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อุบายแกความกลัว
ศาสนาคือน้าํ ดับไฟ ไฟราคะ ไฟตัณหา หรือวาไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ไหมหัว
ใจสัตวโลก ถาไมมีน้ํา คือ ธรรมะเปนเครือ่ งระงับดับกันบางเลย หัวใจดวงนัน้ ๆ จะเปน
เหมือนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลาหาความสงบสุขไมได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ
ไมสําคัญที่สถานที่ แตสาํ คัญทีค่ วามรุม รอนเผาลนจิตใจเพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหา
อาสวะประเภทตางๆ มันเผาลนอยูภ ายใน ไมมเี วล่าํ เวลา ไมมีอิริยาบถใดพอที่จะวาง
เวน นอกจากมีธรรมเขาไประงับดับกันเทานัน้ ดวยเหตุนศ้ี าสนาจึงเปนธรรมจําเปนตอ
มวลสัตวอยูมากทีเดียว
ผูต อ งการหวังความสุขความเจริญ หวังหนีรอ นพึง่ เย็น ก็ตองเห็นโทษแหงไฟทั้ง
หลายทีส่ มุ อยูภ ายในจิตใจ และเห็นคุณแหงธรรมซึง่ เปนเสมือนน้าํ สําหรับดับไฟเหลานี้
ใหพอลดหยอนผอนคลายพอหายใจไดบาง หรือพอบรรเทาไมรมุ รอนจนเกินเหตุเกิน
ผล เกินประมาณที่จะทนได เกินสติกําลังความสามารถที่จะแกไขได บางรายถึงกับเปน
บาไป เพราะไฟเหลานีม้ จี าํ นวนไมนอ ย ในโลกเราทีป่ ราศจากธรรมเปนเครือ่ งเยียวยา
รักษา เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงเปนธรรมชาติทจ่ี าํ เปนอยูม ากจะขาดธรรมเสียมิได ถาไม
อยากเห็นโลกเปนไฟทัง้ กองแผดเผามวลสัตวไมมเี วลาวางเวน
ราคะดับดวยน้าํ อันใด พระพุทธเจาทรงสอนใหดับดวยธรรมซึ่งเปนคูปรับของ
กันและกัน เชน ใหดบั ดวยการพิจารณาอสุภะ ปฏิกลู โสโครก และ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ซึ่งมีประจําอยูกับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรักชอบ เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะ เรื่องปฏิกูล
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอไฟประเภทนี้
โทสะเกิดขึ้น พึงระงับดวยความเมตตาหนึ่ง ระงับดวยการมองคนอื่นในแงเหตุ
ผลหนึง่ มองกันในแงใหอภัยหนึง่ มองกันในสมานัตตตา ไมถือตัวหนึ่ง พิจารณาเรือ่ ง
ราวทีใ่ หเกิดโทสะนัน้ ดวยเหตุผลหนึง่ และยอนเขามาดูตัวที่กําลังโกรธกําลังโมโหโทโส
อยูนั้น คือ ตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาลนจิตใจอยูใ นขณะนัน้ กอนอื่นที่จะลุกลามไปไหมผู
อื่น ตองไหมผูโกรธผูโมโหโทโสกอนผูอื่น นีเ่ ปนจุดสําคัญ ใหดูที่จุดนี้ซึ่งเปนจุดเกิดขึ้น
แหงภัย คือโทสะหรือความโกรธ เมือ่ เห็นสิง่ เหลานีเ้ ปนภัยก็ระงับดับกันทีต่ รงนีด้ ว ย
อุบายวิธีการตางๆ ที่จะระงับดับมันได
เชนเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมา ก็ใหเห็นวาโทสะเปนภัยแกตวั
เราเอง แลวรีบระงับดับทีต่ รงมันเกิด คือ เกิดที่จิตนั้น ไมใหกระจายออกไปสูผูอื่น
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บางคราวคนอืน่ ไมมคี วามผิด แตเราไปเขาใจเสียเองวาผูน น้ั มีความผิด หรือผู
นั้นมีอะไรแกตนทั้งๆ ที่เขาไมมีอะไรเลย ก็เพราะความสําคัญของใจหลอกลวงตนเอง
ใหเกิดโทสะขึ้นมา เกิดความโกรธความแคนขึ้นมาก็ได แมจะมีผูแสดงปฏิกิริยาอันเปน
ความกระทบกระเทือน ใหเกิดความโกรธความไมพอใจขึ้นมาก็ตาม ผูปฏิบัติธรรมไม
ควรไปมองในแงนั้น มองดูคนนั้น มองเรื่องนั้น คิดเรือ่ งนัน้ ใหมากยิ่งกวาการยอนเขา
มาสูจุดแหงเหตุ คือ ตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ
คนควาหาเหตุหาผลแหงความโกรธ ถือความโกรธเปนจุดหมายหรือเปนเปา
หมายแหงการพิจารณา ถือตัวโกรธนั้นเปนตัวโทษตัวภัยที่ทําลายตนเองอยูในขณะนั้น
แลวระงับกันดวยอุบายวิธกี ารตางๆ ไมยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลย ความโมโห
โทโสหรือความโกรธจะลุกลามไปไมได เมื่อสติความระลึกรูยอนเขาสูจุดแหงเหตุนั้น ซึ่ง
เปนจุดที่ถูกตอง ดวยการพิจารณาโดยทางปญญาจนความโมโหโทโสระงับลงดวยอุบาย
นัน้ ๆ คราวตอไปก็จับจุดที่เคยปฏิบัติไดผลมาแลว และพิจารณาระงับลงไดเรื่อยไป
สวนความหลงนั้นเปนสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมาก มีแทรกอยูก บั กิเลสประเภทตางๆ
เต็มไปหมดไมมเี วน เพราะเปนประเภทซึมซาบละเอียดลออ สามารถเขาแทรกซึมไดใน
กิเลสทุกประเภท เพราะฉะนัน้ เราจะยกออกมาพูดเฉพาะโมหะเสียทีเดียวก็ไมได เชน
ความโลภก็มคี วามหลงมาแทรก ความโกรธก็มีความหลงมาแทรก ความรักก็มีความ
หลงมาแทรก ความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้น มันแทรกไดหมด จึงระงับดับกัน
ดวยสติปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะใหโมหะนี้สิ้นสุดลงไปได อวิชชาไดสิ้นสุดลงไป
จากจิตเมื่อใด พึงทราบวาเมือ่ นัน้ แหละ โมหะอันสําคัญซึ่งเปนรากเหงาของกิเลสทั้ง
หลายจึงจะสิน้ ลงไป หากอวิชชายังไมสิ้นเมื่อไรโมหะก็ยังตองมีอยูนั่นแหละ รากแกว
จริงๆ ออกมาจากโมหะอวิชชา
เราเปนนักปฏิบตั ทิ าํ หนาทีข่ องการบวชเต็มภูมขิ องเราทุกวันเวลาทุกอิรยิ าบถ ดวย
การชําระสะสางกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจและเกิดขึ้นที่ใจ และลุกลามไปสูภ าย
นอก ตองถือเปนกิจเปนงานสําคัญ อยาเห็นงานอืน่ ๆ วาเปนงานจําเปนหรือหนักแนนมี
คุณคายิง่ กวางาน คือ การชําระกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ดวยความเพียรทาตางๆ
อุบายวิธีตางๆ อยูโดยสม่ําเสมอ อยาเสียดายเวล่าํ เวลา อยาเสียดายอารมณแหงความคิด
ความปรุงของใจ ซึง่ เคยเปนมาและเคยหลอกหลอนมาเปนเวลานานแลว ทีว่ า สังขารขันธ
หรือ สัญญาขันธ นี้ออกหนาออกตาอยูตลอดเวลา ผูมีสติเทานั้นถึงจะทราบเรื่องของ
สังขารและเรื่องของสัญญาที่ออกหนาออกตาอยู ทั้งๆ ที่ไมไดมีอะไรมากระทบใหคิดให
ปรุงใหเกิดความสําคัญมั่นหมายก็ตาม แตมันเกิดขึ้นมาโดยลําพังของมันไดอยางคลอง
ตัว ไมเหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมา
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การพิจารณาจึงตองถือใจเปนสําคัญ มีสติคอยระมัดระวังเสมอ อยาไปคุน เคยกับ
ความเพียรแบบโลกๆ ซึ่งเปนพิธีการของกิเลสแตงกลอนแตงบทเพลงใหเดินตามจังหวะ
ของมัน เชน เคยเดินจงกรมแลวก็เดินไปเฉยๆ นั่งไปเฉยๆ ไมมีความจดจอตอเนื่องดวย
สติสัมปชัญญะกํากับใจในประโยคแหงความเพียร ไมเกิดประโยชนอันใด เพราะสิง่ ทีจ่ ะ
ใหเกิดประโยชนตามหลักแหงความเพียรนัน้ ตองมีสติเปนเครื่องจดจอตอเนื่องกันกับ
งานที่ทํา เชน ผูบริกรรมก็มีสติกํากับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ
ผูพ จิ ารณาทางดานปญญา สติเปนของสําคัญไปตลอดสาย ไมมที จ่ี ะละเวนสติเลย
การยืน การเดินไปที่ไหนสติใหมีอยูกับตัว ความมีสติอยูก บั ตัวนัน้ เหมือนกับมีเครือ่ งรับ
ทราบ สติปญญาทาทางตางๆ ที่จะระมัดระวังหรือตอสูตานทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้น
ยอมทําหนาทีไ่ ดรวดเร็วกวาคนไมมสี ติ ฉะนั้นจึงตองฝกสติ
ตั้งแตพื้นๆ ภาวนา การอบรมเบื้องตนก็อาศัยสติ จะเห็นได เชน เวลาไปอยูใ น
สถานทีน่ า กลัวมาก ซึ่งไดเคยไปอยูแลวและไดเห็นเหตุเห็นผลกันกับเรื่องของสติไดดี พอ
เปนหลักฐานพยานยืนยัน และนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟงไดโดยไมสงสัย คือ เราไปอยูใ น
สถานที่นากลัว สติยอมตั้งตัวอยูเสมอ
การตั้งสติอยูโดยสม่ําเสมอเพราะความระวังตัว ทั้งกลัวตายก็กลัว ทั้งกลัวจิตจะ
สงออกไปสูสิ่งที่กลัวนั้นก็กลัว จึงตองระมัดระวังทั้งดานอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอก
เชนเสือเปนตน ทัง้ ภายในกลัวสติจะเผลอตัวจากความเพียรนีก้ ร็ ะวัง บังคับจิตไมให
เสียดายในอารมณทน่ี า กลัว เชน คิดไปเรื่องเสือ เรือ่ งอันตรายตางๆ ไมยอมใหจิตเล็ด
ลอดออกไปคิดเปนอันขาด บังคับใหคดิ ปรุงอยูก บั คําบริกรรมโดยเฉพาะเทานัน้ จิต
ปรุง พุทโธ ก็ใหอยูกับ พุทโธ สืบเนือ่ งกันเปนลําดับ สละทุกสิ่งทุกอยางในความคิด
ภายนอก ใหสติกับจิตกลมกลืนกันเปนอันเดียว
ทีนี้เมื่อสติมีความสืบตอ งานของจิตที่กําลังภาวนาก็เปนชิ้นเปนอันเปนเนื้อเปน
หนังขึ้นมา สามารถสัง่ สมพลังขึน้ มาไดในขณะนัน้ กลายเปนจิตทีม่ คี วามสงบตัวแนน
หนามั่นคงขึ้น ทั้งๆ ที่เดินก็เดินไดอยู เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได แตจิตมี
ความเหนียวแนนมัน่ คงอยูภ ายในตัวเอง ดวยความมีสติเปนเครื่องระวังรักษาอยูตลอด
เวลา อารมณที่เคยกลัวก็หายเงียบไป ไมอยากคิด ไมเสียดายในความคิดเกีย่ วกับ
อารมณประเภทนัน้ ๆ แมจะคิดออกไปถึงอารมณที่นากลัว จิตก็เลยไมกลัว พอคิดออก
ไป ขณะเดียวก็ถอยกลับเขามาทันทีอยูดวยความมั่นคงของใจ ใจเลยกลายเปนใจทีก่ ลา
หาญขึน้ มาในขณะนัน้
ทั้งๆ ที่ในเบื้องตนเริ่มเดินจงกรมจิตกลัวมาก แตพอไดหลักเลยกลายเปนจิตที่
กลาหาญขึน้ มาในขณะนัน้ จะเดินนานสักเทาไรก็ได ไมมคี วามสะทานหวัน่ ไหวตอเรือ่ ง
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ความกลัวใดๆ ทัง้ สิน้ เวลาจิตมีความแนนหนามัน่ คงเต็มกําลังของตัวในภูมนิ น้ั แลว
อยาวาแตไมกลัวเฉยๆ เลย แมเสือจะเดินเขามาผานทางจงกรม ก็สามารถจะเดินเขา
ไปลูบคลําหลังเสือไดอยางมิตรสหายเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน ดวยจิตที่มี
ความออนโยน ไมคดิ เลยวาเสือนัน้ จะทําอันตรายอะไรแกตนไดเลย
แตความจริงนั้นเสือจะทําไดหรือไมไดเปนอีกแงหนึ่ง แตความรูส กึ ในขณะนัน้ ไม
มีกลัวอะไรทั้งสิ้น ขึ้นชื่อวาอันตรายไมมีความสะทกสะทาน เพราะจิตมีความแนนหนา
มั่นคงเต็มตัว เกินกวาที่จะไปหมอบไปกลัวไปออนนอมตอสิ่งนั้นวาเปนของนากลัว
กลายเปนจิตทีส่ งาผาเผยองอาจกลาหาญเต็มตัวขึน้ ในเวลานัน้ นี่ไดเห็นประจักษใจกับ
ตัวเองมาแลว
เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียร แมจะเปนนิสัยขี้ขลาดหวาดกลัวของ
มนุษยเราที่มีชีวิตอยูเชนสัตวทั้งหลายกลัวกันก็ตาม แตก็ตองบังคับตนใหเขาไปสูสถาน
ทีน่ า กลัวนัน้ เพื่อการประคองความเพียรไดดีเสมอมา ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหไปอยู
ตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ทีเ่ ปลีย่ วๆ อันเปนทีน่ า กลัว พระองคทรงเห็นเหตุ
เห็นผลโดยสมบูรณแลว
เวลาไปอยูส ถานทีน่ า กลัว ทานก็แสดงใหเราไดเห็นไดอา นอยูแ ลว เชน ธชัคค
สูตร วาหากไปอยูใ นสถานทีน่ า กลัว เกิดความเปลีย่ วเปลาขึน้ ภายในจิตใจ ใจวาเหว ให
ระลึกถึงพระพุทธเจา ความกลัวนัน้ จะหายไป หากระลึกถึงพระพุทธเจาความกลัวยังไม
หาย พึงระลึกถึงพระธรรมอันเปนนิยยานิกธรรม แลวความกลัวจะหายไป หากระลึก
ถึงพระธรรมความกลัวยังไมหาย ใหระลึกถึงพระสงฆ ความกลัวจะหายไป นี้แหละคือ
หลักประกันจิตไมใหกลัว คือหลักธรรม จะเปนพุทธ ธรรม สงฆ บทใดก็ตามเปนธรรม
ดวยกันทั้งนั้น และเปนหลักยึดของใจไดเปนอยางดีหายหวง
เวลาเรานํามาประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสัง่ สอนไว โดยไมใหจิตเล็ดลอดออกไป
สูสิ่งอื่นๆ ที่เปนของนากลัวหรือไมกลัวก็ตาม ใหจติ มีความกลมกลืนกันอยูก บั ธรรมบท
นัน้ ๆ จิตจะมีความแนนหนามัน่ คงขึน้ ภายในตนโดยลําดับจนแนชดั ภายในจิตใจ วาจิต
นีห้ าความสะทกสะทานหวัน่ ไหวไมไดแลว เกี่ยวกับเรื่องความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ทีนเ้ี ดิน
นานเทาไรก็เดิน จะไปไหนก็ไปได ไมมีความรูสึกกลัว
ทีก่ ลาวนีเ้ ปนตามเวลา ไมใชจะเปนอยูเสมอไป เมื่อจิตถอยออกมาจากนั้นแลว
มันก็มีความกลัวไดอีก แตอยางไรก็ตาม เราพอมีหลักฐานพยานเปนเครือ่ งยืนยันไดวา
เราเคยทําดวยอุบายวิธนี น้ั ๆ จิตของเราไดรบั ความสงบรมเย็น ไดรบั ความกลาหาญ
เราจะตองทําอยางนั้นไมทําอยางอื่น เรียกวา ไดหลักเกณฑ ไปไหนก็ใชอุบายอยางนั้น
จริงๆ เปนประจํา เปนก็เปนตายก็ตาย จิตจะไมยอมปลอยวางจากหลักธรรมที่นําเขา
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มากํากับใจนีเ้ ลย เมื่อเปนเชนนั้นผลก็ตองปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแลว นี่ไดเคย
ปฏิบตั มิ าแลว
ตั้งแตสมัยกอนที่สัตวเสือชุกชุมโนน ผิดกับสมัยนี้อยูมาก กาลเวลาผานกันมาไม
กี่ป ความเปลีย่ นแปลงของโลกเปลีย่ นไปมาก เชน ในปา ในเขา แตกอนมีแตสัตวแต
เสือมีแตอันตราย ทุกวันนี้ปาก็ถูกทําลายไปหมด ไปที่ไหนก็มีแตผูแตคน หาคําวาสัตว
วาเสือชักจะไมมี นานไปกวานีพ้ ดู เรือ่ งสัตวเรือ่ งเสือ คนอาจจะไมเชื่อก็ได ทั้งๆ ที่มันก็
เคยมีเคยเปนอยูแ ลว
ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย พึงถือสติเปนสําคัญ ใหกํากับตัว ถือเปนภาระหนาทีข่ อง
ตัว อยาเสียดายความคิดความปรุงเกีย่ วกับโลกสงสารใดๆ เราเคยคิดเคยปรุงเคย
สัมผัสสัมพันธมาแลวไดผลดีชั่วประการใด พอที่จะนํามาเทียบเคียงเลือกเฟนไดแลว
ไมควรจะเสียดายในอารมณที่เคยเปนมา
แตพงึ ทราบวาขึน้ ชือ่ วาเรือ่ งกิเลสแลว ไมวา ประเภทใดๆ ตองเปนเครื่องกลอม
ใจสัตวใหเคลิบเคลิม้ หลับไหลไดเปนอยางดี อยาลืมนีเ้ ปนสําคัญ เราผูปฏิบัติก็พนไป
จากความเปนสัตวโลกที่ถูกกลอมจากกิเลสประเภทตางๆ ไมไดเหมือนกัน จึงพึงตั้งสติ
รอรับไวเสมอ วากิเลสทุกประเภทจะตองมากลอมที่ใจ ใจจะตองตอสูกับกิเลสดวย
ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรม เปนสําคัญ
ขึ้นชื่อวาธรรมตองฝนตองตานทานกับกิเลสเพราะการตอสูกัน อันใดฝนอันนั้น
มักเปนธรรม อันใดที่ไมฝนและเปนความชอบพอ มักเปนกิเลสเสมอในขัน้ เริม่ แรก
ปฏิบัติ เวนเสียแตธรรมะขัน้ กลางถึงขัน้ ละเอียดแลวนัน้ เปนอีกแงหนึง่ ผิดกัน นับตัง้
แตธรรมขั้นกลางขึ้นไปแลว จิตใจมีความดูดดื่มในธรรม คลายโลกามิสทั้งหลายออก
ไปเปนลําดับ สิ่งเหลานั้นจึงไมมีกําลังดึงดูดจิตใจใหอยูใตอํานาจได ใจดูดดื่มและหนัก
แนนในธรรม เพราะธรรมมีกาํ ลังและมีรสชาติเหนือกวาไปเปนลําดับ
เฉพาะอยางยิ่ง สติปญญา ศรัทธา ความเพียร นับวันมีกาํ ลังกลาไปโดยลําดับ จน
ถึงธรรมขั้นละเอียดเพียงไร จิตยิง่ มีความเพลิดเพลินรืน่ เริงในธรรมจนเกินความพอดี
ไปก็มีในบางครั้ง ทานจึงเรียกอุทธัจจะในสังโยชนเบือ้ งบนวา ความฟุง ความเพลินใน
การพิจารณา จนลืมเวล่าํ เวลา ลืมความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา ซึ่งเปนสังโยชนเครื่องติด
ของประเภทหนึ่ง เพราะขัดตอความพอดี คือ มัชฌิมา ความพอดีเหมาะสม
ดังที่มีในตําราที่พระทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนั้น
ถาความรูส กึ นึกคิด
ธรรมดาทัว่ ๆ ไปแลว ตองวาทานฝกทานทรมานตนเอง บังคับตนเองใหเดินเสียจนฝา
เทาแตก ซึ่งทําใหผูเริ่มฝกหัดปฏิบัติเกิดความทอใจ อิดหนาระอาใจวายากเกินไปหนัก
เกินไป ไมสามารถทําตามนั้นได แลวหมดกําลังใจทีจ่ ะอุตสาหขวนขวาย
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แตถาคิดตามหลักปฏิบัติแลว ความเพียรขัน้ นัน้ หากเปนอยางนัน้ เอง คือ เปน
ความเพียรอยูท กุ อิรยิ าบถ ไมวาจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน เวนแตเวลาหลับอยาง
เดียว นอกนัน้ เปนความเพียรทัง้ สิน้ เชน เดินจงกรมจิตใจหมุนติว้ อยูก บั ธรรม ระหวาง
ธรรมกับกิเลสที่ตอสูกัน พัวพันฟดเหวี่ยงกันอยูตลอดเวลา ไมคิดถึง เดือน ป นาที
โมง เชาสายบายเย็น หิวกระหายใดๆ ทัง้ สิน้ ระหวางสติปญ
 ญา ศรัทธา ความเพียร
อัตโนมัติกับกิเลสเขาตะลุมบอนกัน จะไปเผลอตัวไดอยางไร นัน่ แหละความเพียรทีท่ าํ
ใหเพลิน เดินจงกรมจนกระทั่งฝาเทาแตกไมรูสึกตัว เพราะไมสนใจกับฝาเทายิ่งกวา
ธรรม และเพราะพลังของจิตที่มีกําลังมาก เรงตอความพากเพียรเพื่อความหลุดพน
ฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสไมมีคําวาทอถอยปลอยวาง นอกจากใหไดชัยชนะหรือกิเลส
หมอบราบไปหมด จนไมมกี เิ ลสตัวใดเหลืออยูภ ายในใจเลย รอบๆ ตัวกลายเปนซาก
กิเลสไปหมด นัน้ แลเปนทีพ่ อใจของความเพียรประเภทนัน้
ฉะนัน้ การประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกนัน้ จึงเปนฐานะที่เปนไปไดไมสงสัย
ในธรรมขัน้ นี้ นี่พูดทางภาคปฏิบัติ ตองเอาความจริงมาพูดกันใหถึงใจผูปฏิบัติบาง จะ
ไดเปนกําลังใจตอสูกับกิเลสตัวโลกทั้งหลายเกรงขาม
ทัง้ นีเ้ พราะความเพลินในธรรมและความพากเพียร ไมใชเปนไปเพราะบังคับจิต
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทั้งๆ ทีจ่ ติ ก็เรรอ นวุน นัน่ วุน นีห่ าสาระอะไรยังไมได แลวก็
เดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้ คิดวาจะเปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดพอๆ กัน แตถา
เพราะความเพียรเปนเครือ่ งดึงดูด ทําความเพียรทาตางๆ จนลืมเวล่าํ เวลาลืมเหน็ด
เหนือ่ ยเมือ่ ยลาจนฝาเทาแตกนัน้ เปนไปไดโดยไมสงสัย ในหลักปฏิบัติที่เคยผานมา
เปนอยางนั้น
นับแตธรรมขั้นกลางไปถึงขั้นนั้น ซึ่งเปนขั้นละเอียดไปโดยลําดับแลว กําลังของ
โลกภายในใจออนลงโดยลําดับแทบไมปรากฏ แตกําลังของธรรมมีมากขึ้นๆ จึงทําให
ความเพียรหรือการบําเพ็ญทุกๆ ประโยค หมุนเปนธรรมจักรไปไดโดยไมรูสึกฝนเลย
เมื่อถึงขั้นละเอียดยิ่งกวานั้น ตองไดคุยเขี่ยขุดคนหาตัวกิเลส เพราะกิเลสหมอบ
กิเลสหลบซอนตามแบบฉลาดที่เคยครองไตรภพของมัน สติปญญาทันสมัยเกรียงไกร
เต็มที่ มีแตทา จะฟาดฟนหัน่ แหลกถายเดียว หาคําวาแพไมมี คําวาทอถอยไมมี มีแต
ทาจะเอาใหแหลกแตกกระจายไปจากใจ ไมใหมีเหลือเลยแมแตนิดหนึ่งขึ้นชื่อวาสมมุติ
เพราะฉะนั้นจิตขั้นนี้จึงหาความทอถอยไมได หาความขีเ้ กียจไมมี มีแตความขยันหมัน่
เพียรและเปนนักตอสูโ ดยถายเดียว ตองรั้งเอาไว คําวารัง้ คือ รัง้ ใจเขาสูค วามสงบใน
สมาธิ เพือ่ พักจากงานทีช่ ลุ มุนวุน วายกันไมมเี วล่าํ เวลา ระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกัน
ใหเขาสูสมาธิคือความสงบ เปนกาลเปนเวลาเพือ่ สัง่ สมกําลัง นีเ่ ปนความเหมาะสม
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สําหรับผูป ฏิบตั ทิ ง้ั หลาย ควรถือเปนแบบฉบับในการดําเนินสมถะและวิปส สนาจนถึง
จุดหมายปลายทาง
เมื่อพักงาน ตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ตองเสียดายงาน เสียดายการทํางาน ไม
อยากพักตัว แตจาํ เปนตองบังคับทีเ่ รียกวารัง้ เอาไว เพื่อพักสงบในสมาธิ เมื่อพักสงบ
ใจก็มีกําลัง หยุดปรุงแตงโดยทางปญญาที่เคยนําไปใชกับกิเลสเสียในขณะนั้น เหลือ
แตความรูล ว นๆ ทรงตัวอยูในความสงบพอสมควร เมื่อรูสึกมีกําลังแลวก็ถอยจิตออก
เพื่อทํางานทางดานปญญาตอไป
จิตนั้นพอถอยออกเทานั้นจะวิ่งถึงงานทันที ไมมอี ะไรรวดเร็วยิง่ กวาจิตขัน้ นีจ้ าก
นัน้ ก็หมุนติว้ กับงานโดยลําดับๆ นัน่ เมื่อถึงขั้นนี้แลวไมมีคําวาขี้เกียจ นอกจากจะพูดวา
ขัน้ ขยันเกินคาดเทานัน้ ซึ่งเปนคําเหมาะสมกับจิตขั้นนี้ กิเลสหมอบ ตองคุยเขี่ยขุดคน
กันเสียจนเต็มที่เต็มฐาน ซึ่งก็เปนงานอันหนึ่ง พอเจอกิเลสก็ตอสูกับกิเลส นี้ก็เปนงาน
อันหนึง่
การคุย เขีย่ หากิเลสก็เปนงานประเภทหนึง่ เวลาเจอกันแลวตอสูก นั ก็เปนงานอัน
หนึง่ จิตขัน้ นีจ้ งึ ไมมเี วลาวางงาน ดังที่โลกพูดกันวา คนวางงาน นั่นคือคนขี้เกียจทํางาน
นัน่ เอง จนไดชัยชนะ หมายความวาเขาใจเรือ่ งกิเลสแตละชนิด หลุดลอยออกไปจากใจ
แนใจ เห็นประจักษไปเปนพักๆ แลวคุยเขี่ยไปอีก ขุดคนอีก เจออีกสูอีกอยูอยางนั้น นี่
คือปญญาขั้นอัตโนมัติ หมุนตัวไปเอง ผูปฏิบัติถาลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แลว ใจจะไมมีเวลา
วางงาน งานจะเปนไปอยูตลอดอิริยาบถ เวนเสียแตหลับ แมแตหลับก็ยังไมอยากจะ
หลับ บางคืนตลอดรุง เอาเฉยๆ ไมยอมหลับเลย เพราะจิตยังทํางานอยางเพลินตัวกลัว
ไมหลุดพน
ดวยเหตุนี้จึงตองไดรั้งจิตยับยั้งจิตเขาสูสมาธิ เพื่อใหจิตมีความสงบ ขั้นนี้พูด
ตามธรรมะปาเราเรียกวาเพลินในความเพียร และเขากันไดกับคําวาทีอ่ ทุ ธัจจะ ใน
สังโยชนเบือ้ งบน คือ ความฟุง ความเพลินในความเพียร วุนอยูกับกิเลส ตอสูกับกิเลส
พุงตัวออกไปตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา ไมใชฟุงซานแบบโลกๆ แลวเกิดความรําคาญ
แบบโลกๆ อยางนั้น ผิดกันคนละโลก นํามาเทียบกันไมได
ฟุงในสถานที่นี้หมายถึงการออกตอสูกับกิเลสนั่นเอง จนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเวล่าํ
เวลาความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาไปหมด ลักษณะนีท้ า นวาอุทธัจจะ เมื่อจิตผานไปแลวถึง
จะรูไ ดวา ออ ตรงนัน้ คือจุดนัน้ ถายังไมผานก็ยังไมรู เชน การพักจิตในเรือนสมาธิ เมือ่
มันจะตายจริงๆ ก็มาพักเสียทีหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไมอยากพักก็ตองจําใจพัก เพราะจิตมัน
เหนือ่ ยมากจริงๆ แตถึงจะเหนื่อยก็ไมถอยนี่ ถาเปนสิ่งที่ตายไปไดมันก็ตายไดจริงๆ
เพราะความเหน็ดเหนือ่ ยเต็มประดาเกินกวาจะทนได แตจิตไมใชเปนของตาย มีแต
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ความเหน็ดเหนือ่ ยความเพลียภายในจิตเทานัน้ จิตไมไดตาย จึงตองพาเขาสูสมาธิเพื่อ
พักสงบอารมณวิปสสนา ใหมีกําลังดานสมาธิ
พอถอนออกจากสมาธิแลว จิตใจจะรูสึกมีกําลังขึงขังตึงตัง นีเ่ ห็นคุณคาของ
สมาธิเปนเครือ่ งสนับสนุนปญญาไดเปนอยางดี ทานจึงกลาวไวในอนุศาสนนน้ั วาสมาธิ
ปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า ปญญาอันสมาธิอบรม อันสมาธิหนุน
หลัง พูดงายๆ มีสมาธิเปนเครือ่ งหนุนแลว ยอมทํางานไดผลเปนที่พอใจไปโดยลําดับ นี่
พูดเอาความเปนอยางนี้
สมาธิจึงมีความจําเปนตลอดสาย จนกระทัง่ ถึงวาระสุดทาย สมาธิจะละไปไมได
ถึงกาลพักตองพัก เชนเดียวกับเราทํางาน เวลาทํางานก็ตั้งหนาตั้งตาทําเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ถึงเวลาพักก็ตองพัก รับประทานอาหารพักผอนนอนหลับพักเอากําลังวังชา ถึงไม
ไดงานไดการอะไรจากการพัก
แตก็ไดกําลังสําหรับดําเนินงานในกาลตอไปไดโดย
สะดวก สมาธิกับปญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก
ทีนี้ ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ จฺ ติ นั่น จิตอันปญญาอบรม
แลว จิตอันปญญาซักฟอกแลว พูดตามความถนัดใจทางภาคปฏิบัติ ยอมหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงโดยชอบ เพราะฉะนัน้ ศีล สมาธิ ปญญา จึงแยกกันไมออก พระพุทธเจา
ทรงเปนผูบ ญ
ั ญัตเิ องเพือ่ สวนรวมเปนสาธารณะ คําวา ศีล สมาธิ ปญญา มีความเกี่ยว
โยงกันอยางนี้
จะใชแบบสมัยจรวดดาวเทียมตัดทอนเอาตามความตองการ (ของกิเลส มิใช
ของธรรม) ยอมไมได ตองใหเปนไปตามหลักความจริงที่ทรงบัญญัติไวแลว
แตสมาธิของใครจะเดนขนาดไหนนั้น เปนไปตามจริตนิสัย เรื่องความสงบเพื่อ
จะเปนบาทฐานแหงปญญานัน้ มีความจําเปนเสมอกัน ไมใหมีสมาธิเลยแตจะใหเปน
ปญญาลวนๆ ไปเลยนัน้ เปนไปไดยาก หรืออาจเปนไปไมได แมแตขปิ ปาภิญญา ก็ยังมี
ความสงบแฝงอยูในระยะเดียวกัน
อยางนอยตองใหมีจิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวก็เรียกวาจิตอิ่มตัวพอประมาณ หรือ
จิตอิ่มตัว เหมือนกับเราไดรบั ประทานแลว แลวตัง้ หนาทํางานใหอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยไมเถลไถล ไมควาโนนควานีเ้ หมือนจิตทีไ่ มมคี วามสงบ เต็มไปดวยความฟุงซาน
รําคาญ พิจารณาใหเปนปญญาก็กลายเปนสัญญาอารมณไปเสีย เพราะจิตไมอิ่มตัว
ฉะนัน้ การอบรมสมาธิจงึ มีความจําเปนในขัน้ เริม่ แรก
สมาธิขั้นใดก็ตามมีความจําเปนตอปญญาขั้นนั้นๆ อยาไปคิดวาไดสมาธิเต็มที่
แลวจึงจะพิจารณาปญญา นัน้ เปนความคิดผิด ความสงบขนาดใดก็ควรแกปญ
 ญาขนาด
นัน้ บางครั้งปญญายังตองมาอบรมจิตใหเปนสมาธิก็ยังมี ดังทีเ่ ขียนไวแลวนัน้ นัน้ เปน
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ชัว่ ระยะกาลทีเ่ ราจะนํามาใช ไมใชเปนธรรมพืน้ เพเสมอไป เปนธรรมเสมอไป เฉพาะ
สมาธิอบรมปญญา ดังทีท่ า นกลาวไวแลวนัน้
ทีก่ ลาวมาเหลานี้ ไดเริ่มกลาวตั้งแตเรื่องความหนักใจ ความทอถอยออนแอ
เกีย่ วกับเรือ่ งการงาน ในเบือ้ งตนเปนการลําบาก ทําใหเกิดความทอถอยนอยใจ อาจคิด
ไปวาตนไมมวี าสนาบาง ตนมีวาสนานอยบาง ซึง่ เปนเรือ่ งใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนิน
ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
ความจริงเรามีอปุ นิสยั วาสนามาดวยกันทุกคน เวลานีเ้ ราก็ไดเปนพระตัง้ หนามา
บวชในพระพุทธศาสนาดวยศรัทธาความเชือ่ ความเลือ่ มใส กิเลสก็มปี ระเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ไมไดนอกเหนือไปจากนั้นเลย ธรรมะทีเ่ ปนเครือ่ งปราบกิเลส คือ ศีล
สมาธิ ปญญา เปนตน ก็เปนธรรมะทีเ่ คยปราบปรามกิเลสใหสน้ิ ซากมาแลว ตั้งแตครั้ง
พุทธกาลจนถึงสมัยนี้ ไมมคี าํ วาลาสมัย ธรรมเหลานีแ้ ลเปนธรรมทีท่ นั กับกิเลสทุก
ประเภท ขอใหนาํ มาใช เฉพาะอยางยิ่งสติกับปญญา ใหถือเปนธรรมจําเปนอยางยิ่ง มี
ความเพียรเปนเครือ่ งหนุนหลัง เราจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นที่ใจโดยไมสงสัย
เพราะความพากเพียร
ใจทีเ่ คยอัดอัน้ ภายในตัวเองเพราะอํานาจแหงกิเลสบีบบังคับ เมือ่ ไดรบั การบุก
เบิกดวยความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมือแลว จิตใจจะคอยเบิกกวางและสิ่งเหลา
นั้นจะเพิกถอนออกไป จิตใจจะเกิดความโลงโถงสวางไสวภายในตน มีความสะดวก
สบาย อยูที่ไหนก็สบาย เพียงแตขน้ั สงบเทานัน้ เราก็สบาย มีตนทุนพอไดอาศัยบางแลว
จงพิจารณาทางดานปญญาดังทีเ่ คยอธิบายใหฟง แลว อุบายวิธแี หงการพิจารณา
ทางดานปญญานัน้ ขึ้นอยูกับจริตนิสัยของทานผูใดจะควรคิดคนขึ้นมา ใหเปนความ
ถนัดเหมาะสมกับจริตจิตใจของทานผูนั้น และเปนสิ่งที่จะทําใหกิเลสหลุดลอยออกไปได
นั้นเปนอุบายที่ถูกตองดวยกัน อยาคอยกวาดตอนเอาตามแบบตามแผน ตามตํารับตํา
รามาแกกเิ ลสโดยถายเดียว จะไมทันกาลไมทันกับกิเลสที่นอกจากคัมภีรมีเยอะแยะ ไม
ใชวากิเลสจะโง ไปนอนคอยตายกองกันอยูในคัมภีร ใหเราไปฟาดไปฟนมันดวยมรรค
ซึง่ อยูใ นคัมภีรเ ดียวกันนัน้ ใหกเิ ลสฉิบหายตายไปหาไดไม
กิเลสมันอยูน อกคัมภีร เขามาอยูใ นหัวใจเรานีท้ ง้ั สิน้ เพราะฉะนัน้ ปญญาจึงผลิต
ขึ้นใหทันกัน เราไดเงือ่ นไดหลักฐานมาจากการศึกษาเลาเรียนพอประมาณแลว จงนํา
มาตีแผออกแตละแขนงๆ ใหเปนอุบายวิธกี ารของตนเอง นํามาใชฆา กิเลส ปราบกิเลส
ภายในใจ นีช่ อ่ื วาเปนผูม คี วามแยบคายไปตามจริตนิสยั ของแตละรายๆ ที่ควรนํามาใช
สําหรับตน ซึ่งถูกตองดวยกันทั้งนั้น
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อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ขอใหมีสติอยูโดยสม่ําเสมอ แมจะไมได
พิจารณาอะไร ความรูสึกตัวใหเปนสัมปชัญญะ พยายามฝกใหดี เมือ่ สติมคี วามสืบเนือ่ ง
อยูกับตัว ทานเรียก สัมปชัญญะ ถานึกรูเปนขณะๆ ไปเรียกวา สติ ถาละเอียดเขาไปจน
ถึงกับเปนอัตโนมัติของสติของปญญาแลว ทานก็เรียก มหาสติ มหาปญญา เพราะเปน
ไปไดอยางนั้นจริงๆ
สติเมื่อถึงขั้นแกกลาสามารถ ปญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแลว คนเราไมได
โงอยูตลอดเวลา มันฉลาดไดดวยกันทั้งนั้น ยิ่งถึงคราวจนตรอกจนมุมดวยแลว สติ
ปญญาจะหมุนรอบตัว ใครจะไปยอมจนตรอก ใครจะไปยอมตายเฉยๆ ทั้งๆ ที่สติ
ปญญาพอที่จะคิดคนหามาแกไข พอเล็ดลอดไปได ยังมีอยูภ ายในหัวใจ ใครจะไปยอม
ตายเปลาๆ แบบโงๆ ตอนนั้นละตอนสติปญญาเกิดและพลิกแพลงแกไขเอาตัวเล็ดลอด
ไปได และไดหลักฐานพยานยืนยันอยางองอาจกลาหาญในวาระตอไป ขอใหพากันตั้ง
อกตั้งใจใชหัวคิดปญญาใหเกิดความฉลาด
ใหมคี วามหาวหาญตอแดนพนทุกข สิ่งอื่นๆ ก็เคยไดพบไดเห็นไดสัมผัส
สัมพันธมาแลวดังที่ไดพูดแลวนั้นแล เรื่องของโลกไมมีใครโกหกใครได เพราะตางคน
ตางเคยสัมผัสสัมพันธมาดวยกัน โทษคุณขนาดไหนก็เห็นแลวดวยใจของเรา สวนธรรม
นีเ้ รายังไมเคยรูเ คยเห็น ทานผูว เิ ศษเสียดวยเปนผูแ สดงไว แตเราก็ยงั ไมเคยรูเ คยเห็น
อยางทาน
ผูวิเศษคือใคร ก็คือ พระพุทธเจา เปนผูท รงคนพบธรรมอัศจรรย ธรรมอัศจรรย
นีผ้ จู ะรับทราบ ผูจ ะรับรอง ผูจ ะยืนยัน ผูจ ะทรงรสชาติธรรมอัศจรรยนน้ั ก็คอื ใจ คําวา
ตรัสรูธ รรมหรือบรรลุธรรมก็ตรัสรูท ใ่ี จบรรลุทใ่ี จ ฆากิเลสหมอบราบไปหมดแลว เหลือ
แตธรรมลวนๆ เต็มพระทัยเต็มหัวใจ นัน่ แหละทีเ่ รียกวา ศาสดาองควเิ ศษ สาวกองค
วิเศษ
ธรรมะทีก่ ลาวไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนน้ั มีพอประมาณเทานัน้ ไมไดมาก
มายอะไรเลย ถาตามภูมิของศาสดาแลว ทรงสั่งสอนโลกมากตอมาก สอนอยูถึง ๔๕
พระพรรษาจึงเสด็จปรินพิ พาน ธรรมจะมีเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานั้น จะทัน
กับโรคกิเลสตัณหาของสัตวทั้งสามโลกธาตุนี้ไดอยางไร ถาธรรมไมมากมายยิ่งกวานั้น
เปนไหนๆ ธรรมตองมีมากตอมากสมภูมิศาสดานั่นแล จึงจะทันกับกิเลสของสัตวซึ่งมี
มากตอมากดวยกัน คือ มีมากทั้งมวลสัตว มีมากทัง้ กิเลสบนหัวใจสัตวโลก การสั่งสอน
ของพระพุทธเจาก็ไมซ้ํารอยกัน นอกจากจริตนิสัยของสัตวโลกจะซ้ํารอย อุบายวิธกี าร
แหงธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ํากัน

เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๕๖

๑๕๗

วันคืนหนึ่งสัตวโลกมาเกี่ยวของกับพระองคมีมากตอมากถึงสามโลกธาตุ นับแต
วันตรัสรูแ ลวทรงสัง่ สอนโลกจนถึงวันเสด็จปรินพิ พาน
มีสตั วโลกมาเกีย่ วของอยาง
มหาศาล ธรรมตองเปนธรรมมหาศาลจึงจะสมดุลกัน การสั่งสอนก็สอนไปตามจริตนิสัย
ของนานาจิตตัง ธรรมจึงไมอาจซ้ํากันไดถาจริตไมเหมือนกัน
ลงเปนศาสดาสอนโลกแลวตองเปนคลังแหงธรรม สอนโลกอยางไมอัดไมอั้น
เต็มภูมิศาสดา สัตวโลกจึงสนุกตักตวงผลประโยชนจากคลังแหงธรรมของศาสดา โดย
สําเร็จเปนพระโสดาบาง ไมเปนโสดนโสเดาดังเราๆ ทานๆ ที่เปนกันอยู สําเร็จเปน
พระสกิทาคาบาง เปนพระอนาคาบาง เปนพระอรหันตบา ง ไมขาดวรรคขาดตอนตลอด
วันนิพพาน ธรรมเพื่อสัตวโลกจําตองมากพอแกเหตุการณ
พวกเราเพียงตัวเทาหนูนก้ี ล็ องใหรซู ิ รูอ รรถรูธ รรมขึน้ ภายในใจ ตองพูดไดอยาง
เต็มปากและอาจหาญ ควรทีจ่ ะนําธรรมมาอบรมสัง่ สอนลึกตืน้ กวางแคบ หยาบละเอียด
ตองพูดไดเต็มปากไมกระดากอาย เพราะไดรูไดเห็นทั้งเหตุทั้งผลเต็มภูมิของตนมาแลว
ดวยกัน ทําไมจะพูดจะแนะนําสั่งสอนกันไมได ตองไดโดยไมสงสัย ธรรมจริงภายในใจ
กับธรรมจดจํามาจากตํารา ความรวดเร็วทันเหตุการณตา งกันอยูม าก พูดก็สาธุ มิได
ประมาทการเรียนเพราะเราก็เคยเรียนมา พอดนเดาไดบาง แตจะยกภาษิตแตละบท
ออกแสดง กลับวิง่ เขาตําราหมด สุดทายก็ควาธรรมะปา ออกมาดนเดาตามประสีประสา
พอผานรอดตัวไปเปนคราวๆ นัน่ แล
เพียงเทานีก้ พ็ อใหทราบไดวา พระพุทธเจาซึ่งเปนจอมศาสดานั้น ทรงแสดง
ธรรมแกโลกมีธรรมประมาณเทาไร ตองมีขนาดครอบโลกธาตุนะซิ ไมอยางนั้นก็ไมทัน
กับกิเลสของสัตว กิเลสก็จะหาเรือ่ งตําหนิเอาวา ภูมิธรรมของศาสดาสูภูมิกิเลสของมาร
ไมได เปนศาสดาองคบกพรองในธรรมนโยบายการสัง่ สอน แตกเิ ลสหมอบราบทัง้ สิน้
เพราะนโยบายแหงธรรมของพระองค จึงแนใจวา พระธรรมมีมากเต็มภูมิของศาสดาซึ่ง
นอกจาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธออกไป
นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนเพื่อใหไดหลักไดเกณฑ ผูมาใหมก็มีผูอยูเกา
ก็มี จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยามาแบบเถลไถล มาสักแตมา อยูสักแตอยู ไปสักแตไปไม
ไดเรื่องไดราว และมาเอาชือ่ เอานามเอาเกียรติยศชือ่ เสียง วาเคยไปอยูก บั อาจารยนน้ั
เคยไปอยูกับอาจารยนี้ ไปจับจายขายกิน อยางนั้นก็ยิ่งเลวไปใหญ ไมตรงกับความมุง
หมายของผูร บั และใหการอบรมเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรมดวยความบริสทุ ธิใ์ จ แกบรรดาทาน
ผูมาอาศัย เพราะฉะนัน้ จงเห็นใจ ไดพยายามแนะนําสั่งสอนเพื่อนฝูงมาเต็มสติปญญา
กําลังความสามารถ ไมวาธรรมะขั้นใดภูมิใด ไมเคยมีการปดบังลี้ลับไวแมแตนอยเลย
เปดเผยใหฟงทุกแงทุกมุมเพื่อเปนคติเพื่อเปนอุบายเพื่อเปนกําลังใจ และดําเนินตาม
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หลักธรรมที่สอนดวยความแนใจวาไดสอนโดยถูกตองแลวทุกขั้นแหงธรรม คําวา พุทธ
บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา นัน้ จงพลีชพี ดวยการปฏิบตั บิ ชู าทานจริงๆ ผลแหงการพลีชีพ
นัน้ จะเปนธรรมอัศจรรยขน้ึ ทีใ่ จแทนศาสดา ประหนึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ประทับอยูต รงหนาเราขณะนีแ้ ล
จึงขอยุติเพียงเทานี้
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