้ แตเมื่อหนังได
กระจายออกจากรางกายนี้เสียหมด ไมมีหุมหออยูเลยเชนนี้ ตัวเองก็ดูตัวเองไมได ดีไม
ดีจะเปนบาเปนหลังไปก็ไดเพราะความเกลียดความกลัวตัวเอง ถึงกับไมมีสติยับยั้งตัวก็
เปนได นี่ก็เพราะหนัง 

เพราะฉะนั้นหนังจึงเปนประโยคอันใหญโตในบรรดากรรมฐานทั้งหลาย นี่คืองานที่พระ
พุทธเจาทรงมอบให ใหไดพิจารณาตามหลักความจริงของมัน ผมเกิดขึ้นจากสถานที่
เชนไร ก็เกิดขึ้นจากสถานที่สกปรกโสมม เกิดขึ้นจากหนังจากเนื้อ แลวก็วาขี้ผม ขี้ขน ขี้
เล็บ ขี้ฟน ขี้เหลานี้ออกมาจากความสกปรกภายใน เปนของเศษของเดนของทิ้งแลวจึง
เรียกวาขี้ นาดูที่ไหน 

นี่ละการปฏิบัติหนาที่คืองานเหลานี้จะเปนชิ้นใดก็ตาม ขอใหพิจารณาใหถึงความจริง
ของสิ่งเหลานี้ สวนมาก ตโจ เปนของสําคัญกวาเพื่อน เมื่อพิจารณา ตโจ คือหนังที่หุม
หออยูโดยรอบนี้ไปทั่วสรรพางครางกายก็เปนเหตุใหจิตใจไดหยั่งทราบเขาสูภายในซึ่ง
เปนของปฏิกูลเต็มตัวอยูแลวโดยปกติของมันไดอยางชัดเจน นี่เวลาพิจารณา ตโจ ๆ 
กําหนดดู ตโจ แลวจิตยังซึ้งเขาไปตามหนังรอบตัว และซึ้งเขาไปภายในรางกาย นอก
จากหนังหุมอยูภายนอก แลวดูเขาไปภายใน จิตยอมจะเพลิดเพลินยอมจะซาบซึ้งในสิ่ง
เหลานี้ แลวจะเบาไปหมดภายในจิตใจ เกิดความสลดสังเวชขึ้นภายในตัว ทั้งนี้เราได
เคยปฏิบัติไดเคยพิจารณาแลวเปนอยางนั้นจริง ๆ 

เบื้องตนก็อาศัยการคาดคะเน ใชสัญญาเปนเสนบรรทัดเดินตามสัญญาวารางกายนี้
เปนอยางนั้น ๆ ตามที่ทานวา มันสกปรกโสมม เปนของปฏิกูลนาเกลียด นี่เปนความ
จริงที่ทานแสดงไวเปนสวากขาตธรรม แตจิตใจเรามันเสกสรรปนยอใหขัดตอความจริง
นั้นไปเสียวากายเปนของสวยของงาม เพราะฉะนั้นจึงพยายามทําจิตใจของเราใหคลอย
ตามความจริงที่ทานตรัสไววาเปนของไมสวยไมงาม ฝนพิจารณาคือฝนกิเลสนะไมใช
ฝนความจริง ฝนกิเลสพิจารณาเขาสูความจริงอันไมใชเปนเรื่องฝนเพราะเปนความจริง 
จนมีความซาบซึ้งเห็นไดชัด นี่เคยเห็นแลวเห็นประจักษจากการพิจารณาจริง ๆ ไมใช



เห็นดวยความดนเดา ไมใชเห็นดวยความคาดคะเน ไมใชเห็นดวยสัญญาคือความจํา 
แตเห็นดวยความจริง 

พอจิตไดรูเห็นอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งเชนเนื้อเปนตน จิตซาบซึ้งในเนื้อแหงรางกายของ
ตนแลว ก็ทําใหซาบซานไปหมดทั่วสรรพางครางกาย เหมือนกับไฟไดเชื้อ เชื้อมีอยูที่
ไหนไฟลุกลามไปเรื่อย ๆ ไหมไปเร่ือย ๆ นี่ความจริงอยูที่ไหนรอบรางกายของเรานี้ความ
รูก็ซึ้งไปเรื่อย ๆ ปญญาตรองไปตาม ทราบความจริงนั้นอยางลึกซึ้ง และจิตใจถอนตัว
ออกมา เกิดเปนความเบาใจ สงาผาเผย เกิดความอัศจรรยในความรูความเห็นกายของ
ตนนั้น 

ทั้ง ๆ ที่เราพิจารณากายของเรานั้นแล แตขณะกําลังพิจารณาเพลิน ๆ ดวยความรูซึ้ง ๆ 
อยูนั้น กายไมมีความรูสึกในตัวเลย ในขณะนั้นเหมือนกายไมมีทั้ง ๆ ที่พิจารณากาย
ของตัวอยูนั้นแล เบาไปหมด ผลสุดทายรางกายทุกสวนที่ไดรูไดเห็นดวยความซึ้งนั้น ก็
แปรสภาพใหเห็นอยางชัดเจนประจักษในขณะนั้นโดยลําดับ ๆ หนังก็พังลงไป เปอยเนา
ลงไปใหเห็นชัดเจน เนื้อก็เปอยเนาพังทลายลงไปโดยลําดับลําดา ภายในตับไตไสพุงก็
กระจายตัวลงไปเต็มไปหมดเกลื่อนอยูดวยความสกปรกโสโครกของรางกายตนที่แตก
กระจายออกจากกัน 

เพราะการพิจารณาซาบซึ้งดวยปญญา จิตใจเกิดความสลดสังเวชจนน้ําตารวง ทั้ง ๆ ที่
เวลานั้นไมทราบวากายอยูที่ไหน และทั้ง ๆ ที่เราพิจารณารางกายอยูนั้นแล รางกายของ
เราเอง แตกายปรากฏวาไมรูสึกตัวขณะนั้นวาน้ําตารวงไดอยางไร จากนั้นไปน้ําตาก็
หายละที่นี่ พอพังทลายลงไป คําที่วาน้ําตานี่เปนในขณะที่กําลังซาบซึ้งในความเห็นใน
ความรูพวกเนื้อพวกหนัง พอพังลงไปทีนี้อะไรก็คอยหมดไป ๆ เนื้อหนังทุกชิ้นทุกสวนก็
พังลงไปใหเห็นอยางชัดเจน 

เหลือแตรางกระดูกตั้งอยูบนกองหนัง กองเนื้อ กองอวัยวะสวนตาง ๆ ที่เนาเฟะอยูใน
ทามกลางนั้น ทีนี้กระดูกเมื่อไมมีเสนเอ็นติดตอกันไวหรือสืบตอกันไวยึดกันไว กระดูกก็
พังทลายลงไปจนกลายเปนกองกระดูกไปหมด รางกายทุกสวนที่สลายตัวลงไป สวนน้ํา
ก็ซึมซาบลงไปดินบาง และเปนไอขึ้นบนอากาศบาง ในความซึ้งของจิตเปนอยางนั้น 



แลวคอยแหงกรอบลงไป ๆ กลายเปนดินใหเห็นอยางชัดเจน คนทั้งคนกลายมาเปนดิน
ใหเห็นไดอยางประจักษดวยการพิจารณา จากนั้นกระดูกซึ่งเปนของแข็งก็คอยกลมกลืน
ไปกับดิน แลวกลายเปนดินใหเห็นตอหนาตอตา 

จิตก็สวางกระจางแจงเปนความอัศจรรยเหลือลนในขณะที่เห็นอสุภะอสุภังอยาง
ประจักษใจนั้น จนถึงกับออกอุทานวาสิ่งเหลานี้พึ่งมามีในวันนี้เทียวเหรอ มีเต็มรางกาย
ของเราอยูแลวตั้งแตวันเกิดมา ทําไมเราจึงไมรูจึงไมเห็น และทําไมจึงพึ่งมารูมาเห็นกัน
วันนี้ นั่นเกิดนิพพานขึ้นมาแลว ความเบาของจิตก็พูดไมถูก ความอัศจรรยของจิตที่
ปลอยจากสภาพเนาเฟะทั้งหลายกลายเปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟนี้ก็พูดไมถูก 

จากนั้นจิตก็รวมตัวเขาเหมือนไฟไหมดินระเบิด พรึบเดียวหมด ดินทั้งแผนหายไปหมด 
ตนไมภูเขาไมตองพูดเมื่อแผนดินทั้งแผนไดกลายเปนอากาศธาตุไปหมด รางกายกลาย
เปนดินเปนน้ํา และดินน้ําลมไฟกลายเปนอากาศธาตุไปหมด เหลือแตความรูลวน ๆ ซึ่ง
เปนความรูอัศจรรยเดนอยูเพียงดวงเดียวเทานั้น นั่นคือผลแหงการพิจารณาอสุภะอสุ
ภังเปนตน ใหเห็นประจักษภายในจิตใจดวยความจริงจริง ๆ ไมใชดวยความจํา 

จิตแสดงความอัศจรรยใหเห็นอยางเต็มที่เปนเวลาเปนชั่วโมง ๆ แลวคอยถอยออกมา 
คําวาถอยนี้ก็เปนกิริยาอันหนึ่งที่เราใชเปนสมมุติเทานั้น แตอาการความเคลื่อนของจิต
ที่ออกมาจากหลักธรรมชาติที่รวมตัวสงบแนวและละเอียดลอออัศจรรยอยางนี้ มันเปน
กิริยาอันหนึ่ง ไมทราบวาจะใหชื่อใหนามอยางไรถูก จึงเพียงวาถอยออกมาหรือวาแสดง
กิริยาออกมา ทีนี้เวลาที่จิตไดถอยออกมาจากความสงบตัวอยางเต็มที่แลว เรากําหนด
ดูตนไมภูเขาดินทั้งแผนก็ไมเห็น มันยังวางอยูหมดภายในจิตใจของเรา ใจยังวางไปหมด 
นี่คือการพิจารณาอสุภะอสุภังรางกายที่เรียกวากรรมฐาน ๕ นี่ละคืองานของนักบวชเรา 
เราไมเห็นสิ่งเหลานี้จิตใจเรายึดไปหมด 

คําวาขันธทั้งหาคืออะไร กองรูปก็ไดแกรางกายทุกสวนรวมแลวเปนอาการ ๓๒ คือ กอง
รูป เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉย ๆ มันก็อาศัยอยูกับรูปแตไมใชสิ่งนี้ หากเปน
ธรรมชาติของใครของเรา เชนกายก็เปนกาย เวทนาก็เปนเวทนา สัญญาก็เปนสัญญา 



สังขารเปนสังขาร วิญญาณเปนวิญญาณ เปนแตละอยาง ๆ ไมสับปนกัน เมื่อเรา
พิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกออกไปสูขางนอกก็เหมือนกันกับขางใน 

คําวาอสุภะอสุภังของปฏิกูลโสโครกของแตกของดับของสลายทําลาย เปนธาตุ ๔ ดิน 
น้ํา ลม ไฟ ไมวารูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายเปนเหมือนกันหมด นี่ก็กลายเปนโลกวิทู 
เร่ิมกลายเปนโลกวิทูขึ้นมา คือรูแจงเห็นจริงโลกหยาบ ๆ นี้เสียกอน คือโลกแหงรูปขันธ
วาเปนเหมือน ๆ กันหมดไมวารูปใครตอรูปใคร ไมวารูปหญิงรูปชาย รูปนักบวชและ
ฆราวาสเปนเหมือนกันหมด เมื่อพิจารณาจนมีความชํานิชํานาญแลวจิตยอมรูเทาทัน 
ปลอยวางไดในรูปขันธนี้ทั้งกองไมมีความเยื่อใย มีความเบาใจเพราะปลดเปลื้องภาระ
เครื่องกดถวงเสียได 

นี่เปนขั้นหนึ่งแหงการทํางานคือพิจารณากรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปน
พื้นฐานแหงงานที่จะกาวเขาสูงานอันละเอียดยิ่งกวานี้ ทานสอนใหพิจารณาอยางนี้ 
และสอนสถานที่ที่เปนที่เหมาะสมในการทํางานประเภทนี้ใหลุลวงไปไดดวยความราบ
ร่ืนดีงามไมมีอุปสรรคกีดขวางงานของตนที่กําลังดําเนินอยู ทานก็สอนใหอยูในปาใน
เขา ตามรุกขมูลรมไมในถ้ําเงื้อมผา ที่ใดก็ตามซึ่งเปนที่สงบสงัดไมพลุกพลานดวยสิ่งกอ
กวนตาง ๆ พระพุทธเจาทรงดําเนินมาอยางนี้ พระสาวกทั้งหลายทานดําเนินมาอยางนี้ 
นี้เปนเนื้อเปนหนังของศาสนาจริง ๆ เปนอยางนั้น ผูปฏิบัติใหเปนเนื้อเปนหนังของตน
จริง ๆ ทานก็ปฏิบัติอยางนั้น 

เราปฏิบัติเพื่อใหเปนเนื้อเปนหนังเปนสมบัติอันลนคาของตนจริง ๆ ก็ตองมีการปฏิบัติ 
และความรูความเห็นใหกลมกลืนไปกับงานกับกรรมฐานดังที่กลาวนี้ ไมวาจะอยูใน
สถานที่ใดไมลืมตัว ไมติดถิ่นติดฐานติดบานติดเรือนติดจตุปจจัยไทยทานทั้งสี่ ไมติด
แขกติดคนญาติโยม ไมเห็นอันใดดียิ่งกวาธรรมที่เรากําลังดําเนินอยูเวลานี้ นี่คือทางที่
ถูกตองดีงาม เปน อนิจตสารี หาที่อยูไมได ไมกําหนดที่อยู เชนเดียวกับนกที่ไปกินผล
ไมหรือหาอาหารมากิน กินที่ไหนแลวอิ่มแลวไปบินไป มีแตปกกับหางเทานั้น -ไมกังวล
วาตนไมนี้เปนของเรา ผลไมนี้เปนของเรา เปอกตมเปนของเรา กินอิ่มแลวก็บินไปดวย
ความหาอาลัยเสียดายไมได 



ผูปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานก็ตองเปนผูเชนนั้น ไมติดในโลกามิสใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะไมใชสิ่งที่เรามุงหวัง ไมใชสิ่งที่เราตองการ ไมใชงานที่เราจะทํา งานที่เราจะทําคือ
กรรมฐาน ๕ เปนตนนี้ตางหาก ใหยนเขามาตรงนี้เสมอ นี่เราอธิบายถึงเรื่องขั้นแหงการ
พิจารณากรรมฐาน ๕ ไดกรรมฐาน ๕ นี้ชัดเจนแลวชื่อวาไดหลักไดเกณฑแหงการ
ประพฤติปฏิบัติ จิตจะไมฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งใดเลย จะมีแตความละเอียดลออ 

เร่ืองปญญาตองใชเสมอ อยาเขาใจวาสมาธินั้นจะกลายเปนปญญาขึ้นมาโดยไมไดทํา
การพิจารณาใด ๆ เลยนั้นเปนความเขาใจผิด การเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะมี
ความแปลกตางและมีความแมนยําตางกันอยูมาก การเรียนเฉย ๆ เราจะพูดตามหลัก
การเรียนที่จดจํามานั้น ผูเรียนมาผูจํามานํามาพูดก็เปนผูสงสัยอยูแลวหาความแนนอน
ใจไมได ผิดกันกับผูเรียนมาแลวนํามาปฏิบัติ 

เมื่อนํามาปฏิบัติแลวยอมประสบเหตุการณตาง ๆ ทางภาคปฏิบัติใหเห็นประจักษกับ
ตนเอง เชนอยางรู เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้รูไดยังไง รูจนถึงกับละสิ่งเหลานี้รูยังไง
ถึงละได ผูปฏิบัติยอมทราบภายในตัวเองโดยลําดับ ทุกสิ่งทุกอยางตองมีภาคปฏิบัติ
ดวยความจริงจึงจะปรากฏผลขึ้นมา จํามาแลว อุปชฌายะสอนไววา เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ นั้นคือภาคศึกษาเรียกวาปริยัติ คือภาคศึกษา แลวเรานํา เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ ไปปฏิบัติบริกรรมพิจารณาใครครวญใหเห็นตามความจริงของกรรมฐานแต
ละอยาง ๆ จนทั่วสรรพางครางกายซึ่งเต็มไปดวยกรรมฐาน คือเปนที่ตั้งแหงงานดวยกัน
ทั้งนั้นแลว เราก็เห็นแจงขึ้นมาอันเปนความจริงหายสงสัย 

เพียงขั้นนี้เทานั้นก็เปนหลักเกณฑอันสําคัญทางดานจิตใจ หาความหวั่นไหวไมไดแลวที
นี้ มีแตทางที่จะเขยิบไปขางหนาเรื่อย ๆ คําวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เกี่ยว
โยงกันกับรางกายนี้ การพิจารณาทางดานปญญาจึงพิจารณาทั้งเวทนา พิจารณาทั้ง
กายประสับประสานกันไป ทุกขมันเกิดขึ้นในที่เชนไร เชน ปวดแขงปวดขา เจ็บเนื้อเจ็บ
หนังเจ็บกระดูก พิจารณาแยกแยะใหเห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งเนื้อทั้งหนัง ใหเห็นทั้งความ
ทุกขที่เปนอยูนั้นมันเปนเนื้อเปนหนังจริง ๆ เหรอ 



ความจริงแลวทุกขมันเปนทุกข เนื้อเปนเนื้อ หนังเปนหนัง เปนแตเพียงอาศัยกันอยูเทา
นั้นไมใชเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทางปญญาที่พิจารณาชอบดวยเหตุผลแลวเปน
อยางนั้น เมื่อไดพิจารณาเห็นชัดเจนอยางนั้นแลวมันจะพนจิตผูไปลุมหลงนี้ไปไมได 
ตองยอนเขามาหาจิต จิตก็เปนแตสักแตวารูเทานั้น เวทนาจะเปนสุข เปนทุกข เฉย ๆ 
ของเวทนา มันก็เปนเวทนาของมันอันหนึ่ง เปนความจริงอันหนึ่งของมันเทานั้น กายแต
ละสัดละสวนก็เปนความจริงของตนแตละอยาง ๆ ไมสับสนปนเปกัน นั่นคือความจริง
แท จิตเมื่อรูเทาทันเพราะการพิจารณาใหเห็นแจมแจงแลว ยอมถอนตัวเขามาเปนความ
จริงเชนเดียวกับสิ่งเหลานั้น 

เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเปนที่พอใจแลว คําวาเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ กับจิตก็ปลอยวางกันเอง เชนเดียวกับจิตปลอยวางรางกายดวยการพิจารณา
รอบคอบแลวพอแลวไมมีอะไรผิดแปลกจากกัน 

ที่กลาวมาทั้งมวลนี้เปนที่หลบซอน เปนที่อยูของกิเลสทั้งมวล โลกเราหลงอันนี้เอง หลง
ผมหลงขนหลงเล็บหลงฟนหลงเนื้อหลงหนังหลงอวัยวะตาง ๆ สวนอวัยวะตาง ๆ ของ
ตนวาเปนเราเปนของเราวาเปนหญิงเปนชาย โดยความเสกสรรปนยอแลวก็ติดไปตาม
นั้น ยึดไปตามนั้น ทั้ง ๆ ที่ไมจริง กิเลสยอมเปนของปลอมและเปนขาศึกตอธรรมเสมอ
ไป ดวยเหตุนี้กิเลสจึงตองกดขี่บังคับ หรือกลอมจิตใจของผูไมมีความแยบคายใหลุม
หลงไปตามมันอยูเสมอ 

จึงตองอาศัยหลักธรรมซึ่งเปนความเฉลียวฉลาด ใหทันกับกลมายาของกิเลสมีสติ
ปญญาเปนตน เมื่อเราพิจารณาอยูเสมอไมหยุดไมถอย สติปญญายอมจะมีความชํานิ
ชํานาญและจะทราบกันไดในวันหนึ่ง พอเปนเงื่อนพอเปนหลักใจพอเปนคติ ตอจากนั้น
ก็คอยคืบคลานกันไปเรื่อย ๆ จนถึงกับขั้นมีความแกกลาสามารถโดยทางสติปญญา 
และสามารถรูเทาทันหมดรอบตัว สิ่งที่เคยหุมหอจิตใจและใจที่ยึดถือสิ่งเหลานั้นทั้ง ๆ ที่
มันก็เปนไฟอยูแลว แลวเอาไฟคือความยึดมั่นถือม่ันเขามาเผาลนตนเอง มันก็ปลอย
ของมันไปโดยลําดับ ผลสุดทายก็ปลอยทั้งภายในจิต 



กิเลสทุกประเภทอาศัยอยูตามสิ่งเหลานี้ที่กลาวมานี้แล ทานจึงสอนใหแยกใหแยะให
ถากใหถางลงไปดวยกําลังของสติปญญา เพื่อใหเห็นแจมแจงชัดเจนในสิ่งทั้งหลายที่
เปนที่ซุมซอนของกิเลสความลุมหลง จนกระทั่งรูแจงเห็นจริงในสิ่งนี้แลวปลอยวางเขา
มาสูจิต นี่เปนหลักธรรมชาติแหงการปฏิบัติ 

ปลอยวางเขามาสูจิตแลวยังไมแลว กิเลสยอมมีอยูทั้งทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรส มี
อยูทั้งทางรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงตองพิจารณาทั้งรูป เสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส เพื่อถอนตัวเขามา เพื่อจะขับไลกิเลสไมใหไปยึดไปถือ ไมใหไปหลงงมงาย 
แลวก็ยอนเขามาหาขันธทั้งหา ขับไลกิเลสที่มันไปเที่ยวหลบซอนยึดถือดวยความงมงาย
ในสิ่งเหลานี้วาเปนเราเปนของเรา รูปก็เปนเรา เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ เปนเราเปนของ
เรา สัญญา ความจําไดหมายรูเปนเราเปนของเรา สังขารความคิดความปรุงดีชั่วตาง ๆ 
วาเปนเราเปนของเรา วิญญาณ ความรับทราบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งเกิดทั้งดับนั้น
วาเปนเราเปนของเรา 

เลยกลายเปนเราขึ้นมาดวยความเสกสรรปนยอ อันเปนความงมงายของเราที่หลงตาม
กลมายาของกิเลสทั้งสิ้น จึงตองไดชะลางหรือทําลายกันดวยสติปญญา จนกิเลสไมมีที่
หลบที่ซอนเพราะสติปญญาตามตอนตามฟาดฟนหรือเผากันไปหมด กิเลสก็ตองหดตัว
เขามาเพราะไมมีที่พึ่งไมมีที่อาศัยไมมีทําเลที่หลบซอนที่หากิน ไมมีทางเดินเพื่อหา
อาหาร มันก็หดตัวเขาไปหลบอยูภายในคือใจ 

อยูภายในใจก็เปนกิเลสเหมือนกันกับอยูภายนอก ผูที่จะทําลายก็คือสติปญญาอีกเชน
เดียวกัน เขาไปสูภายในใจสติปญญาก็ตามเขาไปพิจารณาใหเห็นชัดภายในจิตใจนั้น
อีก จนกระทั่งกิเลสแตกกระจายออกหมดไมมีเหลือภายในจิตใจ เหลือแตความบริสุทธิ์
ลวน ๆ คืออิสระเสรีของจิตซึ่งเต็มไปดวยความบริสุทธิ์ลวน ๆ แลวตั้งแตบัดนั้นตอไป ผล
ที่เราไดดําเนินมาในงานของเราเริ่มตั้งแตกรรมฐาน ๕ จนกระทั่งถึงรอบทั้งภายในจิตใจ
ก็เปนอันวายุติ 

นี่ละที่ทานเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ทํางานงานของสมณะนั้นนะไดสําเร็จลงแลวดวย
ความรอบคอบชอบธรรมและบริสุทธิ์เต็มดวงใจ นี่เรียกวาทํางานสําเร็จ พระพุทธเจา



ทานก็สําเร็จที่ใจนี้ พระสาวกอรหัตอรหันตทานก็มาสําเร็จที่ใจนี้ กิเลสเวลาจะตายก็ตาย
ลงที่ใจสลายลงที่ใจ เวลาเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจ เมื่อถูกทําลายลงไปแลวก็ดับลงที่ใจ ใจที่ถูก
กิเลสหุมหอจึงมืดอยูที่ตรงนี้ เรียกวาโมหะคือความมืดบอดของใจ เพราะอํานาจของ
กิเลสมันปกคลุม 

สวนกิเลสไมไดมืดบอด มันฉลาดครอบงําหัวใจสัตวโลกไมมีอะไรเสมอเหมือน นอกจาก
สติปญญาเทานั้นที่จะฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป เผากันลงไปที่ตรงนั้น กิเลสก็หลุดลอย
ไปไมวาประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทหยาบอยูทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่อง
สัมผัส อยูตามรูป กิเลสปานกลางก็อยูตามเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กิเลสอยาง
ละเอียดก็อยูภายในจิต ฝงจมอยูนั้นทานเรียกวาอวิชชา ก็ไปสุดกันตรงนั้น เวลาจะ
สังหารใหสิ้นสุดไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือก็ตองไปสังหารกันที่จิตดวยมหาสติมหา
ปญญาที่ทันสมัย ที่ทันกันกับกิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็ไปยุติกันที่นั้น ทานเรียกวา วุ
สิตํ พฺรหฺมจริยํ ไดเสร็จงานแลว งานวัฏจักร งานเพื่อแกวัฏจักรออกจากใจ 

วัฏจักรแปลวาหมุนวนเวียนอยูนั้นไมมีเวล่ําเวลา ไมมีตนมีปลาย ไดแกความหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงแหงความเกิดแกเจ็บตายของจิตที่เต็มไปดวยกิเลส ทานเรียกวาวัฏจิต 
หมุนไปเวียนมาอยูเชนนั้น มาภพเกาภพใหมอะไรก็มีแตเร่ืองของเจาของแตไมรูวา เคย
เกิดเคยตายมาแลวกี่ภพกี่ชาติ เวลาจะทราบก็ตองทราบดวยภาคปฏิบัติจะทราบอยาง
อ่ืนไมได เรียนจบพระไตรปฎกก็เถอะถาลงไมไดเขาภาคปฏิบัติแลวจะไมทราบวี่แววของ
จิต วี่แววของกิเลส วามันเปนกันมาอยางไร มันเกี่ยวโยงกันมาอยางไร มันเกี่ยวของกัน
มาอยางไรกิเลสกับจิต ทําใหสัตวไดเกิดแกเจ็บตายไดอยางไร นอกจากวาตายแลวสูญ 
ๆ ก็เปนเรื่องของกิเลสมันหลอกอีกไมใชความจริง 

เมื่อเราพิจารณาปฏิบัติดังที่กลาวนี้เรียกวาเราปฏิบัติตามความจริง เพื่อรูความจริงเปน
ลําดับ ๆ จนกระทั่งรูความจริงเต็มสวน สํารอกปอกกิเลสออกจากใจหมดแลวเราไมตอง
ไปถามผูใด พูดก็สาธุแมพระพุทธเจาจะประทับอยูที่ตรงหนานี้ก็ไมทูลถามทาน 

ถามทานทําไมทานสอนเพื่อความจริง ความจริงมีอยูกับทุกคน สอนเพื่อใหรูความจริง 
เมื่อปฏิบัติตามแนวที่ทานทรงสั่งสอนไวแลวจะไมรูความจริงเปนไปไดอยางไร ตองรู



ความจริง เมื่อรูความจริงแลวก็เปนสิ่งเทาเทียมกัน จะไปถามทานใหทานรับสั่งวาอยาง
ไรอีก เมื่อถึงความจริงเต็มสวนแลวไมมีใครถามใคร เพราะความจริงลวน ๆ เต็มหัวใจ 
นั่นแหละเรียกวาหมดกิจหมดการหมดงานหมดจริง ๆ ตั้งแตขณะไดสิ้นสุดวิมุตติหลุด
พนจากเครื่องผูกพันทั้งหลายภายในจิตใจ นี่แหละงานของพระเรามีทางสําเร็จได มีวัน
มีปมีเดือนใหสําเร็จไดดวยความพากเพียรของเรา เมื่องานนี้สําเร็จแลวงานอื่น ๆ ก็สัก
แตวาทําไปอยางนั้นเอง งานอันแทจริงที่เปนพระประสงคของพระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ภิกษุบริษัทก็คืองานฆางานทําลายกิเลส งานทําลายวัฏจักรที่มีอยูในจิตนี้ใหขาด
กระเด็นไปจากใจ 

เร่ืองภพชาตินั้นเราไมสงสัยเริ่มรูไปตั้งแตปญญาขั้นเริ่มแรกไปโดยลําดับ อันไหนเปน
เชื้อแหงวัฏฏะ ภูมิใดขั้นใดทราบไปโดยลําดับแลวทําลายกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงภูมิ
ละเอียด คืออวิชชานั้นเปนภูมิละเอียด ผูสําเร็จอนาคามีผลโดยสมบูรณแลวอวิชชายังมี
อยูภายในใจ ทานวาไปเกิดในพรหมโลก ๕ ชั้น คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏ
ฐา จากนั้นก็ผาน นี่คือผูมีกิเลสอันละเอียดไดแกอวิชชาอยูภายในใจ แตผูทําลาย
อวิชชานี้หมดแลวไมตอง ไมวาจะเปนชั้นใดภูมิใดพรหมโลกใดก็ตาม ผานถึงความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนเห็นประจักษใจจะไปถามใครที่ไหน เพราะความจริงมีอยู 

ใจมีทางที่จะฉลาดแหลมคมไดเมื่อไดรับการฝกฝนอบรมอยูเสมอ พระพุทธเจาทานจึง
สอนใหฝกฝนอบรมจิตใจ จิตใจเปนของฝกฝนอบรมได เปนของทําใหฉลาดได เปนของ
ทําใหโงได ธรรมเปนธรรมชาติที่ทําใจใหฉลาด ฉลาดก็หมายความวาฉลาดในตัวเองนั่น
แหละเปนของสําคัญ เมื่อฉลาดรูรอบภายในตัวเองแลวก็กลายเปนโลกวิทูรูแจงเห็นจริง
ไปหมดในสิ่งทั้งหลายวา เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนความสมมุติกันทั้งนั้น นี่เปน
คุณสมบัติของสาวกที่จะพึงรูพึงเห็นเหมือน ๆ กัน เปนแตเพียงกวางแคบกวากันเล็ก
นอยเทานั้น 

แตภูมิของพระพุทธเจาลึกซึ้งเขาไปกวานี้อีกหลายขั้นหลายภูมิ โลกวิทูหยั่งทราบกระทั่ง
วารจิต กระทั่งถึงภูมินั้นภูมินี้ เคยเกิดเปนภพใดชาติใดของสัตวแตละตัว ๆ พระองค
สามารถรูหมด เพราะกิเลสพาใหเกิด กิเลสพาใหตาย บุญพาใหดี บาปพาใหชั่ว พาให
เกิดสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตเพราะจิตเปนผูสรางมาเอง เมื่อทําลายจึง



ตองทําลายลงที่จิต เมื่อทําลายลงที่นี่จนหมดสิ้นไมมีเหลือแลวจะมีอะไรเขามากวนจิต
อีกเลา ไมมี มีแตขันธที่กระดุกกระดิก ๆ อยูตามภาษีภาษาของมันซึ่งไมมีความหมาย
ในตนเองเลยเทานั้น พอหมดกําลังของมันที่จะสืบตอไปแลวก็สลาย เรียกวาตาย จิตที่
บริสุทธิ์แลวก็ดีดตัวออกไป หมดความรับผิดชอบ คําวาหวงใยไมตองพูด ทานหวงหา
อะไร มีความรับผิดชอบเทานั้นแลวก็หมดความรับผิดชอบ 

นี่ละผลของงานมีกรรมฐาน ๕ เปนงานเบื้องตนไดสําเร็จลุลวงไปถึงขั้นงานอันละเอียด 
ไดแกทําลายอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ใหหมดสิ้นไปจากใจแลวไมมีงานใดมาอีกที่จะ
ใหทํา มีแตกิริยาเทานั้น จะทํางานนั้นงานนี้เพื่ออะไรก็ไมเห็นมีเพื่ออะไร ขอใหพากันตั้ง
อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยามองเห็นสิ่งใดในโลกนี้วาเปนสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย 
ความแปลกประหลาด ความเขาใจวาสิ่งนั้นแปลกสิ่งนี้ประหลาดคือความหลอกตนทั้ง
นั้น เปนมาจากกลมายาของกิเลส ใหพึงทราบเสียวานี้คือกลมายาของกิเลสที่หลอก
สัตวโลกใหจม แตธรรมนั้นเปนธรรมชาติที่แกความหลงงมงายของตนและความลมจม
ของตนใหฟนตัวขึ้นมาสูอิสระเสรีเต็มที่ภายในจิตใจ นี่แหละการดําเนินตามอริย
ประเพณีของพระพุทธเจา มีมรดกอันสําคัญที่จะพึงไดรับดวยกันดังที่กลาวมานี้ 

ขอใหทุกทานไดเปนที่ม่ันใจในหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไว ทรงสั่งสอนไว
เพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรง ไมไดสอนไวแบบปาว ๆ แบบโมฆบุรุษ เพราะพระพุทธเจา
ไมใชโมฆศาสดา ธรรมะจึงไมใชโมฆธรรม สอนดวยความรูจริงเห็นจริงจริง ๆ ผูปฏิบัติ
จะพึงไดรับผลเปนที่พอใจโดยลําดับไมสงสัย ขอใหทุกทานไดตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ 

เราอยาเห็นสิ่งใดเหนือธรรมะ ในโลกนี้ไมมีสิ่งใดเหนือธรรม สามโลกธาตุนี้ยอมกราบ
ธรรมทั้งนั้น ธรรมเปนของประเสริฐ สิ่งเหลานั้นไมปรากฏวาประเสริฐเปนคูแขงธรรมได
เลย ใหเปนที่ม่ันใจ เราเคยผานโลกมานานแลวทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกาย สัมผัส
สัมพันธกันตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เราทําไมจะไมเบื่อหนาย ทําไมจะไมบวกลบ
คูณหารกันพอใหรูผลแหงการไดการเสียของตนบาง การประพฤติธรรมทําไมจะทํา
ความออนแอ เมื่อจะเขาถึงความประเสริฐเลิศโลกเพราะการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรรมของพระพุทธเจาแท ๆ ทําไมจึงเห็นวาเปนของลําบากลําบน กิเลสเหยียบย่ํา



ทําลายหัวใจเราไมลําบากเหรอ โลกเกิดความทุกขความเดือดรอนทุกวันนี้เพราะกิเลส
ไมใชหรือ ไมใชเพราะธรรม ทําไมเวลาบําเพ็ญธรรมจึงเห็นวาเปนความลําบาก นั้น
แหละคือกลมายาของกิเลสหลอกเราใหพากันเขาใจเอาไว 

 


