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พระพุทธเจาเปนผูเชนไรเราถึงไดกราบ เราถึงไดเคารพ มอบกายวาจาใจ ตลอด

ชีวิตไวกับพระพุทธเจา เราเปนชาวพุทธ นับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปน
ชีวิตจิตใจ เวลาเขาถามถึงพระพุทธเจา ถามถึงศาสนา วาถือศาสนาอะไร เราตางก็ตอบ
เขาทันทีวา ถือศาสนาพุทธ เม่ือเขาถามวา พระพุทธเจานั้นเปนอยางไร ศาสนาพุทธเปน
อยางไร และสอนวาอยางไร จะไมพนความติดเขาจนได เพราะมีแตความนับถือเปน
สวนมากสําหรับชาวพุทธเรา แตไมไดสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทาที่
ควรแกเพศและวัยของตน 

คําตอบก็คือ พระพุทธคือทานผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง ใจบริสุทธ์ิเปน
พุทธะเต็มดวง จึงเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษกวาโลกทั้งสาม ซึ่งอยูใตอํานาจของกิเลสอาสวะ
ครอบงําจิตใจ และเปนบอยเปนทาสรับใชของกิเลส จิตใจแมรูก็รูอยางลุม ๆ ดอน ๆ 
ไปตามอํานาจของกิเลสครอบงํา ไมรูแจงเห็นจริงดังพระพุทธเจา พระองคเปนผูอยู
เหนือกิเลสจึงเทากับอยูเหนือโลกที่มีกิเลสทั้งมวล เปนผูวิเศษกวาโลกทั้งสามที่อยูใต
อํานาจของกิเลส 

พระพุทธเจาอยูเหนือกิเลส เพราะสามารถเหยียบยํ่าทําลายกิเลสแหลกแตก
กระจายจากพระทัย จึงเปนผูวิเศษอยางสงาผาเผย ความบริสุทธ์ิในพระทัยคือ ความ
ประเสริฐแหงพุทธะที่บริสุทธิ์ทั้งดวง ไมมีอะไรเสมอเหมือนในโลกสมมุต ิ ผูเปนพุทธะ
ดวยความบริสุทธ์ิน้ันแล คือพระพุทธเจาผูประกาศพุทธศาสนา  

การประกาศธรรมสอนโลก ก็ไมมีใครประกาศสอนไดทั่วทั้งสามโลกธาตุเหมือน
พระพุทธเจา เราจะเห็นวาใครเปนผูฉลาดเหนือพระพุทธเจาในโลกท้ังสาม ซึ่งสามารถ
ประกาศธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยางถูกตองแมนยําแกสัตวโลกที่มีจริตนิสัยตาง ๆ กัน 

คําวาธรรมที่ทานนําออกประกาศสอนโลกนั้น เปนเพียงกิริยาที่ออกมาจาก 
ธรรมแทซึ่งมีอยูในพระทัยที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เทาน้ัน มิใชธรรมแทดังที่สถิตอยูในพระทัย
ของพระองคเลย คําวาธรรมแทกับพระทัยท่ีบริสุทธ์ิเปนอันเดียวกัน กิริยาที่แสดงออก
จากธรรมแทน้ันเรียกวา ศาสนธรรม คือธรรมที่เปนคําสั่งคําสอนเพื่อปฏิบัติใหถึงธรรม
แท ซึ่งจะประจักษกับใจตัวเองดวยกัน 

ธรรมประเภทน้ันกับใจท่ีบริสุทธ์ิเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เปนของประเสริฐ 
ธรรมประเสริฐ คําวาธรรม ๆ น้ัน ท้ังธรรมภายในใจของทานผูรู ท้ังธรรมในหลักธรรม
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ชาติที่มีอยูประจําโลก ใครไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเน้ือ เพราะไมใชดานวัตถุ แต
เปนนามธรรมลวน ๆ 

ถาธรรมในพระทัยของพระพุทธเจา ธรรมในใจของสาวกและธรรมในหลักธรรม
ชาติน้ันเปนดานวัตถุ เชน เปนสินคาประเภทตาง ๆ นําออกโชวและจําหนายใหโลกได
เห็น และนําไปใชเหมือนวัตถุและสินคาท้ังหลายแลว ทรัพยสินและสินคาท่ัวโลก จะ
แตกกระจายลมละลายไปทันท ี ไมมีทรัพยสินหรือสินคาใดจะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ตองเนื้อ
ตองใจ ตองหูตองตาและตองการยิ่งกวาสินคาคือธรรมนั่นเลย สินคาตาง ๆ ในแดน
โลกธาตุที่เคยประกาศและนิยมกันมาตั้งกัปตั้งกัลป จะตองลมละลายไปในขณะเดียว  

ไมวาสัตววาบุคคลในกําเนิดและสถานท่ีตาง ๆ จะหลั่งไหลเขามาชมมาซื้อสินคา
แหงธรรมนี ้ ไมมีเวลาวางเวนเลย ไมมีใครสนใจสินคาท้ังหลายท่ีเคยสนใจมากอนน้ัน
เลย เพราะความมีคุณคา ความถูกเนื้อตองใจ ความประเสริฐเลิศเลอแหงธรรมท่ีกังวาน
อยูในแดนโลกธาตุ หากสามารถผลิตออกมาเปนดานวัตถุไดเหมือนสินคาทั่ว ๆ ไป จะ
ผลิตชนิดใดออกมาก็ตาม จะเปนของประเสริฐไปตาม ๆ กัน ไมมีชิ้นใดสวนใดแหงสิน
คาธรรมน้ี จะไมเปนที่ตองเนื้อตองใจของบุคคลและสัตวทั่วไป จะเปนสิ่งที่พึงใจทั้งสิ้น 

แตธรรมชาตินี้ไมสามารถจะผลิตออกมาไดเชนนั้น จึงปรากฏอยูจําเพาะใจของผู
ปฏิบัติไดบรรลุถึงธรรมข้ันน้ัน ๆ เทาน้ัน ไมทั่วไปแกผูไมไดไมถึง และผูไมปฏิบัติ 

ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาท่ีทรงแสดงเปนแนวทางออกมา เชนแสดงออก
มาทางเหตุ เหตุดี เหตุชั่ว สอนใหรูเร่ืองบาปเร่ืองบุญซ่ึงเปนความผิดความถูก และสอน
ใหละบาปบําเพ็ญบุญ น่ีเปนกิริยาแหงธรรม ไมใชตัวธรรมอยางแทจริง แตใหดําเนิน
ตามหลักที่ทรงสอนนี ้ซึ่งเปนเข็มทิศทางเดินเพื่อเขาสูธรรมอันแทจริงโดยลําดับ 

เมื่อไดประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินแหงธรรม ใจยอมจะไดสัมผัสธรรม
อันแทจริง เพราะธรรมแท มีใจเทาน้ันเปนผูรับทราบ เปนผูสัมผัส นับแตธรรมข้ันตํ่าจน
ถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน จะนอกเหนือไปจากเหตุอันดีและใจผูปฏิบัติ
ดําเนินไปไมได  

คําวาพระสงฆก็คือ ผูส้ินกิเลสแลวดวยความตะเกียกตะกาย ตามรอยพระบาท
ของพระพุทธเจาโดยทางปฏิปทา จนสามารถหลุดพนส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทรามท้ังหลาย ซึ่ง
เคยมีอํานาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจ ออกไปโดยสิ้นเชิง กลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมา 

นี่แหละพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนธรรมชาติท่ีแปลกจากโลกมาก
อยางน้ีแล โลกสมมุติทั้งมวล ไมมีโลกใดจะเสมอดวยพุทธ ธรรม สงฆนี้ ฉะนั้นการถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรือการถือพุทธศาสนา จึงเปนความถูกตองดีงาม
อยางยิ่งของจิตซึ่งเปนของที่ควรประเสริฐได อัตภาพรางกายมนุษยก็เปนของคูควรกับ
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ศาสนาอยูแลว จึงนับวาเปนผูมีวาสนา ไมผิดพลาดไปยึดถือสิ่งตาง ๆ ที่ไมเกิด
ประโยชน ดังที่เห็น ๆ อยูทั่วไป ซึ่งเปนที่นาสงสารมากทั้งที่ชวยอะไรไมได 

น่ีเราเปนนักบวช เปนผูมีโอกาสตลอดอิริยาบถ คือทุก ๆ อิริยาบถที่จะบําเพ็ญ
จิตใจ ชําระสะสางจิตใจ อบรมจิตใจ ชําระสิ่งไมดีซึ่งเปนเครื่องกดถวงจิตใจเราใหนอย
ลงและหมดไปโดยลําดับ เรามีโอกาสมากมีเวลามาก จะเรียกวาเราไดเปรียบชาวบานก็
ถูก แตไมมีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบใคร เพราะการปฏิบัติธรรมไมมีการกระทบ
กระเทือนกัน เปนเจตนาท่ีบริสุทธ์ิของผูออกบวชและบําเพ็ญธรรมแตละราย ๆ  

เราพึงเห็นโอกาสของเราท่ีไดมาบวชในพระพุทธศาสนาน้ี วาเปนโอกาสอัน
เหมาะสมอยางยิ่ง งานของเราก็เปนงานท่ีมีคุณคามาก ยิ่งกวางานใด ๆ ท่ีเคยผานมาใน
โลก ผลที่พึงจะไดรับจากงานที่ทํานี้ ก็เปนผลที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง หากเราไมยินดีใน
งานนี ้คือการบําเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสดวยจิตตภาวนา ก็เรียกวาเราพลาด
จากโอกาส เปนผูลืมเนื้อลืมตัว ลืมหนาท่ีการงานของตัวไปมากจนนาใจหาย โดยเห็น
งานอยางอื่น เร่ืองอยางอ่ืนดีกวาเร่ืองน้ีงานน้ี เห็นสิ่งที่ไมดีวาเปนของดีไปเสีย ช่ือวาจิต
น้ีมีความรูสึกนึกคิดปนเกลียวกันกับธรรมอยางมากสําหรับนักบวชเรา ในขณะเดียวกัน
ก็เรียกวาความคิดน้ันเปนขาศึกแกธรรมและตัวเราเองดวย จงระวังใหมากอยานอนใจ 

ความคิดใดที่จะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมา จะเปนประเภทความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหา แมนอยก็ตาม ใหพึงทราบวาความคิดประเภทน้ันทําลายศาสนา 
หรือทําลายตัวเราเอง ศาสนาก็คือเราเปนผูรักษา การทําลายก็คือเราเปนผูทําลาย ผล
เกิดข้ึนจากการทําลายก็คือเราเปนผูจะตองรับ เพราะฉะนั้นจึงตองสํารวมระวังตนอยาง
ย่ิง เพราะเราบวชมาเพ่ือสํารวม เพื่อกลั่นกรองความคิดความเห็นการแสดงออกตาง ๆ 
ใหเขากับหลักธรรมวินัยไมใหผิดพลาดได 

การฝนกิเลสนั้นตองฝน ฝนใหสุดขีดสุดแดน เพราะไดเช่ือกิเลสคลอยตามกิเลส 
โดยไมสํานึกตัวเลยวา กิเลสเปนขาศึกแกตัวมาเปนเวลานานแลว เวลานี้ไดมาศึกษาอบ
รมธรรมะซึ่งเปนเครื่องชี้ผิดชี้ถูก เปนเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันไดแลววา ธรรม
เปนของประเสริฐ กิเลสเปนของตํ่าชาเลวทราม ไมวาจะหมักหมมอยูภายในจิตใจ ไมวา
จะแสดงกิริยาออกมาจากความคิดความปรุง การพูดการจา การกระทํา เปนสิ่งที่ต่ํา
ทรามดวยกัน ไมยังผลใหเกิดสุขอันพึงหวังเหมือนธรรมเลย ดี-ช่ัว สุข-ทุกข ระหวาง
กิเลสกับธรรมเดินสวนทางกัน เดินหันหลังใหกันแตไหนแตไรมา ไมเคยลงรอยกับ
ความถูกความจริงคือธรรมเลย 

เพราะฉะน้ันเราเปนผูปฏิบัติศาสนา เปนผูรักษาจิตใจ ปฏิบัติจิตใจ จึงตองมี
ความเขมงวดกวดขันตอภัยของกิเลสทุกประเภท ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในและออกเที่ยว
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กวานเอาส่ิงตาง ๆ ภายนอกมาเปนอารมณเผาลนตัว สวนมากก็ระวังใจเรามากกวาจะ
ไประวังภายนอก เพราะใจเราเม่ือไดสัมผัสกับส่ิงภายนอก ดวยอายตนะภายใน คือ ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส แลวจะคิดปรุงข้ึนมาในแงตาง ๆ ซึ่งสวนมากอยากจะพูดวา ๙๙% มันเปนเร่ือง
ของกิเลส เปนการสั่งสมกิเลส และการสงเสริมกิเลสท้ังมวล 

ถาไมมีสติก็เปนไปไดทั้งรอยเปอรเซ็นต ในวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไมเลือกทา ใน
อิริยาบถทั้งสี่สั่งสมไดทั้งนั้น จะไมรูสึกตัวเลยวาเราสงเสริมกิเลส เพ่ือทําลายธรรมท่ีเรา
ตองการ ขณะแหงความคิดปรุงของจิตแตละขณะ มักเปนไปดวยอํานาจของกิเลสภาย
ในผลักดันออกมา โดยอาศัยอายตนะสัมผัสกัน และธรรมารมณซ่ึงไดสัมผัสผานเปนอตี
ตารมณไปแลว นําเขามาครุนคิดปรุงแตงตาง ๆ อยูภายในใจ ใจแทนท่ีจะมีความสงบ
ผองใส ก็กลับกลายเปนความเศราหมองย่ิงข้ึน ถาขาดความระมัดระวังดวยสติ 

ความเพียรใดก็ตามไมเหมือนความเพียรพยายามรักษาจิต และพยายามกําจัด
สิ่งไมดีทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในจิตออกไป และพยายามรักษาไมใหจิตออกไปกวานเอา
อารมณตาง ๆ มีรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน เขามาทําลายจิตใจ หรือเขามาเพิ่มกิเลสที่มี
อยูแลวใหกําเริบย่ิงข้ึน 

งานน้ีเปนงานสําคัญมากสําหรับนักบวชเรา จึงตองตอสูกันอยางสุดฤทธิ์สุดเดช 
สุดกําลังความสามารถ สุดสติปญญาที่จะตอสูได จึงช่ือวาเปนผูเช่ือธรรม เปนผูตองการ
มรรคผลนิพพานอยางแทจริง ไมเชนนั้นจะตองแพกิเลสไปเรื่อย ๆ โดยท่ีเขาใจวาตน
ประกอบความเพียรเพ่ือชําระกิเลส แตกิเลสสวมรอยเขามาในทาและประโยคแหงความ
เพียรไมรูตัว โดยที่สติปญญารูเทาไมถึงการณ หรือไมรูเทาทันมัน จึงตองสั่งสมสติ
ปญญาขึ้นใหพอตัว การระมัดระวังจิตใหอยูกับตัวอยาใหเผลอไดเปนการด ี ถาไมอยาก
เห็นเราเองตกเวทีความเพียรใหกิเลสหัวเราะเยยหยัน 

อยาระวังสิ่งใดยิ่งกวาระวังการกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแงตาง ๆ ที่เรียก
วาจิตแสวงหาอาหาร ความจริงน้ันจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเอง ถาไดคิดไดปรุงเรื่อง
ใด ดวยความชอบใจพอใจตองเพลินจนลืมตัว ซึ่งสวนมากจิตที่เปนพื้น ๆ น้ี ความคิด
ปรุงตาง ๆ มักจะเปนยาพิษทั้งนั้น เวนเสียแตจิตท่ีมีสติเทาท่ีควร หรือมีสติคอนขางจะ
สมบูรณและมีสติโดยสมบูรณ ถาเปนเชนน้ันจิตจะผลิตแตอรรถแตธรรม ชําระสะสาง 
หรือฟาดฟนแตกิเลสเรื่อยไปไมมีคําวาถอย  

จิตเรายังไมถึงขั้นนั่น จึงมักมีแตขั้นทําลายตัวอยูดวยความคิดความปรุง โดยเจา
ตัวก็ไมทราบ ทําลายอยูในทางจงกรม เดินมีแตกาวขาเดินกลับไปกลับมา นั่งก็มีแตราง
นั่งอยูเฉย ๆ เหมือนหัวตอ แตจิตลอยอยูเหมือนวาวเชือกขาดอยูบนอากาศ จิตลอยไป
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ตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส เคร่ืองสัมผัสตาง ๆ แลวก็กวานมาเปนอตีตารมณ
ครุนคิดอยูภายในใจ เผาลนตนอยูดวยอิริยาบถตางๆ โดยท่ีตนสําคัญวา ประกอบความ
เพียร ความจริงเปนการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะสติปญญาไมทันกล
มายาของกิเลส 

ดวยเหตุนี้จึงตองมีความเขมแข็งในการระวังรักษา จุดที่จะตองรักษามากเพื่อถูก
ตองเหมาะสมก็คือจิต จิตเปนตัวคิดตัวปรุงอยูตลอดเวลา ไมมีการยับยั้ง ไมมีเวลาพัก
ผอนตัวเลย นอกจากจะไดรับความสงบจากการภาวนาท่ีถูกบังคับดวยธรรมบทใดบท
หน่ึงเทาน้ัน แมจิตจะยังไมสงบ แตการบริกรรมธรรมบทใดบทหน่ึงน้ัน ก็เปนทางที่จะ
ทําใจใหสงบได ทานจึงสอนทางสมถะดวยธรรมหลายประเภท ตามแตจะเลือกหาบทที่
ถูกกับจริตนิสัยของผูปฏิบัติจิตตภาวนาเปนราย ๆ ไป ม ี ๔๐ หองดวยกัน ทานเรียก
กรรมฐาน ๔๐ มีอนุสสต ิ๑๐ เปนตน  

งานของใจถาเปนไปดวยการบริกรรมโดยความมีสติแลว เปนงานแท เปนงาน
เพื่อจะทําความสงบใหแกใจโดยถายเดียว ถาปราศจากสต ิ แมบริกรรมอยูก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร เหมือนนกขุนทองรองแกวเจาขาน่ันเเล พึงทราบไวอยางถึงใจ 

จุดที่รักษาคือใจ อยาลืม มีใจดวงเดียวเทาน้ันแหละ กาย วาจาเปนเคร่ืองมือ จิต
เปนนายผูบงการ กายเปนบาว กาย วาจา เปนเพียงเครื่องมือ เปนเครื่องใชของใจ ใจ
เปนสําคัญ จึงควรไดรับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยูเสมอ อยาเห็นส่ิงใดดี
และประเสริฐเลิศเลอ ยิ่งกวางานคือการรักษาใจดวยสต ิ ไมใหสิ่งอื่นใดมากระทบ
กระเทือนอันจะเปนเหตุใหเกิดอารมณฟุงซานรําคาญ เพิ่มทุกขเขาไปอีก 

ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เพราะเราทํางาน อยาถือความทุกขความลําบากในการ
ประกอบการงานท่ีชอบน้ีมาเปนอุปสรรค จะกาวไมออก ไปไมรอด ทุกขก็ยอมรับใน
เวลาทํางาน แมแตตายเรายังจะยอมตาย เหตุใดเราจะยอมทกุขเพ่ือการงานท่ีชอบธรรม
นี้ไมไดละ นี่คืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซอมตนเอง โตตอบระหวางกิเลสกับธรรม
ภายในใจเราเอง ไมอยางนั้นฝายธรรมตองแพกิเลส ตองมีการโตตอบกันดวยอุบายวิธี
ตาง ๆ  

ความทุกขอยูเฉย ๆ มันก็ทุกข การส่ังสมกิเลสดวยกิริยาตาง ๆ มันก็ทุกข แต
เราไมสนใจเพราะใจชอบ จึงเขาใจวามันไมทุกข ความจริงมันทุกขดวยกันทั้งนั้น เมื่อได
เคลื่อนใจเคลื่อนกายออกไปจากความเปนปกติแลวยอมทุกข เราตั้งหนาตั้งตาประกอบ
ความพากเพียรเพื่อบํารุงรักษาใจ ก็ยอมเปนทุกขเปนธรรมดา ไมวางานของกิเลสและ
งานของธรรม ยอมเปนทุกขดวยกัน ดวยเหตุนี้เราจึงตองรักษาเพื่อความปลอดภัยของ
ใจ สมเจตนาท่ีมาบวชเพ่ือบํารุงรักษาตัวดวยศีลธรรม 
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กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมยอมใหเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวฝงอยูภายในใจก็พยายาม 
ชําระสะสางออกไป นี่คืองานที่ชอบ งานอันแทจริงของพระ ไดแกงานขุดคนทําลาย
กิเลสทุกประเภทที่ฝงจมอยูภายในใจดวยความพากเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมืออัน
สําคัญ นี่คืองานที่ชอบแท ผลที่จะพึงไดรับจากการรักษาจิตดวยอุบายดังกลาวนี ้ อยาง
นอยก็คือความสงบเย็นใจ ยิ่งกวานั้นก็สงบละเอียดลงไป และเกิดความแยบคายทาง
ปญญาคือการคนคิดการพินิจพิจารณา จิตจะมีโอกาสขยายตัวได มีชองทางที่จะขยาย
ตัวออกจากเครื่องหุมหอพัวพัน ใหเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของธรรม
ภายในใจโดยลําดับ เมื่อเพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อย ๆ เพราะกิเลสเปนผูปดบัง เปนผู
หุมหอจิตดวงประเสริฐนั้นไว ใหมืดมิดปดทวารทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดนิ น่ัง นอน 
ลวนอยูกับความมืดบอดเรื่อยมา ไมสามารถมองเห็นของประเสริฐที่มีอยูในใจนั้นได 
เพราะถูกปดบังไวอยางมิดชิดจากกิเลสทั้งหลาย 

บัดนี้เปนเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งมวล ดวยความเพยีรท่ีไดรับการศึกษา อบ
รมมาจากตาํรับตําราและจากครูอาจารย นําความรูหรือคติธรรมตาง ๆ นั้นเขาไปทํา
หนาที่ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ ใหหมดสิ้นไปจากใจ ใจจะไดมีความสงบรมเย็น ใจ
สงบคือใจไมคะนอง ไมฟุงซานรําคาญกับสิ่งที่เปนฟนเปนไฟทั้งหลายที่เคยเปนมา คิดก็
คิดในแงอรรถแงธรรม แมจะเปนความคิดเหมือนกันก็ตาม แตความหมายแหงความ
คิดที่เปนภัยกับความคิดที่เปนคุณนั้นตางกัน คิดในแงธรรมยอมเปนความสงบรมเย็น 
เปนความคิดที่ถูกตอง คิดในแงผูกมัดในแงทําลายตนเอง เปนความคิดที่ผิดและเกิด
โทษทุกขแกตน จงระมัดระวังไมชินชาหนาดานจะกลายเปนสันดาน กิเลสพอกหัวตอไป
อีก และแบกกองทุกขไมมีเวลาจบสิ้นลงได 

เดินไปไหนก็ด ี อยูสถานที่ใดก็ดีอยางนอยใหมีสติอยูกับตัว หรือผูบริกรรมก็ให
สติอยูกับคําบริกรรมของตัว เวลาบริกรรมไปนานๆ จิตมีความละเอียดแลว คําบริกรรม
แทบจะไมปรากฏ ไมปรากฏก็ใหระลึกรูอยูเปนคําบริกรรม จนจิตกับคําบริกรรมกลม
กลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ปลอยคําบริกรรมนั้น ๆ ได ในขณะน้ันเหลือแตความรู
เดนดวงโดยลําพังเทาน้ัน 

เมือ่จิตขยับตัวจะคิดปรุงก็เร่ิมคําบริกรรมเขาอีก น่ีคืออุบายทําใจใหสงบจาก
อารมณกอกวน ทําไป ใจสงบไปเปนพัก ๆ ไมละความเพียร เพียรเร่ือยไป เพียรไม
ถอยจิตก็คอยกาวไปเอง กิเลสก็คอยสงบตัวลง ธรรมก็มีกําลังมากขึ้น อยาชะลาใจวา 
กิเลสเปนของไมสําคัญ น่ีแลคือตัวสําคัญในไตรภพ มันพาสัตวโลกใหลมจมอยูใต
อํานาจของมันมากี่ภพกี่ชาติแลว จนไมสามารถนับอานไดเลย เพราะฉะนั้น การท่ีจะ
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ถอดถอนใหไดอยางใจหวัง เพียงกะพริบตาเดียวเทานั้นจึงเปนไปไมได อยาพากันหาญ
คิดเปนอันขาด ถาไมอยากถูกกิเลสหลอกเขาไปอีก 

หากเปนไปไดแลว ธรรมะของพระพุทธเจาก็จะทรงสอนวา “ธรรมะกะพริบ
ตาเดียว” ไมจําเปนตองมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ซึ่งเปนอุบายเพื่อแกเพื่อถอด
ถอนกิเลสทั้งนั้น ถาลงปฏิบัติเขาข้ันกะพริบตาก็สําเร็จแลว ธรรมเหลาน้ันก็ไมจําเปน
ตองมีมากมาย มีเพียงวาธรรมะกะพริบตาเดียว กิเลสก็เสร็จเรียบวุธมุดหัวไปเลย โลกก็
จะไดผานพนจากทุกขไปหมด ไมมีใครเหลือตกคางอยูในโลกวุนวายซํ้าซากน้ีเลย 

กิเลสไมใชเปนของจะหักจะฟนใหขาดไดงาย ๆ ไมมีกิเลสตัวไมเหนียวแนน 
เหนียวที่สุดแนนที่สุดก็คือกิเลส เปนธรรมชาติท่ีกลอมจิตใจสัตวใหเคลิบเคล้ิมหลงใหล
ไดงายที่สุดก็คือกิเลส ไมวาจะเปนประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทละเอียด ลวน
แตหลอกสัตวโลกใหหลงไดอยางงายดายสบายมาก จะเห็นไดชัด ๆ เชน ความโลภ ก็
ทราบแลววาความโลภไมใชของดี ยังพอใจโลภ คําวาพอใจโลภก็เพราะเช่ือกิเลสตัวโลภ
นั้นเองมันถึงพอใจ ถาไมพอใจก็ตองตอสูกัน ความพอใจยอมไมมีทางตอสูนอกจาก
คลอยตาม 

ความโกรธ โกรธใหเขาอยูภายในจิตใจ มันก็เปนไฟอยูภายในใจของตนอยูแลว 
ยังแสดงออกมาทางอาการอีก จนตาดําตาแดง ดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ
เหมือนผีก็ยังพอใจทํา ยังเห็นวาตัวดี ถือวาตัวดีย่ิงกวาคูทะเลาะวิวาท กวาคนที่ไมโกรธ 
และกวาเวลาอยูปกติเสียอีก น่ันไมเช่ือจะทําไดอยางน้ันหรือคนเรา ไมเชื่อความโกรธนะ 
จะยอมสละคุณคาแหงความสงบงามตาพลีบูชาความโกรธไดลงคอหรือ จนคนอื่นทนดู
ไมไดตนยังสําคัญวาดีอยูได ท้ังน้ีก็เพราะความเช่ือกิเลสน่ันเอง โกรธขนาดไหนก็พอใจ
โกรธ จนดูไมไดก็พอใจ 

ความหลงนะ หลงกันจนไมมีวันมีคืนมีปมีเดือน หลงมานานเทาไร โลกเคยมี
ความอิ่มพอกันเมื่อไร ยิ่งดื่มด่ํากวาเขาติดเฮโรอีน กลอุบายใด ๆ ของกิเลสมันเปน
เยี่ยมทั้งนั้น ไมมีคําวาเลว ลาสมัย ไรคา มีแตทันสมัยหรือล้ํายุคมาตลอดไปตลอด อยา
พากันหวังจับหรือฆากิเลสตัวลาหลัง ดวยความเพียรแบบกอนแลวนิน กินแลวนอน 

แมประเภทละเอียด มันก็สามารถหลอกสติปญญาขั้นละเอียดไดอีกเชนเดียวกัน 
เพียงขั้นหยาบ ๆ นี ้ เราก็เห็นกันไดอยางชัด ๆ ไมนาสงสัยแลววากิเลสมันแหลมคม
ขนาดไหน จึงหลอกคนไดทุกแงทุกมุมและทุกประเภทแหงมวลสัตว ไมมีใครรูสึกตัววา 
ตัวไดเสียเปรียบใหกิเลส นอกจากนักปฏิบัติที่ปกสติปญญาเขาสูใจ ตั้งหลักไวที่ใจ 
ความคิดปรุงตาง ๆ จะออกไปในแงใด แงความโลภหรือความโกรธ หรือความหลง
หรือราคะตัณหา คือความรักความชอบประการใด จะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้กอนอื่น 
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เมือ่มีธรรมเปนเคร่ืองสอดสอง มีธรรมเปนเคร่ืองทดสอบคือสติปญญา ตอง
ทราบความกระเพื่อมความเคลื่อนไหวของจิตวาออกไปในแงใด ในแงผิดหรือแงถูก ถา
แงผิดก็รูทันทีและดับไปพรอม ๆ กัน ไมมีการลุกลามไปไดและหักหามกันได แมจะพอ
ใจคิดไปก็ตาม ธรรมพาใหฝนคือพาใหหักหาม เพราะเราเช่ือธรรมเราก็หักหามมนัได 
จะทุกขขนาดไหนก็พอใจในธรรม หักหามกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่เคยพอใจมาแลวลงไดดวย
ธรรม 

หากไมมีธรรมเปนเครื่องทดสอบเปนเครื่องเทียบเคียงเปนเครื่องสอดสอง ตอง
เชื่อกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดไปทุกภพทุกชาต ิ หาทางพนจากกิเลสไปไมได การแก
กิเลสจึงไมใชเปนของแกไดงาย ๆ ตองอาศัยหลักธรรม อุบายสติปญญา เขาประชิดติด
พันอยูตลอดอิริยาบถตาง ๆ 

อยาเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส ซึ่งเคยคิด
เคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธมาแลวตั้งแตรูจักเดียงสาภาวะจนกระทั่งบัดนี ้ ไมเห็นมีอะไร
ดีข้ึนกวาท่ีเคยผานมาเลย ควรจะนําส่ิงท่ีเคยผานมาแลวน้ัน มาทดสอบบวกลบคูณหาร
กันดู กับการระมัดระวังรักษาจิตใจดวยความเขมแข็ง โดยอาศัยสติปญญาเปนเครื่อง
รักษา อันใดดีทางไหนดี 

เพียงใจไดรับความสงบจากความฟุงซานเก่ียวกับเร่ืองโลกสงสาร แมช่ัวระยะ
เวลา เรายังรูสึกมีความสุขมากและฝงใจจําไมลืม เกิดความต่ืนเตนภายในใจ มีความ
กระหยิ่มยิ้มยองขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไป น้ีแหละเปนคุณคาแหงธรรมท่ีเปนกําลัง
ใจพอจะฟดเหวี่ยงกันไดกับกิเลส ท่ีเคยรูรสชาติของมันมานาน กับการมารูรสชาติแหง
ธรรม คือความสงบเย็นใจเพียงชั่วขณะเทานั้น เพราะการปฏิบัติก็พอเทียบเคียงใหเปน
ที่เขาใจกันได 

มันมีอะไรบางในโลกแหงขันธนี ้ เราตั้งความหวังเพื่ออะไร ตั้งปญหาถามตัวเอง
ซิ ถามคนอื่นไมไดเรื่อง ดีไมดีทะเลาะกันเปลา ๆ จงตั้งปญหาถามตัวเองเพราะคดีที่
เกี่ยวของกันมันมีอยูที่ใจดวงเดียวนี ้ ระหวางสมุทัยกับมรรคโตวาทีหรือรบกันก็รบท่ีจิต 
ถือจิตเปนสนามรบ รบกันที่นี ่สูกันท่ีน่ี ใหเห็นดําเห็นแดงกันท่ีน่ี 

อยาหวังเอาชัยชนะ อยาหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอท่ีไหน นอกไปจากการรู
เหตุรูผลระหวางกิเลสกับธรรมในใจดวงน้ี และแกกันที่นี่ดวยความเพียรอันเขมแข็งเทา
น้ัน จงประมวลมาวา ไมมีสิ่งใดจะตอบสนองความตองการของเราใหเปนที่พึงใจได 
นอกจากความเพียรเพื่อความหลุดพน สมกับเราเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ความ
ประเสริฐอยูตรงน้ี ความเปนขาศึกและเคยเปนขาศึกก็อยูตรงนี ้ แกก็แกลงตรงนี้ใหถูก
จุดของหลักสัจธรรม 
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ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริงเต็มสวนอยูแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปนของ
จริง แตทําไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข ก็เพราะหัวใจปลอม จากความผสมคละ
เคลากับกิเลสตัวจอมปลอม ใจถึงไดกลัว เพราะมีสิ่งพาใหกลัว ความกลัวน้ันคือตัว
สมุทัย จึงทําใหผูที่กลัวนั้นเกิดทุกขเปนลําดับ กลัวมากยิ่งทุกขมาก สัตวโลกก็ไมทราบ
วาความกลัวน้ันเปนภัยแกตัวเอง จึงทุกขหลายช้ันหลายเชิง  

ทุกขตามหลักธรรมชาติแหงธาตุแหงขันธก็เปนทุกขอันหนึ่งอยูแลว ความกลัว
ทุกขจนเสียอกเสียใจวุนวายไปตาง ๆ ยอมสรางความทุกขขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่ง เลยเปน
ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ จนหาที่ปลงวางไมได เปนไฟไปทั้งกายทั้งใจ เพราะจิตใจ
ปลอมจึงหาความจริงจากทุกขไมได และปลงใจเชื่อธรรมวาตางอันตางจริงไมได ฉะนั้น
จึงหาความสุขจากสัจธรรมไมได 

สัจธรรมเปนแดนแหงความพนทกุข แดนพนทุกขมีอยูในสัจธรรมนี้ไมมีอยูใน
สถานที่อื่น ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ไดกลาวแลวเมื่อกี้นี ้คือความทุกขทางกายทางใจ ทุกขทางใจ
เปนผลเกิดขึ้นจากสมุทัยแดนผลิตทุกข ทานกลาวไวเปนหลักใหญวา กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ความทะเยอทะยานอยากในกามคือ 
สิ่งที่ชอบใจ ความอยากมีอยากเปนในแงตาง ๆ จนหาประมาณไมได ความอยากใน
ของไมมี อยากเทาไรก็ไมสําเร็จ อยากลมๆ แลงๆ ใหเกิดทุกขเปลาๆ เชน เกิดแลวจะ
ไมใหตาย ความแปรสภาพอยูตลอดเวลาก็อยากใหยืนยงคงถาวร มันจะยืนยงคงถาวร
ไดอยางไร ธาตุขันธทั้งหมดนี้เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูแลว จะบังคับใหมันเปน
ไปตามความอยากไดอยางไร น่ีวิภวตัณหา คือ ความทะเยอทะยานอยากในของไมม ีถึง
เวลาจะตายก็ยังไมอยากตาย ด้ินรนกระวนกระวาย ดิ้นเทาไรก็ยิ่งเปนทุกข เพราะหัวใจ
พาใหด้ินหัวใจพาใหเปนทุกข น่ีแหละทานเรียกสมุทัย แลวจะเอาอะไรมาระงับดับมัน  

ทานวามรรคเปนเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได ทุกขทานบอกวา พึง
กําหนดรูเทาน้ัน ไมเปนสิ่งสําคัญอะไรมากนักเลย แตการกําจัดนี้เปนของสําคัญ คือ
กําจัดสมุทัยดวยมรรค เอา เรียนใหถึงกัน พระพุทธเจาสอนธรรมใหถึงความจริง เรา
เรียนธรรม ฟงธรรม ปฏิบัติธรรมตองทําใหถึงความจริง เมื่อถึงความจริงแลวจะหา
ความปลอมไมไดเลย 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึงองคปญญา ถาเปนดาบก็เปนดาบอันคม
กลา ไมมีสิ่งใดที่ดาบนี้จะตัดไมขาด กิเลสประเภทใดเปนขาดสะบ้ันไปเลย เพราะ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่เรียกวาองคปญญา 

สัมมาวาจา ก็กลาวชอบในทางความพากเพียร ในสมณวาจา ไมกลาวนอกลู
นอกทางของผูปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน 
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สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ก็ดังท่ีเราทํากันอยูน้ี การปดกวาดลานวัด การทํา
ขอวัตรปฏิบัติ การเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา นี้คือการงานชอบ แตขอใหสติกับจิต สติ
กับปญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบ ทําไปเฉย ๆ สักแตวาทําก็ไมจัดวางานชอบ นอก
จากจะจัดเขาประเภทงานเผลอ งานรวนเร งานเรรอน เพราะจิตไมมีที่ยึด ท่ีหมาย 
กลายเปนงานลอยลมไปเทาน้ันเพราะทําดวยโมหะ ฉะนั้นสติจึงเปนของสําคัญใน 
สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ อยางหยาบ ๆ ก็บิณฑบาตมาเล้ียงชีพ ซึ่งเปนงานที่ชอบธรรมของ
นักบวช ปณฺฑิยาโลปโภชน ํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺสาโห กรณีโย. 
บรรพชาอุปสมบทแลว ใหพวกเธอท้ังหลายไปเท่ียวบิณฑบาตมาฉันดวยกําลังปลีแขง
ของตนเถิด น้ีเปนงานท่ีชอบธรรมท่ีสุดกับเพศแหงความเปนนักบวช จงทําความ
อุตสาหพยายามอยางนี้ตลอดชีวิต อยาขี้เกียจนะพูดงาย ๆ อยางภาษาพระภาษาธรรมะ
ที่ตรงไปตรงมาก็วา ถาไมขี้เกียจกินก็อยาขี้เกียจไปบิณฑบาตมาฉันนะ ข้ีเกียจบิณฑบาต
แตขยันกินก็เขากันไมได นี่พูดอยางภาษาของพระเรา เรียกสัมมาอาชีโวข้ันหน่ึง 

สัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือ ดูแลบํารุงรักษาจิตใหชอบธรรม นําธรรมอันเปน
ความชุมเย็นเขามาหลอเล้ียงจิต นําสติปญญา ศรัทธา ความเพียรเขามาหลอเล้ียงจิต 
อยาใหจิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาต ุ อยานําอารมณอันเปนยาพิษเขามาทําลาย
จิตใจ เชน อารมณอันเปนวิสภาค คือเปนขาศึกตอธรรมหรือตอใจเขามาทําลายใจ 
เรียกวาเล้ียงจิตชอบธรรม ชีวะ ความเปนอยู จิตพาใหเปนอยู ใหเล้ียงอาหารคือธรรม
แกจิตโดยชอบธรรม เพื่อจิตจะไดมีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปราขึ้นมา เพราะได
อาหารเปนที่ถูกกับธาตุของตน คือ มโนธาตุ เม่ือจิตไดอาหารคือธรรมเขาหลอเล้ียง
ยอมมีกําลัง สมาธิ ปญญา ยอมจะเกิด ยอมจะเจริญทุกขั้นของสมาธิทุกขั้นของปญญา 
จนกลายเปนวิมุตติขึ้นมาได 

สัมมาวายาโม ทานบอกวาเพียรในท่ีส่ีสถาน ก็เขาใจอยูแลว เพียรละบาปท่ีเกิด
ขึ้นแลวไมใหเกิดขึ้น เพียรส่ังสมกุศลคือความฉลาดใหเกิดข้ึนภายในจิตใจ เอากันยอ ๆ 
อยางน้ี เพียรอยูในกาย เวทนา จิต ธรรม น่ีเรียกวาเพียรชอบ พิจารณากรรมฐาน เกสา 
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ดูใหตลอดทั่วถึง เพียรอยูที่ตรงนี ้หนังกําหนดถลกออกมาดูซิ 
ขางนอกมีแตผิวบาง ๆ โลกตื่นกันที่ผิวนี ้เขาขางในเย้ิมไปดวย ปุพฺโพ โลหิต นํ้าเนานํ้า
หนอง เต็มไปดวยของปฏิกูลทั้งสิ้น นาเกลียดนากลัว ปาชาผีดิบมันอยูในตัวของเราแต
ละคน ๆ นี่คือความเพียรชอบ ดูใหเห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันน้ี ทําไมจึงเสกสรร
ปนยอกันวาดีวาสวยวางามเอานักเอาหนา เหมือนกับจะเหาะบินไปได ทั้ง ๆ ที่ไมมีปก 
เสกสรรกันไปหาสมบัติพระแสงอะไรมันขัดตอความจริง จนถึงกับธรรมกาวไมออก เขา
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ทางจงกรมไมได น่ังภาวนาไมได เพราะกลัวของดิบของดีของสวยของงามนั้นจะถูก
ทําลาย จะบอบช้ํา จะทุกขลําบาก จะตายจากไป จะไมไดรักสงวนและกอดรัดอยูนาน ๆ 
เปนทุกขไปนาน ๆ 

จงดูใหเห็นตามความจริงของมัน สถานที่เกิดที่อยูมันเปนยังไงสิ่งเหลานี ้มันเกิด
มาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้น เวลาเปนอยูก็อยูดวยความสกปรกโสมม สิ่งที่นําเขาไป
บํารุงรักษาก็ลวนแตเปนของสกปรกโสมมทั้งสิ้น ของสะอาดสะอานนําเขาไปบํารุงรักษา
ไมได เพราะไมใชวิสัยของกายอันเปนของสกปรกจะรับไวได ความจริงเปนดังนี ้ หา
ความสะอาดที่ตรงไหนมี พิจารณาอยางน้ีซิ เรียกวา สัมมาวายาโม 

สัมมาสติ ก็ตั้งสติไวในสติปฏฐานสี ่ การพิจารณานี้ก็ตั้งสติไวชอบ พิจารณาไป
ตรงไหนในอาการ ๓๒ อาการใดก็ตาม หรือทั้งหมดทุกอาการก็ตาม ใหมีสติเปนผูควบ
คุมงานไปเสมอ ทานเรียกวา สัมมาสติในองคมรรค 

สัมมาสมาธิ เม่ือพิจารณาชอบธรรมแลว ความสงบก็สงบโดยชอบ คือสงบอยู
ภายในจิตดวงท่ีเคยฟุงซานน้ีแล เรียกวา สัมมาสมาธิ ไมหลงโลกหลงสงสารไปไหน 
แบบพอสงบแลวความรูก็หลุดออกจากตัว เหาะเหินเดินฟาไปเห็นนรก ไปเห็นสวรรค 
ไปเห็นโนนไปเห็นน้ี ทั้ง ๆ ที่จิตยังไมสงบตัวถึงไหนเลย มันขายกอนซื้อไปแลว ที่ถูก
และไมลอแหลมตอความผิด คือใหเห็นนรกสวรรคอยูภายในจิตใจน้ีเสียกอน ภายนอก
ไมเปนปญหาอะไรนักเลย ใหสงบอยูภายในใจน้ี เพราะใจเปนผูฟุงซาน ใจเปนผูกอทุกข 
ใจเปนผูกอความวุนวายใหแกตัวเอง ใหสงบลงดวยธรรม ดวยการภาวนาอยูภายในกาย
ในใจน้ี เมื่อจิตสงบลงดวยวิธีนี ้ ไมสงกระแสใจออกไปสูอารมณภายนอก อันเปนการยุ
แหยกอกวนตนเอง น้ันเรียกวา สัมมาสมาธิ 

น่ีแล มรรคทั้งแปด สรุปเขามาแลวเรียก ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูท่ีน่ี นี่คือ 
เคร่ืองแกกิเลสและเปนสัจธรรม คือความจริงประเภทหน่ึง 

นิโรธ ไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก ขอใหดําเนินมรรคปฏิปทาน้ีใหพอตัวเถอะ 
นิโรธคือความดับทุกข จะเปนข้ึนเพราะอํานาจของมรรคน่ันแล เชนเดียวกับเรารับ
ประทานอาหาร รับประทานลงไป ๆ ความอ่ิมหนําสําราญก็ปรากฏข้ึนโดยลําดับ ๆ 
ความหิวโหยก็ดับลงไป ๆ มันเปนเรื่องของมันเอง เราไมจําเปนตองไปสรางนิโรธขึ้นมา 
ใหสรางมรรคน้ีใหพอเพียง นิโรธพึงทําใหแจง พึงทําใหแจงดวยอะไร ถาไมทําใหแจง
ดวยมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา หรือดวยมรรคแปดน้ีเทาน้ัน ไมมีอยางอื่นที่จะทํานิโรธ
ใหแจงได เพียรจะไปสรางนิโรธใหแจงวันยังคํ่าคืนยังรุงก็ตายท้ิงเปลา ๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ถาไมสรางมรรคใหมีกําลัง อบรมมรรคใหมีกําลังข้ึนมาปราบกิเลสให
เรียบราบไป นิโรธความดับทุกขก็เปนขึ้นเอง โดยไมตองไปทําหนาที่เหมือนมรรค 
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มรรคน่ีเปนของสําคัญ สมุทัยเปนของสําคัญเพียงไรมรรคมีความสําคัญเพียงนั้น 
สัจธรรมทั้งสี่นี้มีสําคัญที่จะตองทําจริง ๆ ก็คือสมุทัยกับมรรค สวนทุกขมันเปนผลที่
เกิดขึ้นจากสมุทัย เชน ทุกขทางใจ สวนทุกขทางกายนั้นพระพุทธเจา พระสาวกก็มี 
เพราะทานไมใชคนตายก็ยอมมีความทุกขทางกายเหมือนโลกทั่วไป แตทุกขเหลานี้ไม
สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของทานได ใจของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทาน
รูตามเปนจริงของมันอยูโดยหลักธรรมชาต ิตามคติธรรมดาธรรมนิยม  

น่ีคือการปฏิบัติเพ่ือมรรคผลนิพพาน เพื่อฆากิเลส ถาดําเนินอยูเชนน้ีเราอยูท่ี
ไหนก็เปนการตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา จะไดเห็นกิเลสหมอบราบใหดูสักท ี สวนมาก
มีแตเราหมอบราบใหกิเลสดู เดินจงกรมก็ยังหมอบราบใหกิเลส นั่งสมาธิ ก็หมอบราบ
ใหกิเลส เพราะความเผลอสติเปนของสําคัญ อาการแหงความเพียรทุกทา มีแตทา
หมอบราบกราบกิเลสท้ังน้ัน เพราะความเผลอสติ ความใจลอย ความไมตั้งอยูในหลัก
ธรรมแหงการชําระกิเลส แหงการแกกิเลส แหงการปราบปรามกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจ
กดคอลงไดทุกอาการแหงความเพียร ใหพึงเขาใจอยางนี ้ ถาไมใชสติปญญาสอดแทรก
ใหรูเรื่องของกิเลสแลวจะไมรู กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลา 

เอา เรียนใหจบสัจธรรม สัจธรรมมีอยูท่ีกายท่ีใจน้ีเทาน้ัน เรียนจบท่ีน่ีแลว ไม
ตองหาเร่ืองวาประเสริฐเลิศเลออะไรกันละ นิพพานไมตองไปหา หาทําไม นิพพาน คือ
อะไร นิพพานก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่ใหชื่อวานิพพานนั้นคืออะไร ก็ไมตองหา ไม
ตองถาม เพราะรูและละไดเต็มภูมิภายในใจน้ีแลว กิเลสก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติท่ี
เราใหชื่อวากิเลสนั้นมันคืออะไร มันก็อยูที่หัวใจเรานี้ดวยกันทั้งสองอยาง คือกิเลสก็อยู
ที่ใจ นิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแลวเทานั้น สอุปาทิเสสนิพพาน ก็ได
นิพพานแลวทั้ง ๆ ที่ธาตุขันธยังครองตัวอยูนี้ อนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อปลอยขันธหมด
ความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแลว น่ันคือ อนุปาทิเสสนิพพาน น้ีเปนผลสืบเน่ือง
มาจากความเพียรที่พยายามตะเกียกตะกาย ความเพียรน้ีมีคุณคาถึงขนาดน้ัน 

ฉะนั้นจงฟงและปฏิบัติใหถึงใจ อยาเสียดายกิเลสท่ีฉุดลากลง ทั้งที่ธรรมทาน
ลากดึงขึ้นทุกประโยคแหงธรรม เอา จงตัดสินบรรดานักบวชนักปฏิบัติเรา วาจะรักกิเลส
หรือจะรักพระพุทธเจาในหัวใจดวงเดียวกันน้ี แตระวังสิ่งหนึ่งจะกระซิบขึ้นมาในขณะ
น้ันนะวา “ขอรักกิเลสเถิด เพราะยังรักความไมเอาไหนอยูเต็มใจ” 

ยุติ 


