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เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
การอยูกับครูอาจารย 

 
ทานนักปฏิบัติผูหวังความเจริญรุงเรืองแกตนและวงพระศาสนาท้ังหลาย โปรด

ทําความเขาใจในตัวเองแตบัดน้ีเปนตนไป คือพยายามตั้งหลักใหถูกตองและมั่นคงแต
ตนมือ นับแตวันแรกท่ีเรากาวเขามาศึกษาและปฏิบัติกับครูอาจารย เพราะผูที่จะไดกําลัง
ทางใจจะตองไดในเวลามาอาศัยอยูกับทาน และออกแสวงหาท่ีวิเวกตามบริเวณใกลเคียง
ทานตามโอกาสอํานวย  แลวกลับเขามาหาครูอาจารยเพื่อการศึกษาและแกไขขอของใจ 
พอไดอุบายแลวก็ปลีกตัวออกหาที่สงัดวิเวก ถาเกิดขอของใจในธรรมขึ้นมาก็รีบเขาไป
ศึกษากับทานอีก มีการเขาออกอยูทํานองนี้ ยอมไดอุบายขึ้นโดยลําดับ แตการจากครู
อาจารยไปทั้ง ๆ ที่ใจยังไมมีความแนนอนทั้งทางดานสมาธ ิและดานปญญา ยอมไมสม
ควร ทั้งไมอาจจะนําตนใหถึงความปลอดภัยได 

อนึ่ง การมารับคําอบรมส่ังสอนและศึกษาจากทาน พึงเปนผูมีสติปญญา คอย
สําเหนียกศึกษาเสมอ ทั้งทางตาก็ควรสอดสอง มองดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของ
ทาน และหมูคณะดวยความสนใจจริง ๆ ทางหูก็ตองพยายามศึกษาเพื่อความเขาใจจาก
ทานและหมูคณะ ซึ่งพอจะเปนคติแกใจได มีความพยายามฝกใฝอยูเชนนี้ชื่อวาผูมา
ศึกษาดวยดี จะไดสติปญญาเปนสมบัติประดับใจตอไป แมอาจารยหรือหมูคณะที่ตนถือ
วาเปนท่ีเคารพไดจากไป หรือตนไดจากทานไปแลว คุณธรรมท่ีไดรับจากทานมาจน
เพียงพอภายในใจน้ีแล จะเปนอาจารยแทนทานแนบสนิทอยูกับใจ 

ขณะที่เรากําลังศึกษาอยูกับทาน กิจการงานก็ไมคอยมีมากพอจะใหเกิดความ
กังวล นอกจากจะพยายามอบรมตนถายเดียวเทาน้ัน โดยมากที่เกิดความรูสึกเปนลุม ๆ 
ดอน ๆ และมีขอปฏิบัติไมคอยสม่ําเสมอเหมือนครูอาจารย ตามปฏิปทาของทานที่พา
ดําเนินมา เนื่องจากเวลามาพักอยูกับทานไมมีความสนใจอยางจริงจัง เบื้องตนก็รูสึกวา
ตั้งใจมาศึกษา คร้ันตอ ๆ มาเพราะอํานาจกิเลสท่ีเคยเปนเจาครองใจ คือความเกียจ
ครานไดสําแดงเดชขึ้น ความตั้งใจนั้นก็คอยเอนเอียงและลมเหลวไปโดยไมรูสึกตัว แลว
ก็คอย ๆ เปล่ียนความรูสึกข้ึนมาใหมทีละเล็กทีละนอยจนกลายเปนความเห็นไปวา มา
อยูกับทานพอไดชื่อไดนาม แลวก็เอาช่ือของอาจารยไปเปนโลบังหนาเพ่ือความสะดวก
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สวนตัว เชนนี้ไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะทําหมูเพ่ือนและครูอาจารยใหเสียหายไป
ดวยเทาน้ัน 

ฉะน้ันขอใหเราท้ังหลายไดโปรดทําความรูสึกกับเร่ืองเชนน้ีไวเสมอ เพราะการมุง
ศึกษา และปฏิบัติจริง ๆ ทานพูดอะไรหรือเราเห็นกิริยามารยาทสวนใดท่ีทานแสดงออก
มา ตองนอมเขาถึงใจยึดไวเปนหลักฐานทันท ี ไมยอมใหผานไปเปลา และเราไมตองไป
สนใจในคําพูดเสียงหนักเบา ซ่ึงเปนเพียงกระแสเสียงเทาน้ัน ควรสังเกตเหตุผลจากคํา
พูดเปนของสําคัญ คําพูดที่ทานพูดออกมาทุกๆ คําน้ัน มีเหตุผลพอที่ผูมาศึกษาจะไดรับ
ประโยชนอยางไรหรือไม ถามีเหตุผลแลวแสดงวาคําพูดน้ันเต็มไปดวยธรรม ควรยึดมา
เปนคติทันท ี ความดังของเสียงไมเปนของสําคัญอะไร เพราะฟารองบนอากาศยังมีเสียง
ดังมากย่ิงกวาเสียงครูอาจารยเปนไหน ๆ แตสิ่งที่เราไดรับคือฝนที่ตกลงมา นําความเย็น
ใหแกมนุษย สัตว ตลอดจนตนไมใบหญาทั่วดินแดน 

เร่ืองของครูอาจารยทานตองมีความฉลาดในอุบายตาง ๆ ที่จะนํามาสั่งสอน
บรรดาลูกศิษยแตละรายโดยไมใหซํ้ากัน เพราะนิสัยของผูมาศึกษามีจํานวนมากและตาง 
ๆ กัน ถาทานจะวางกิริยามารยาทและคําพูดจาเปนแบบเดียวแลวไซร ผูมาศึกษาดวย
ความต้ังใจเพ่ือรับประโยชนจากทานอยางจริงจังแลว ยอมจะไมไดความฉลาดเทาที่ควร 
ถาหากครูอาจารยไมมีความฉลาด สามารถจะแนะนําบรรดาศิษยท้ังหลายใหตรงกับจริต
นิสัยของศิษยนั้น ๆ ก็เปรียบเหมือนนายแพทยผูไมฉลาด ยอมไมสามารถจะยังโรคที่มี
อาการตาง ๆ ใหหายไดดวยยา เพียงแตทราบวาโรคเทาน้ัน แตไมทราบวาเปนโรค
ประเภทใด 

เพราะโรคท่ีเกิดกับสัตวและบุคคลมีจํานวนมากมาย จนไมสามารถท่ีจะนับอาน
ได ยาจึงตองมีหลายขนาน สําหรับนายแพทยผูฉลาดท่ีจะนําไปรักษาโรคน้ัน ๆ แตถาไม
วาใครเปนโรคอะไรมาหาแพทย แพทยก็นํายาขนานเดียวเทาน้ันมารักษา แลวยาจะทัน
และถูกกับโรคไดอยางไร ถาเปนโรคท่ีควรรับยาน้ันอยูบาง ยาก็จะเปนประโยชน แตถา
เปนโรคอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับยาขนานน้ันแลว ยานั้นก็ไมผิดอะไรกับน้ําหรือวัตถุธรรมดา ถา
เปนนายแพทยผูฉลาด เมื่อคนไขเขาไปหาตองถามวาทานมีอาการอยางไร ตลอดจน
ความเปนมาของโรควาเปนอยางไร ตองถามและตรวจใหละเอียดถี่ถวน เม่ือเปนเชนน้ีก็
ยอมไมตองถามชื่อโรคจากคนไข เพราะเรื่องชื่อนามของโรคไมเปนของสําคัญเทากับ
อาการของโรค วาเปนอยางไร ไมสบายตรงไหน แพทยยอมทราบไดและใหการรักษาที่
ถูกตองจนหายได 



 

แวนดวงใจ ๒๕๙ 

๒๕๙

นี่เปนลักษณะของแพทยผูฉลาด ตองถามอาการโรคและตรวจใหแนนอนแลวก็
นํายามารักษาใหถูกตองกับโรคนั้น ๆ เมื่อโรคถูกกับยา อาการก็จะทุเลาลงหรือหายไป
ได เพราะฉะน้ันผูจะทําการรักษาคนไขตองเรียนและมีความรูชํานาญทางการแพทยมา
กอน ดีกวาการตั้งตัวเปนหมอกอนเรียนวิชาแพทย คนไขที่มารับการรักษาจะไมผิดหวัง 
ทั้งจะเปนประโยชนแกประเทศชาติบานเมือง ถาเปนหมอเถื่อนจะไมสามารถรักษาคนไข
ใหหายได ถึงจะตั้งตัวเปนหมอก็ไมผิดแปลกจากคนธรรมดา และจะเปนอันตรายตอคน
ไขจํานวนมากดวย  

เร่ืองของครูอาจารยก็ควรจะมีลักษณะเชนเดียวกับนายแพทยผูฉลาด ถาไมมี
ความสามารถปฏิบัติตอบรรดาผูมาศึกษา แมใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียว คําพูด
ชนิดเดียวกันหมด ตลอดจนธรรมะที่จะนํามาสั่งสอนแกผูศึกษาก็ยกขึ้นบทเดียว บาท
เดียว คาถาเดียว วันไหนก็ยกข้ึนบทน้ัน บาทน้ัน คาถาน้ัน แปลวาอยางน้ัน ใครจะมา
ศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไมสนใจ ใครจะมีความรูสูงตํ่าขนาดไหน ใครจะอยูในขั้นสมาธ ิ
หรือปญญาอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ตามขั้นของสมาธ ิ และขั้นของ
ปญญาก็ตาม อาจารยไมเคยสนใจ สอนแตบทเดียว บาทเดียว คาถาเดียวเทาน้ัน ถาเปน
เชนน้ีจะไมอาจนําบรรดาศิษยใหไดประโยชน สมเจตนาที่ไดอุตสาหพยายามมาพึ่งพิง
อาศัยกับอาจารยองคนั้น ๆ 

แตถาอาจารยเปนผูฉลาดแลว ตองทราบทั้งภูมิความรู ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู
มาศึกษา วามีความรูและนิสัยหนักเบาในแงไหน ตลอดถึงธรรมะจะตองมีการศึกษา
ปรารภและสนทนาซ่ึงกันและกัน แมจะไมทราบดวยญาณก็ตองทราบดวยวิธีสนทนา วามี
ความรูสูงตํ่าแคไหนในทางดานจิตใจ และตองปฏิบัติใหถูกจริตนิสัยของผูมาศึกษานั้น ๆ 
วาผูนี้ตองปฏิบัติดวยอยางนี้ ผูนั้นตองใชกิริยาตอนรับอยางนั้น ตามความรูความฉลาด
ของผูมาศึกษาซึ่งไมเหมือนกัน ถาเปนเร่ืองของอาจารยผูฉลาดเขาใจในอรรถธรรม รู
ความต้ืนลึกแหงธรรมมาแลว ควรจะเปนอยางน้ันเปนสวนมาก แตถาผูมาศึกษาไมได
พินิจพิจารณา พอเห็นกิริยาคําพูดจาของทาน สูงบางตํ่าบาง คอยบาง แรงบาง เลยมายึด
เอาเสียงน้ีเปนตัวกิเลสตัณหา และถือวาเปนขาศึกตอตนเอง มิหนํายังเห็นวาครูอาจารย
เปนเสือรายตัวหน่ึง ซึ่งจะฉีกกัดเราไปเสีย แลวก็ปลีกหนีไปดวยความเขลาของตน 

ที่ถูกควรคิดดูใหละเอียดถี่ถวนกอน แมแตนายแพทยฉีดยาเข็มแทงเรายังรูสึก
เจ็บปวดแสบรอน ตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษตาง ๆ กัน โดยบางรายอาจตองถึงผา
ตัด โรคบางรายเพียงรับประทานยาก็หาย โรคบางรายอาจตองทั้งฉีดยา และผาตัดเอา
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เนื้อรายออก ตามวิธีการของนายแพทยท่ีเห็นสมควร เพ่ือยังโรคใหหาย โรคท่ีควรรับ
ประทานยาก็ม ี ที่ตองฉีดยาก็มี ที่ตองผาตัดก็มี มากนอยก็ตองทําไปตามความหนักเบา
ของโรค โรคเปนที่อยูตรงไหนควรทําอยางไร นายแพทยตองทราบโดยตลอด ไมเชนน้ัน
จะรักษาคนไขไปไมได 

เราไปสังเกตดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกตาง ๆ ก็พอจะทราบไดวาวิธีการ
ของแพทยนั้นไมเหมือนกัน คือปฏิบัติตอคนไขรายหนึ่งเปนอยางหนึ่ง อีกรายหน่ึงเปน
อยางหน่ึง ตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเปนโอสถขนานหนึ่ง ที่หมอไมควรมองขาม
ไปเสียโดยเห็นวาไมสําคัญ เพราะคนไขมีหลายประเภท และมีนิสัยตาง ๆ กัน แตใหชื่อ
วาคนไขอยางเดียวกัน นายแพทยผูสามารถจะรักษาโรคใหหายน้ัน ตองเปนผูฉลาดทัน
กับโรค และนิสัยของคนไขท่ีมารับการรักษาเปนราย ๆ ไป 

ธรรมนั้นก็ตองมีหนักบาง เบาบาง คอยบาง แรงบาง สูงบาง ตํ่าบาง ตามจริต
นิสัยความโง ความฉลาดของผูมาศึกษาจะรับเอา แตจะเปนธรรมประเภทใด พึงทราบวา
เปนยาแกโรคหัวใจ คือแกโรคกิเลสอาสวะใหเบาบางและหายสนิท จนเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิ 
พุทธะขึ้นมาทั้งดวง 

หนาที่ของครูอาจารยที่จะแนะนําศิษยที่มาศึกษากับทาน ถาเปนอาจารยผู
สามารถ จะนําพระศาสนาและบรรดาศิษยใหเจริญรุงเรืองไดแลวไซร ตองเปนไปตาม
แนวทางอันเดียวกันกับวิธีการของนายแพทยผูรักษาคนไข ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธทั้งนี้ลวนแตเกิดจากอุบายคือ ความฉลาดของพระพุทธองค ซึ่งเปนหมอเอก
รักษาโรคภายในของบรรดาสัตวใหหายได กลายเปนพลเมืองดีเปนจํานวนมาก ผูใดนํา
เอาธรรมของพระองคไปปฏิบัติ ดวยความเชื่อความเลื่อมใสตามกําลังและฐานะของตน 
แมจะอยูในฆราวาสก็พอเปนพอไป มีสมบัติพอใชไมขาดแคลน 

พระพุทธเจาไมทรงสอนใหเกียจคราน ทั้งนักบวชและฆราวาสที่จะทําใหผูถือพระ
พุทธศาสนาอดอยากขาดแคลน ในเคร่ืองอุปโภคบริโภค ดําเนินการครองชีพไมทันเขา 
เชน ผูแสวงหารายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ หรือนักบวชทําตนใหขาดความ
เลื่อมใสของปวงชน ไมใชเปนเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเปนเชนน้ัน แตเปนเพราะ
นิสัยของผูปฏิบัติท่ีชอบทําตัวใหเปนเชนน้ันตางหาก ถาผูสนใจในพระโอวาทแลวอยาง
นอยตองมีความรมเย็นในตนและครอบครัว อยูที่ไหน ไปที่ใดยอมเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ไมเปนที่รังเกียจแกหมูเพื่อนและสังคมทั่วไป ทั้งเปนที่เชื่อถือของประชา
ชน ไมมีใครระแวงสงสัย เพราะมีธรรมในใจ เชนเดียวกับผูมีเครื่องดื่ม เคร่ืองรับ



 

แวนดวงใจ ๒๖๑ 

๒๖๑

ประทานไวคอยตอนรับแกคนหิวกระหายท่ีเขามาอาศัยฉะน้ัน   เพราะฉะน้ัน ธรรม ๘๔,
๐๐๐ พระธรรมขันธจึงเปนเชนเดียวกับตัวยาท่ีนายแพทยนํามารักษาคนไขชนิดตาง ๆ 
กัน 

โรคหัวใจคือโรคกิเลสของคนและสัตวมีมากมาย เทียบกับคําวาคนไขคําเดียว 
เมื่อแยกประเภทของโรคจากคําวาคนไขแลวก็มีไมรูกี่รอยกี่พันโรค คําวา โรคใจ หมาย
ถึงโรคกิเลสเคร่ืองบีบบังคับใจ ก็แยกประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน ธรรมของพระพุทธ
เจาจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอยางไร ก็ไมทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เปนไปอยูอยางแนน
หนาภายในใจของสัตว ท่ีเรียกวา โรคมืดภายในใจ ซ่ึงควรใหนามวาโรคมืดแปดทิศแปด
ดานท้ังทานและเรา ไดแกโรคกิเลสตัณหา เพราะเวลาโรคประเภทน้ีไดเขาสิงหัวใจแลว
มันมืดไปหมด สามารถฆาไดท้ังคนและสัตวไมเลือกหนาวาเปนใคร แมมารดาบิดาผู
บังเกิดเกลาเลี้ยงมาแตกําเนิดก็สามารถฆาได และฆาวันละหลาย ๆ ศพ เพราะฤทธิ์ของ
โรค แลวแตความดันของโรคกิเลสมันสูงมากนอยเพียงใด 

เมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทําความชั่วไดมาก จะทําไดวันยังคํ่าคืนยังรุง 
ไมมีความอิดหนาระอาใจตอการทําความชั่ว เพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีด ปรอท
ไมสามารถจะวัดได จนนายแพทยทุกคนตองยอมจํานนตอโรคประเภทนี้ ทั้งนี้อธิบาย
เทียบเคียงใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายไดทราบถึงเร่ืองมาอยูกับครูอาจารย อยาไปสําคัญ
ในคําพูดกิริยามารยาทสูงตํ่า ใหยึดในหลักเหตุผลเปนของสําคัญ ผูมุงตอหลักเหตุผลจะ
ไดธรรมอันล้ําคาไปครองหัวใจ แมจะจากครูอาจารยไปแลวก็พอจะพยุงตัวได กลายเปน
ผูเจริญท่ีจะสืบพระศาสนา จะเปนผูใหญ และเปนผูสามารถส่ังสอนหมูเพ่ือนและประชา
ชนทั่วไป เพราะความฉลาดรอบคอบ และยึดหลักไวไดเมื่อคราวอาศัยอยูกับทาน 

เรามาศึกษากับทานยังไมไดอะไรเปนคติภายในใจ เวลาจากทานไปไมมีหลักยึด
ยอมลําบาก ลําพังความจดจําท่ีไดจากทานเทาน้ัน ยังไมพอที่จะนําไปรักษาคุมครองตัว 
ขอสําคัญขอใหใจไดรับความสงบพอเปนหลักฐานทางภายใน เริ่มแตสมาธิขึ้นไปถึง
ปญญาขั้นกลางเปนอยางนอย แมจะไมถึงปญญาขั้นสุดยอด ถาเปนผูหนักแนนตอธรรม
อยูแลวก็พอจะพยุงตัวใหผานพนอุปสรรคไปไดโดยลําดับ แตถาไมมีอะไรติดใจเลย
ลําพังการมาศึกษาจากทานเทาน้ัน ยังไมเพียงพอแกความตองการของเรา และยังไม
สามารถจะรักษาตัวเราใหพนภัยได อาจจะเกิดความเส่ือมเสียในวันใดวันหน่ึง ซึ่งมีเหตุ
อันรุนแรงมากระทบเขา และอาจกลายเปนคนเสียหายในขณะน้ันก็ได 



 

แวนดวงใจ ๒๖๒ 

๒๖๒

เพราะการจดจํามาจากทานเปนส่ิงท่ีหลงลืมไดงาย ๆ ไมเหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิท
อยูกับใจจริง ๆ เชนมีดพราที่วางไวนอกกายของเราเปนอยางหนึ่ง ท่ีเหน็บพกไวเปน
อยางหน่ึง และที่ถือไวกับมือเราเปนอีกอยางหนึ่ง เวลาจะนําออกมาใชใหทันทวงท ีมีดที่
วางไวนอกกายยอมนํามาใชชามาก ท่ีเหน็บพกก็เร็วข้ึนบาง สวนมีดที่เราถือไวในมือยอม
ใชไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ธรรมท่ีเราเรียนมาอยางหน่ึง ธรรมที่ไดจากการศึกษาอบ
รมกับอาจารยอยางหน่ึง และธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในใจของเรา ซึ่งเนื่องจากอบรมกับครู
อาจารยน้ีเปนอีกอยางหน่ึง ไมเหมือนกัน 

ธรรมท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียนมา โดยที่ไมไดอบรมทางดานจิตใจเลย เชน
เดียวกับมีดที่วางไวนอกกาย ธรรมท่ีจํามาไดจากการอบรมส่ังสอนของครูอาจารยวาทาน
สอนอยางไร เชนเดียวกับมีดท่ีเหน็บไวในพก สวนธรรมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติซึ่ง
เนื่องมาจากอุบายที่ไดจากอาจารยเปนผลประจักษขึ้นกับใจ เชนเดียวกับมีดที่ถือไวใน
มือ และธรรมสวนน้ีแลจะเปนเคร่ืองรักษาความปลอดภัยใหแกเรา ไดมากกวาธรรมทั้ง
สองประเภทนั้น 

เพราะฉะน้ัน จงพยายามขุดคนธรรมประเภทน้ีใหเกิดข้ึนภายในใจ เพราะธรรมท่ี
ไดจากครูอาจารย เชนเดียวกับการหยิบยืมสิ่งของของใคร ๆ มาใชน่ันเอง พอถึงเวลา
แลวตองสงคืนเจาของเดิม สวนสิ่งของที่เราประดิษฐขึ้น เสาะแสวงหามาไดเองเชนเงิน
ทองเปนตน เราใชไดสะดวกทั้งไมเปนกังวลในการทดแทนเขา ธรรมท่ีไดรับจากทานเปน
เหตุใหหลง ๆ ลืม ๆ บางทีรักษาตัวไมคุม เพราะไมทันกับเหตุการณซ่ึงอาจมาเผชิญ
หนาเวลาใดก็ได แตถาเปนธรรมที่เกิดกับใจของเราแลว ก็นํามาใชไดทันทวงท ีนี่คือใจที่
มีรากฐาน 

ผูที่มีหลักใจกับผูไมมีหลักใจนั้นตางกัน จะไปไหนมาไหนความวอกแวกคลอน
แคลน หรือความหวั่นไหวตออารมณก็ตางกัน สุขทุกขที่จะพึงไดรับก็ตางกัน ผูไมมีธรรม
ภายในใจเลย เพียงแตไดรับการศึกษาอบรมจากอาจารยเทาน้ัน เวลาไปประสบอารมณ
ระหวางรูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส กับตา ล้ิน จมูก หู กาย ใจ ประสานกันเขาเทา
น้ัน ทําใหเกิดธรรมารมณภายในใจ จนหาที่ปลงลงไมได ผลคือความรุมรอนก็แสดง
เปลวข้ึนมาท่ีหัวใจทันที แตผูมีธรรมภายในใจแลว สามารถจะกระดิกพลิกแพลงโดย
อุบายตาง ๆ ในทางปญญา ใหหลุดพนจากส่ิงแวดลอมเหลาน้ัน แลวเอาตัวรอดไปได
โดยปลอดภัย 



 

แวนดวงใจ ๒๖๓ 

๒๖๓

เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูอาจารยเพื่ออบรมใจของตน ใหเปนไปตามแนว
ทางที่ทานสอนไว จนปรากฏผลข้ึนภายในใจเปนข้ัน ๆ นับแตข้ันความสงบเบ้ืองตนจน
ถึงขั้นความสงบตามตองการ จึงเปนส่ิงสําคัญมาก แมปญญาก็โปรดทราบวามีความ
สําคัญเสมอกัน จงพยายามฝกคนในโอกาสอันควรใหเปนคูเคียงกันไป จนมีความสงบ
และเฉลียวฉลาดทั้งทางดานสมาธ ิและดานปญญาแลว จะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได การ
ระแวดระวังภัยภายนอกก็นับวันนอยลง     ผูมีธรรมเปนหลักภายในใจ    กับผูไมไดรับ
การอบรมจิตใจมีความสะดวกตางกัน แมจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุ
การณอันเปนเร่ืองเดียวกัน จะไดรับความชอกช้ําตางกันมากแมเปนเรื่องอารมณชนิด
เดียวกัน 

เรื่องที่กลาวนี้ขึ้นอยูกับความฉลาดรอบคอบของผูอบรมมาตางกัน ในแงความ
หนักเบาแหงธรรม และความรูสึกเปนราย ๆ ไป สภาวธรรมท่ัว ๆ ไป เมื่อใจยังไมฉลาด
พอยอมกลายเปนขาศึกตอเราได แตเมื่อใจฉลาดจนพอตัวแลวจะไปที่ไหน ๆ สิ่งทั้ง
หลายยอมกลายเปนคุณ มิไดเปนโทษ หรือขาศึกเหมือนที่เคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องจากใจ
กลายเปนคุณตอตนเอง และอํานาจของสติปญญาที่เคยสั่งสมมาจนเพียงพอ เราทุกทาน
ที่ไดมุงหนามาศึกษาโปรดไดเปนผูสนใจในเรื่องสติกับปญญา ประกอบเปนองคความ
เพียร จงพยายามตักตวงจนเพียงพออยาลดละ แมจะจากทานไป แตตนทุนคืออุบายตาง 
ๆ ท่ีไดจากทานเปนเคร่ืองหนุนกําไรภายใน จนปรากฏผลเปนที่พึงพอใจ 

แตผูไมไดรับการศึกษาอบรมทําไปแบบงู ๆ ปลา ๆ ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ
ประจักษไมคอยปรากฏ นอกจากจะเปนไปในทางเสียหายโดยมาก เชนผูชอบตั้งตัวเปน
อาจารยเสียแตอายุพรรษายังนอย โดยไมมีคุณธรรมภายในใจเทาท่ีควร เรียกวาลักษณะ
ขายกอนซื้อ ชอบสั่งสอนคนอื่นมากกวาสั่งสอนตัวเองเชนนี้ อยางไรก็ยากที่จะกาวหนา
และเอาตัวรอด ที่ถูกตองพยายามฝกฝนอบรมตนจนเปนที่เพียงพอ และรูสึกกําลังภาย
ในใจกอน วาสมควรจะแนะนําส่ังสอนคนอ่ืนไดอยางไรบาง แมการรับหมูเพื่อนเพื่ออบ
รมก็ควรคํานึงถึงสติปญญาและความสามารถของตน ถากําลังไมพอแตจะรับภาระมาก 
นอกจากผูมาศึกษาจะไมไดรับประโยชนแลว ตนเองยังจะกลายเปนคนเสียไปดวย 

เร่ืองท้ังน้ีเคยทราบจากทานพระอาจารยม่ัน ซ่ึงเปนอาจารยท่ีบรรดาสานุศิษยได
ฝากชีวิตจิตใจกับทานจริง ๆ ในสมัยที่อยูกับทาน ทานเคยเลาใหฟงวา ทานไปรับโยม
มารดาของทานมาบวชเปนชี และปฏิบัติอยูกับทาน ในโอกาสน้ันไดมีพระเณรเขาไป
อาศัยและศึกษากับทานเปนจํานวนมาก ทานก็ทราบวากําลังใจของทานยังไมมีกําลัง



 

แวนดวงใจ ๒๖๔ 

๒๖๔

เพียงพอที่จะแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน ทานไดมีความดําริ และพยายามปลีกตัวจากหมู
คณะเสมอ ทานจึงหาอุบายพาโยมมารดาของทานไปสงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ถานับแต
วันทานรับโยมมารดามาบวชอยูดวยน้ันก็เปนเวลาถึง ๖ ป เม่ือรูสึกเชนน้ันแลวจึงพาโยม
มารดาออกจากบานสามผง จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนที่พักเดิม เดินทางไปโดยลําดับ แวะ
พักบานหวยทราย อําเภอคําชะอ ีจังหวัดนครพนมช่ัวคราว แลวไปถึงจังหวัดอุบล 

พอสงโยมมารดาถึงบานแลว จึงเปนโอกาสใหทานปลีกตัวจากหมูเพื่อนไปอยู
จังหวัดเชียงใหมได ๑๑ ป ทานเจาคุณธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ จึงไดไปอาราธนาทาน
จากจังหวัดเชียงใหมมาพักจําพรรษาที่อุดร เกียรติคุณของทานไดปรากฏแกพี่นองชาว
อุดร หนองคาย สกลนคร และจังหวัดใกลเคียง ใหไดกราบไหวทานแทบท่ัวหนากัน 
เวลาทานมาพักจําพรรษาท่ีอุดร ๒ ป และสกลนคร ๘ ป ไดอุตสาหสั่งสอนพระเณร และ
ประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมา จนถึงวันทานมรณภาพไปดวยความสงบเปนท่ี
นาเล่ือมใสย่ิง ทั้งไมเคยปรารภถึงเรื่องกําลังพอหรือไมพออีกเลย 

นี่ก็แสดงใหเห็นแลววากําลังของทานเพียงพอ ท้ังภายในใจและอุบายตาง ๆ ที่จะ
นํามาส่ังสอนบรรดาศิษยผูไปศึกษากับทาน ซึ่งนับวาเปนคติตัวอยางอันดียิ่งแกผูสนใจ
มุงดําเนินตามไมนอยเลย ฉะน้ันเราทุกทานควรตระหนักใจตลอดเวลา และควรทราบไว
วากําลังภายในใจเปนส่ิงสําคัญมาก ช้ีใหเห็นงาย ๆ ทั้งเราก็มีภาระคือการฝกฝนเพื่อแก
ไขตนเอง ทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมูเพื่อน ตางก็กําลังตกอยูในความหิวโหยอาหาร 
คือธรรมะดวยกัน ท้ังเราก็กําลังรับประทาน ท้ังจะแบงใหหมูเพ่ือนรับประทาน ถาของมี
นอยก็หมดไปเสียจากเราและหมูเพื่อน ก็ขาดประโยชนทั้งสองฝาย 

จึงควรทราบเรื่องกําลังไมเพียงพอ ไมใชเปนส่ิงท่ีนายินดีและนอนใจสําหรับผูมุง
ตอแดนพนทุกข เมื่อทราบวาตนบกพรองที่ตรงไหน รีบแกไขดัดแปลงเสียแตตนมือ 
สถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผูมุงเอกราชในตัวเอง จงปลดปลอยตัวเองในที่เชนนั้น 
เมื่อไดชัยชนะเปนที่พอใจแลว จงนําธงชัยดวงอัศจรรย คือ นิโรโธ นิพฺพานํ  เขาสูวงหมู
คณะดวยความองอาจในหลักความจริงที่ตนไดประจักษกับใจ มาแจกจายหมูเพื่อนดวย
ความบริสุทธ์ิใจ จะไมมีสิ่งเปนพิษเขาเคลือบแฝงเลยแมแตนอย จะเปนที่ภาคภูมิใจตน
เอง และทุกทานที่เขาไปรับการศึกษา ท้ังจะเปนสงาราศีแกวงพระศาสนา และประเทศ
ชาติบานเมืองอีกดวย 

สําหรับทานพระอาจารยม่ันทานสมบูรณในคุณธรรมท่ีกลาวมาน้ี จึงสามารถส่ัง
สอนบรรดาศิษยผูไปศึกษา ใหไดรับประโยชนเปนจํานวนมากกวาธรรมดาท่ีควรจะเปน
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ได แตคนมีจํานวนมากและมีนิสัยตาง ๆ กัน จึงเปนที่หนักใจแกการอบรมสั่งสอนอยู
บาง เฉพาะผูมุงหวังอยางแรงกลาอยูแลวก็สอนงาย ทั้งพยายามปรับปรุงแกไขตนเอง
อยางเต็มที ่ จนสามารถรูตามเห็นตามทาน ในลักษณะอาจารยถึงไหนลูกศิษยถึงนั่น น่ี
เขาใจวามีแตจํานวนนอย รองลงมาก็พยายามถายทอดขอปฏิบัติและความรูภายในใจ
ตามสติปญญาของตน ยังนับวาจะเปนประโยชนแกตนและวงพระศาสนาตอไป แตที่
คอยจะทําลายตัวเองโดยไมยอมรับเหตุผลคือขออรรถขอธรรม จากการสําเหนียกศึกษา
ก็อาจจะม ี เพราะดีกับชั่วเปนสิ่งที่มีเจือปนกันอยูในโลกผสมแตไหนแตไรมา จึงเปนหลัก
ธรรมดาไมควรเปนกังวลใหหนักใจแกตนเอง 

อุบายของอาจารยท่ีมาแนะนําส่ังสอนพวกเรา ไดมาดวยความฉลาดและเพียงพอ 
วัดตวงดูกําลังของตน เทียบกับภาระท่ีจะนํามาแบกหาม ขอนี้โปรดถือเปนหลักประจําใจ 
อยาไดลืมตลอดกาล จะเปนผูเจริญในอนาคต ถาความฉลาดรอบคอบไมเพียงพอ เรา
อาจจะลมจมไปตามเขา เชนเดียวกับคนตกนํ้า เขาไปชวยเขาดวยความไมรอบคอบ เรา
อาจจะลมจมไปกับคนตกน้ําก็ได 

ดังน้ันผูมาอยูกับอาจารย มีหนาที่จะพยายามตักตวงความเพียรใหไดสติปญญา
เต็มความสามารถเทาน้ัน แมจะจากทานไปก็ควรแสวงหาท่ีสงัดวิเวก และสืบตอความ
เพียรอยาลดละ และอยาเปนกังวลกับสิ่งใด ๆ มีตนกับความเพียรเปนไปอยูในอิริยาบถ
ท้ังหลายไมควรขาดวรรคขาดตอน และไมใหเสียเวลาไปเพราะกิจการอ่ืน ๆ เมื่อมีของใจ
ในธรรมเกิดขึ้น โปรดพยายามมาศึกษากับทาน อยาเดินเหิน หรือทําไปตามอัตโนมัติจะ
ผิดทาง อยางนอยก็เนิ่นชา อยางมากก็ทําตัวใหเสีย เพราะความละเอียดแหงธรรมไมส้ิน
สุดอยูกับผูใด 

โปรดทําความสนใจตามท่ีกลาวมา และไมควรไปสนใจกับคําพูดจากิริยามารยาท
ของทาน ซึ่งเห็นวาไมผิดจากหลักของพระธรรมวินัย จงถือหลักเหตุผลเปนเครื่องปก
ครองใจ และเรามาศึกษาเพ่ือธรรม อยานําโลกเขามาดวย การนําโลกเขามาดวยน้ันเปน
เรื่องใหเกิดความมากระทบกระเทือน อยางนอยตองกระเทือนตนเอง อยางมากก็
กระเทือนหมูเพื่อนดวยกัน คําวานําโลกเขามาน้ัน พูดงายๆ ก็วานําทิฐิมานะมาดวยน่ัน
เอง ถานําธรรมะเขามาตองเปนผูมุงตอเหตุผล ไดเห็นก็ดี ไดยินก็ด ี ตองนอมเขาเทียบ
กับหลักเหตุผลเสมอไป ถาถูกตองกับหลักเหตุผลแลวชื่อวาเปนธรรม รีบยึดมาเปน
เครื่องสอนใจตนทันที 
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เมื่อเปนผูใครตอการศึกษาอยูโดยทํานองนี้แลว เรื่องศีลไมตองสงสัยวาจะไม
บริสุทธ์ิ เพราะตางก็เคยรักษาทุกวันดวยความใครในศีลของตน ศีลตองมีความบริสุทธิ์
เสมอไป สมาธิเมื่อไดรับการกดขี่บังคับดวยสติปญญาอยูเสมอแลว จําตองเปนไปเพื่อ
ความสงบ ขอสําคัญก็คือเรื่องของสต ิ จงตั้งไวตลอดเวลา และเรื่องของปญญาจําตอง
ใครครวญ เมื่อสติจับไว ปญญาตองเปนผูคลี่คลายหรือตัดฟนเสมอ ความสงบจะตอง
เปนไปในจิตโดยไมตองสงสัย 

ถาใจไมมีความสงบเลย คุณคาของพระศาสนาก็จะไมทราบวามีแคไหน ไดแตเดา
ไปอยางนั้นเอง นาน ๆ ไปความข้ีเกียจข้ีครานเขามาน่ังอยูบนศีรษะคือหัวใจเสียแลว 
ความเพียรก็ลมละลาย ศีลก็กลายเปนสูญไปเสีย สมาธิก็กลายเปนความฟุงไมมีความ
สงบได และปญญาเลยกลายเปนความโงไปโดยไมรูสึกตัว ถาความเกียจครานไดเหยียบ
ยํ่าท่ีตรงไหนแลวพึงทราบวา ที่นั้นตองแหลกละลาย เชนเดียวกับไฟถาลงไดไหมหรือเผา
อะไรแลว ตองแหลกละเอียดไปหมด แมแตเหล็กแข็ง ๆ ก็จําตองละลายไปได เพราะ
อํานาจของไฟ เร่ืองความเกียจครานเหมือนกันเชนน้ัน 

เพราะฉะน้ันการท่ีเราจะตัดสินใจวา พระศาสนามีความลึก ตื้น หยาบ ละเอียด 
แคไหน ขอใหทําตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว ทานสอนอยางไรใหกําหนด
จับตัวเหตุน้ันไว แลวนําไปปฏิบัติดวยความขยันหม่ันเพียร มีอิทธิบาทสี่เปนเครื่องพยุง
ความเพียรทุกประโยค ผลทานทั้งหลายจะไดรับประจักษใจ เชนใหต้ังสติและบังคับจิต
ใจของตนเองอยูกับความเพียร พิจารณาในอาการท้ังหลายท่ีมีอยูในกายของเราน้ี ทานวา
มีอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน พิจารณาอยูในอาการเหลาน้ีดวยสติเปน
เครื่องบังคับ อยางไรสมาธิตองปรากฏขึ้น คําวา สมาธ ิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเอง 

ใจเร่ิมสงบก็เร่ิมเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิจะเปนขั้นใดก็ตาม น่ันแลผลไดเร่ิม
ปรากฏข้ึนแลววา คุณคาแหงพระศาสนามีแคไหน และคุณคาแหงความสงบก็ปรากฏให
เราทราบประจักษกับใจแลว ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแหงความฟุงเฟอเหอเหิมของ
ใจ ซึ่งคิดปรุงอยูตลอดเวลา ไมมียับยั้ง เชนเดียวกับเคร่ืองจักรท่ีเปดไวในโรงงานตางๆ 
ไมมีเวลาปดฉะนั้น ใจเร่ิมสงบก็เร่ิมเปนสุข ถาเดินทางก็เริ่มจะถึงรมไมและทาน้ํา เพื่อ
การพัก อาบดื่ม สบายหายเหน่ือยในระหวางทาง แลวตอไปเรงฝกฝนคนดวยปญญาให
เห็นคูเคียงกันไป คนแลวคนเลาเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนา คราดกลับไปกลับมาจน
มูลไถมูลคราดแหลกละเอียด จะเพาะปลูกหรือปกดําก็ควร ขาวกลาหรือสิ่งเพาะปลูกก็
จะงอกงามดี 
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ใครชอบปญญาใครครวญกลับไปกลับมาไมหยุดยั้ง ผูน้ันแลจะไดรับผล คือ
ความเยือกเย็นและความสวางไสวข้ึนในใจ ทั้งปญญาก็ใครครวญอยูตลอดเวลา เพราะ
อํานาจแหงความเคยชิน ทั้งการตั้งสต ิ ทั้งสมาธิก็เปนไปโดยสม่ําเสมอ อยูที่ไหนก็
เพลิดเพลิน เชนเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได แมกําลังน่ังรับประทานอาหาร พอเห็น
ลูกคาเดินผานเขามาหนารานเทาน้ัน เขาตองลุกจากที่นั่งทันที เพื่อหวังรายไดจากลูกคาที่
มาติดตอ เม่ือสรุปความลงแลวก็คือเงินน่ันเอง 

ผูเร่ิมจะเปนเศรษฐีภายในใจ คือเศรษฐีธรรมแลว ตองเปนผูเพลินในความเพียร
ของตน ปลีกตัวเขาสูที่สงัดเทาไรยิ่งเพลิน ปลีกออกจากหมูคณะและฝูงชนไปเทาไรยิ่ง
เพลิน อดก็ตาม อิ่มก็ตาม เรื่องของใจยิ่งเพลินตอการตั้งสติการคิดคนดวยปญญา เพลิน
ตอการแกไขจิตใจโดยลําดับ วันหน่ึงคลายกับวามีเพียง ๔-๕ ชั่วโมง คืนหน่ึงคลายกับวา
มีเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เพราะจิตใจไมไดคิดไปถึงเวลาค่ํา เวลานาฬิกาท่ีไหน เพลินดูแต
ความเกิดความดับของสภาวธรรมท่ีมีอยูรอบดาน และประกาศตนตามหลักความจริงอยู
ตลอดเวลาดวยสติปญญา ซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอ จิตมาถึงขั้นนี้แลวตองเพลิน 

ทีแรกก็ตองถูไถกัน กดขี่บังคับกัน เชนเดียวกับเขาบังคับผูตองหาที่มีโทษหนัก
ฉะนั้น เมื่อไดจังหวะและเห็นความสามารถของกําลังสติปญญาแลวยิ่งเพลิน นั่งอยูก็
เพลิน นอนอยูก็เพลิน เวนเสียแตหลับเทาน้ัน ตื่นขึ้นก็จับสติปญญาเขาประกอบกับ
ความเพียรทันที ไมอืดอาดใหเสียเวลา มีสติปญญาประจําตนทุกอาการเคลื่อนไหว จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไดโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจของความเพียรไมลดละ ใจที่
เคยอยูใตอํานาจแหงการบังคับบัญชาของกิเลสก็กลายเปนอิสระขึ้นมา และรูเรื่องของตัว
เองโดยไมมีลี้ลับ กิเลสทุกประเภทท่ีเคยต้ังบานเรือนอยูบนหัวใจ มีอวิชชาผูเรืองอํานาจ
ในไตรภพเปนผูครองวัฏจักร ก็ไดถูกทําลายลงดวยดาบคือปญญาที่ทันสมัย ใจกลายเปน
วัฏฏะข้ึนมาในขณะน้ัน 

ความอัศจรรยซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแหงวิมุตต ิ ไดแผกระจายไปทั่วสรรพางค
กาย และจิตใจโดยตลอด ขณะวิชชาวิมุตติเรืองอํานาจข้ึนอยางเปนธรรม ทําหนาท่ีปลด
ปลอยสภาวธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจําไว ใหหลุดลอยขึ้นมาสูความเปนอิสระของตน
ตามลําพัง และประกาศความเสมอภาคทั่วถึงกันหมด ความตําหนิติชมสภาวธรรมทุก
ประเภท ปรากฏเดนอยูดวยความเปนธรรมในสภาวะท่ัว ๆ ไป ความเปนท้ังน้ีแมจะ
อุทานข้ึนมาภายในใจวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอ ๆ ก็พอจะได แตจะกลาวออกมาทาง
วาจาตอบุคคลหรือสถานท่ีตางๆ  เขาจะหาวาบาแลวพาไปรักษาปากคลองสาน ดังนั้น
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ทานนักปราชญทานจึงไมพูดพลามในที่ทั่วไป เพราะทานฉลาดในสถานท่ี บุคคล และ
กาลสมัย ที่ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทั้งทานกลัวโรคน้ําลายฟุงไปฟุงมา ถึงกับเขาหา
วาบานํ้าลายก็อาจจะมี 

เราอยาใหเปนหรือเขากับบุคคลท่ีตองหาน้ี เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพ่ือความ
ฉลาด ตองฉลาดทั้งภายใน ฉลาดทั้งภายนอก ตองแกไขไดทั้งภายในและภายนอก ยอม
เปนสุคโต ไมเปนคนขวางโลก ไปที่ไหนไมมีภัย ไมมีเวร คิดไปไหนไมติดไมของ โลกวิทู
รูชัดทั้งโลกใน คือ เรื่องของตนเอง ทั้งโลกนอก คือสภาวะทั่ว ๆ ไป ซึ่งควรจะปฏิบัติตอ
เขาโดยถูกตอง นี่คือผลแหงการปฏิบัต ิ ซึ่งเกิดขึ้นแกผูอาจหาญราเริงตอความเพียร ถา
ไดลงต้ังหนาทําดวยความขยันหม่ันเพียรและสนใจจริง ๆ แลว ผลตองเปนอยางนี้แน
นอน ทานนักปฏิบัติไมตองสงสัย 

ขออยางเดียวคืออยาชิงสุกกอนหามก็แลวกัน ความข้ีเกียจข้ีครานเปนตัวกอเหตุ
ใหการงานที่ไดรับผิดทุกแขนง ตองลมละลาย ฉะน้ันจงอยาทําความเกียจคราน ความทอ
แทออนแอเขาไปทํางานดวย จะไปทําลายงานของเราใหแหลกไปหมดไมมีอะไรเหลือ 
โปรดทราบวาความขยันหม่ันเพียร ความอดทนตอสิ่งที่ชอบ มีอยูในบุคคลใดหรือสถาน
ท่ีบานเมืองใด บุคคล และสถานท่ีน้ัน ๆ ตองเจริญรุงเรืองโดยลําดับ จงนําธรรมเหลาน้ี
ไปสรางความเจริญในตนเอง จนปรากฏผลตามท่ีอธิบายมาแลว และอยาลืมตัวไปวา 
ความเกียจครานไมเปนคุณตอโลกและธรรม 

วันนี้ไดอธิบายธรรมแตตน คือการอยูกับครูอาจารยเปนลําดับจนมาถึงโลกวิทู 
แดนแหงความเปดเผยท้ังภายในและภายนอก สวนที่ยังเหลืออยูในวงแหงขันธก็กลาย
เปนขันธลวน ๆ ไมมีอะไรเขาเคลือบแฝง เพียงครองกันไปวันหนึ่ง ๆ พอถึงกาลของเขา
จะแตกก็แตกไป เมื่อยังอยูก็อยูไป ไมมีอารมณของใจ เพราะอนาคตของขันธก็รูเทา 
อดีตของขันธก็รูทัน ปจจุบันของขันธก็ไมยึด เรื่องความยุงเหยิงในสมมุติจึงยุติลงที่นี่ 

ฉะนั้น ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ซ่ึงเราเองก็ใหนามวานักปฏิบัติ คนอื่นก็ยัง
ใหนามเราวาเปนนักปฏิบัติ จงอยาใหเสียช่ือเราวานักปฏิบัติดวย อยาใหเสียช่ือเสียนามท่ี
โลกไดใหนามเราวานักปฏิบัติดวย ผลที่จะพึงไดรับจากการปฏิบัต ิ ก็อยาใหแคลวคลาด
จากเราไปได นับแตเบื้องตนคือความสงบ จนถึงวิมุตติพระนิพพาน จงพยายามทําให
เปดเผยข้ึนกับใจดวงน้ีใหสมกับคําวาโลกวิทู ซึ่งเปนแดนที่มุงหวัง เราท้ังหลายจะหมด
ปญหากับภพกับชาติ ความแก เจ็บ ตาย อันเปนผลเกิดจากอวิชชา 
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ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอใหทานผูฟงทั้งหลายจงไดถึงโลกวิทู อันเปน
แดนแหงความเปดเผยทุก ๆ ทานโดยท่ัวหนากันเทอญ 

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

 


