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พระเปนเพศนักบวช คําวานักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยูทั่วไปใน
โลก แตคําวาเพศนักบวชในที่นี้ หมายถึงผูบวชในพระพุทธศาสนา เริ่มแตบวชเปนชี ตา
ปะขาว บวชเปนเณร บวชเปนพระ นี่เรียกวาเพศนักบวช เพศนักบวชเปนเพศที่ตางจาก
โลกอยูมากมาย ถาจะเปนนักบวชตามแนวทางแหงธรรมวินัยของพระพุทธเจาจริง ๆ 
นอกจากจะไมเปนไปตามหลักที่กลาวนี้เทานั้น จึงเปนเพศที่หาประมาณไมได คําวาเปน
เพศที่หาประมาณไมไดนั้น คือความประพฤติ อัธยาศัยทุกอยาง ไมนาเปนที่ไวใจตนเอง
และไวใจของคนอื่นได ไมเปนที่เย็นใจแกตนเองและผูอ่ืนเชนเดียวกัน 

แตถาเปนเพศแหงนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจาแลว จะไมมีเพศไหนงาม
ยิ่งกวาเพศของพระ ของเณร ของชี ตาปะขาว นี้เลย เพราะนักบวชนี้ถือความงามใน
ความประพฤติ มารยาท ความเคลื่อนไหว นับแตออกมาจากจิตใจ ระบายออกมาทางกาย 
ทางวาจา เปนสิ่งที่กลั่นกรองเรียบรอยแลว ดวยหลักธรรมวินัยที่มีประจําอยูในองคของ
นักบวชนั้น ๆ ฉะนั้นเมื่อระบายออกมาขางนอก จึงเปนที่นาเลื่อมใสยินดี 

ตนเองก็หาที่ตําหนิโทษตนเองไมได เพราะหลักธรรมวินัยซึ่งเปนเครื่องรับรองความงาม
มาแลวตั้งแตดึกดําบรรพ เปนสิ่งที่ตนยึดถือไวภายในจิตใจอยางแนนหนามั่นคง และ
ระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เปนเครื่องรับรองวาเปนความสวยงามอยางยิ่งนั้น ทุก ๆ 
ระยะไมไดแยกจากหลักธรรมวินัย แยกจากความเปนนักบวช ออกมาเปนความประพฤติ
ตาง ๆ ที่เรียกวาหาประมาณไมไดนั้น 

เปนเพศที่ใครครวญ เปนเพศที่ไมถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจ ดวยอํานาจแหง
กิเลสตัณหามาเปนประมาณ แตเปนเพศที่ยึดเอาหลักธรรมวินัยมาเปนทางเดินของจิตใจ 
เปนทางระบายออกแหงกายวาจา ทุก ๆ สถานที่และเวลาไมลดละจากทาง คือหลักธรรม
วินัย ฉะนั้นจึงเปนเพศที่งามดวยมารยาท งามดวยน้ําใจที่เย็นดวยธรรม 



อยูดวยกันก็มีความรมเย็น เพราะไมเห็นแกทานแกเรา โดยเปนทิฐิมานะเขาแฝงใจ แต
เห็นทานเห็นเราโดยอรรถโดยธรรม ตางทานตางระมัดระวังรักษากายวาจาของตน เพื่อ
ใหถูกตองตามหลักธรรมวินัยดวยกันทั้งนั้น มีความผิดพลาดประการใด ไมถือตนเปน
หลักใหญยิ่งกวาสิ่งที่เราจะควรแกไข ที่ผูอ่ืนหรือตนเองเห็นวาผิด 

ฉะนั้นพระของพระพุทธเจา หรือนักบวชของพระพุทธเจา จะมีจํานวนมากเทาไร อยูดวย
กันเปนความสุขความสบาย รักกันเหมือนกับอวัยวะของตนเอง การทะเลาะเบาะแวงจึง
หาทางเกิดขึ้นไมได เพราะไมมีชองทางที่จะรั่วไหลออกมา เนื่องจากตางทานตางถือ
หลักธรรมะเปนทํานบปดกั้นความเสียหายนั้นไว ไมใหระบายออกมา นอกจากจะ
พยายามขับถายสิ่งเหลานี้ออกดวยวิธีดัดแปลงตนเองทุก ๆ ระยะไปเทานั้น ไมมีทางอื่น
ที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมสิ่งนั้นขึ้นมาใหมีความมากมูนภายในจิตใจ และระบาย
ออกเปนความกระทบกระเทือนแกทานผูอยูดวยกัน 

คําวาธรรมะ เปนธรรมชาติที่ถูกตอง ไมมีสิ่งใดจะมีความถูกตองหรือสะอาดยิ่งกวาหลัก
ธรรมะนี้ไป เปนสิ่งที่รับรองของโลกทั่ว ๆ ไปในธรรมที่วาถูกตองนี้ นี้แลคือหลักธรรมะ 
ถูกตองตามขั้นของธรรมะ และตามขั้นของผูจะนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศและวัย
ของตน จึงเปนผูงามตามขั้นแหงธรรมะที่ตนปฏิบัติได 

นักบวชฝายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอยางยิ่ง ใหสมกับคําวานักบวช
เปนผูมีหนาที่อันเดียว ถาจะแปลก็แปลวาธรรมชาติที่ทรงไวซึ่งความถูกตอง ผูมีหลัก
ความถูกตองประจําใจ ชื่อวาผูทรงไวซึ่งหลักแหงความถูกตอง นี่ชื่อวาเปนผูทรงไวซึ่ง
ธรรมะ ไมใหมีอันใดมีอํานาจเหนือจิตใจยิ่งกวาธรรมะ พยายามรักษาธรรมะไวที่ดวงใจ
เสมอ 

หากวาใจไดหางเหินจากหลักธรรม สิ่งที่เคยฉวยโอกาสจะฉุดลากไปทางต่ํานั้น จะเอื้อม
มือเขามาทันที ความประพฤติทุกดานจะดอยลงไปเปนลําดับ เพราะฝายต่ํานั้นฉุดลากไป 
ฉะนั้นโปรดไดพากันทําความระมัดระวัง และเขมแข็งตอหนาที่การงานของตนที่เห็นวา
ชอบธรรมตามเพศของตน 



เวลานี้เปนเวลาที่เราจะไดพยายามอบรมตนเต็มสติกําลังความสามารถ ในขณะที่มาอยู
รวมกัน และเปนโอกาสอันดีที่เราจะไดพยายามบําเพ็ญตนใหเต็มความสามารถ เรื่อง
อนาคตไมแนนอน ความพลัดพรากจากกันไปนั้นไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ ไมมีสิ่งใด
จะมาวัดตวงได เพราะสิ่งทั้งนี้จะเปนไปไดทุกระยะกาลไมวาทานวาเรา 

ขณะที่กําลังพอบําเพ็ญหรือมีโอกาสอันดีอยูเวลานี้ จึงควรสนใจตนอยางยิ่ง ใหไดเปนที่
ระลึกวาอยูในสถานที่นั้น ไดบําเพ็ญตนอยางนั้น ๆ จนมาถึงบัดนี้เปนอยางไรบาง นี่เปน
ที่ระลึกของใจ ผูที่มีโอกาสจะไดบําเพ็ญตนใหเต็มสติกําลังความสามารถ ถวายชีวิตไว
กับเพศอันนี้ ก็กรุณาไดทําความสนใจ และเขมแข็งตอหนาที่ของตน ใหมีความเจริญขึ้น
เปนลําดับ ๆ ภายในใจ อยาใหเสื่อม 

ถาใจเสื่อมจากธรรม เสื่อมมากเสื่อมนอย ตองแสดงความทุกขขึ้นมาตามอํานาจแหง
ความเสื่อมนั้น ใหประจักษภายในจิตใจของผูนั้น ๆ หากใจยังมีธรรมคุมครองอยูมาก
นอยเทาไร จะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองใหทราบอยูทุก ๆ ระยะกาลเชนเดียวกัน 
ยิ่งใจไดรับการอบรมใหมีธรรมะเปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอแลว ก็ยิ่งนับวันเจริญรุง
เรืองภายในจิตใจ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน ขบฉันอยูที่ไหน ๆ เปนความสะดวกกาย
สบายใจตลอดเวลา ไมมีความเดือดรอน เพราะอํานาจแหงธรรมรักษาไว 

ฉะนั้นทานจึงตรัสไววา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมให
ตกไปในที่ชั่ว คําวาที่ชั่วนั้นเราอยาไดไปหมายถึงทางโนนทางนี้ ชาติโนนชาตินี้ ภพโนน
ภพนี้ โปรดไดหมายลงที่จิตใจกับความชั่วที่มีสับปนกันอยูตลอดเวลานี้ ถาเรามีความ
สามารถรักษาจิตใจของเราไวในระดับแหงธรรมอยูเสมอ พระธรรมยอมรักษาความรม
เย็นเปนสุข ไมผิดพลาดลงไปสูความทุกข ใหไดรับความเดือดรอนขึ้นที่ใจ นี่ก็ชื่อวาพระ
ธรรมรักษาเหมือนกัน 

เรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติไดมาก ดวยความขยันหมั่นเพียรและความแยบคายของสติ
ปญญาเทาไร จิตใจก็ยิ่งมีความละเอียดผองใส สิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝงอยูภายในใจก็
นับวันจางลงไปเปนลําดับ ๆ ธรรมมีอํานาจยิ่งขึ้นเพราะไดรับการสงเสริมจากความเพียร
ของเรา นั่นยิ่งจะเห็นไดชัดวาพระธรรมรักษาเราอยูตลอดเวลา 



จะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรูสึกละอายภายในจิตใจทันที แลวจะประหวัดจิต
ยอนเขามาสูทางที่ถูกทันที เนื่องจากอํานาจของสติและปญญาคอยกํากับรักษาอยู ไม
ปลอยจิตใหเพลินไปตามอําเภอใจของตน เหมือนอยางที่เรายังไมเคยอบรม นี่ก็ชื่อวา
พระธรรมรักษาไว 

ถายิ่งไดปฏิบัติตนใหถึงขั้นสุดยอดแหงธรรมะ ที่เรียกวาถึงความบริสุทธิ์ของใจโดย
สมบูรณแลว ใจทั้งดวงก็เปนธรรมทั้งแทง ความคิดความเห็นทุกดานที่คิดออกกาลเวลา
ใดก็เปนธรรมดวยกัน ใจกลายเปนธรรมเสียเองแลว ก็ไมจําเปนจะตองหาพระธรรมที่
ไหนมารักษา เพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยูที่ใจ เปนเครื่องคุมครองรักษาใจเปน
ประจํา ดวยอํานาจแหงความบริสุทธิ์แลว จึงหมดปญหาในคําที่วาพระธรรมจะตาม
รักษาหรือไมตามรักษา 

เพราะพระธรรมอยูกับเราแลว ไมมีเวลาพลัดพรากจากเรา และไมตองระมัดระวังรักษา
วา จิตของเราเมื่อไดรับสัมผัสอารมณ จะเปนอารมณดีหรือชั่วก็ตาม จะมีความยินดียิน
รายไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้น อันนี้ไมเปนปญหาสําหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ
แลว คือใจที่บริสุทธิ์ อยูที่ไหนก็เปนสุข จะเรียกวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ อยูตลอด
กาลก็ได คือพระธรรมรักษาอยูตลอดเวลา 

พระธรรมไดแกใจที่บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นั้นแลเปนความพอดีสําหรับใจแลว ไมมี
ความปรารถนาสิ่งใดที่จะใหยิ่งไปกวาความบริสุทธิ์นั้นอีกตอไป และไมมีความ
ปรารถนาจะใหอะไรลดหยอนผอนลงไปยิ่งกวานั้น มีความพอดีประจําตัวอยูตลอดกาล 
นี่คือใจที่เปนองคธรรมแทเปนอยางนี้ เห็นประจักษอยูภายในตัว นี่เราจะเรียกวาพระ
ธรรมรักษาเราหรือไม เราจะเรียกวาพระธรรมรักษาเรา เพราะเราบําเพ็ญธรรมให
สมบูรณแลวก็ไมผิด หรือเราจะเรียกวาไมมีอะไรจําเปน เพราะหายจากโรคแลว ยาก็ขาด
ความจําเปนลงไปอยางนั้นก็ถูก 

แตเปนประเภทแหงธรรมะไมควรจะกลาวอยางนั้น เพราะธรรมะขางนอกก็มีขางในก็มี 
สวนหยาบก็มี สวนกลางก็มี สวนละเอียดก็มี ควรจะกลาวไดอยางเต็มใจของทานผูที่รู
นั้นวา ใจนี้ไดเปนธรรมทั้งแทงแลว หมดปญหาโดยประการทั้งปวง จะวาธรรมรักษา
หรือไมรักษา ไมมีขอของใจอะไรภายในทานผูรูถึงขั้นนั้นแลว 



นี่เขาใจวาเปนธรรมที่เหมาะอยางยิ่ง สําหรับทานผูที่รูเห็นธรรมประเภทนั้น และเปนอัน
วาไดเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา เฝาพระธรรมอยูตลอดเวลา และเขาเฝาพระสงฆ
สาวกอรหันตทานอยูตลอดเวลา ไมมีกาลใดที่จะหางเหินจากพระรัตนตรัย เพราะธรรม
ชาตินี้กับพระรัตนตรัยเขากันไดแลวโดยความบริสุทธิ์เชนเดียวกัน 

การปฏิบัติธรรมจะไมเปนโมฆะ ถาตางทานตางมุงปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลัก
ธรรมวินัยจริง ๆ จะตองประจักษขึ้นภายในใจอยางที่กลาวมานี้โดยไมตองสงสัย ความ
อิดหนาระอาใจ ความทอแทออนแอในงานที่จะเปนประโยชนแกตนทุก ๆ ชิ้น โปรดได
ถือวานั้นคือสิ่งกีดขวางทางเดินของเรา รีบพยายามแกไขดัดแปลงหรือเบิกทางทันที เพื่อ
ทางเดินของตนจะไดเปนไปเพื่อความสะดวก 

ความทุกขในอัตภาพนี้เทาที่เราไดรูไดเห็นไมเปนที่นาสงสัยแลว จะไปถามโลกใดหรือ
ทานผูใดก็จะตองพูดในทํานองเดียวกัน คือไมมีความสงสัยในขันธอันนี้วาจะเปนอะไร
ตอไปอีก ทุกขมากทุกขนอย ทุกขมาตั้งแตวันไหนจนถึงปจจุบันนี้ เปนสิ่งที่เราไดรับ
ความสัมผัสตลอดมาจากขันธของเราดวยกัน ไมมีแงที่จะควรสงสัย วาจะกลายเปนแทง
ทองขึ้นมาอยางไรบาง จากกองทุกขจากขันธอันนี้ 

ขันธนี้จะเปนขันธอันนี้อยูตลอดวันสลายของเขา ใจผูมีอุบายที่จะแกไขตนใหทราบชัด
ในเรื่องของขันธที่เกี่ยวของกับตน และแยกแยะกันออกไดโดยเด็ดขาด ดวยอํานาจของ
ความเพียรที่มีสติปญญาเปนเครื่องรักษา จะเปนผูหมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของ
ขันธนี้เปนลําดับ ๆ จนเปนผูหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันธนี้โดยประการทั้งปวง 

เราเคยไดยินแตเขาพูดวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก คะแนนตรี คะแนนโท คะแนนเอก ทาง
โลกและทางธรรมใชกันมาจนชินหู จิตตรี จิตโท จิตเอก นี้เรายังไมเคยไดยิน ทั้ง ๆ ที่จิต
ก็มีอยูกับเรา ฉะนั้นเพื่อความรูเรื่องของตรี โท เอก วาจะมีในจิตเหมือนอยางภายนอกนั้น
หรือไม โปรดไดเลือกเฟนฝกซอมตัวเอง สอบคัดเลือกตัวเอง โดยความขะมักเขมนเขม
แข็งตอความเพียรของตน คําวาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกนั้นจะไมตองไปหาที่ไหน แตจะมา
รูที่ใจนี้ 



ชั้นตรีก็คือจิตที่ไดรับการอบรมบําเพ็ญในขั้นต่ํา มีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงตอสมาธิ
ของตน ไมมีความสงสัยในเรื่องที่วาจิตเปนสมาธินั้นเปนอยางไร นี่ชื่อวาถาจะเทียบก็
เหมือนชั้นตรี 

ชั้นโทหมายถึงขั้นของปญญา ไมวาปญญาขั้นไหนรวมเขาในขั้นปญญาขั้นเดียวกัน จะ
ปญญาที่เกี่ยวกับชั้นตรีมากอนก็ตาม ประมวลเขาไปสูปญญาชั้นโท ตนพิจารณารอบ
คอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายใน ทั้งขันธหยาบขันธละเอียด ขันธหยาบคือรูปกาย 
ขันธละเอียดคือนามขันธ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูรอบคอบทันกับเหตุ
การณที่ขันธไหวตัว นี่เรียกวาปญญาขั้นกลาง หรือเรียกวาจิตชั้นโทของนักปฏิบัติ 

ชั้นเอก ไดแก ปญญาที่มีความแหลมคมอยางยิ่ง สามารถทําลายภพชาติที่เคยหุมหออยู
ภายในจิตใจ จนเปนเหมือนประหนึ่งวาใจกับกิเลสประเภทนั้นเปนอันเดียวกัน ที่ทาน
เคยกลาวไวเสมอในหลักธรรมวาอวิชชา ปญญาขั้นนี้สามารถทําลายตัวภพตัวชาติ อัน
เปนสถานที่เกิดแหงขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหขาดสะบั้นออก
จากใจ เหลือแตธรรมชาติที่รูวาตนบริสุทธิ์ สิ่งที่เคยแฝงอยู ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง 
สวนละเอียด ไดหลุดลอยออกไปหมดเพราะอํานาจแหงปญญา นี่ถาจะใหชื่อวาชั้นเอกก็
ไมผิด มีอันเดียวเทานั้นแตความบริสุทธิ์ 

พยายามเรียน สอบตัวเอง มีขอของใจที่ไหนจากความรูความเห็นที่บําเพ็ญไป ใหศึกษา
กับครูกับอาจารย ตามเรื่องรองรอยของจิตเขาใหถึงตัวจิต อาการทุกสิ่งทุกอยางที่วาด
ออกมาใหเราเห็นดวยตาเนื้อนี้ คือกายนี้เปนรองรอยของจิตผูมีภพมีชาติฝงอยูภายในตัว
เอง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ก็คือรองรอยของใจที่มีภพชาติ มีเชื้อคืออวิชชาที่
เปนเหตุใหมีภพมีชาติฝงอยูภายในใจ ตามรองรอยนี้เขาไป 

ฉะนั้นการพิจารณาขันธ ๕ จึงเปนเหมือนกับเขาตามรอยโค ตามไปจนกระทั่งถึงตัวโค
แลว รอยของโคก็ไมจําเปน เพราะโคจะเหยียบเปนรองเปนรอยไปจนกระทั่งถึงตัวของ
เขานั้น มันเปนไปจากเทาของโคทั้งนั้น เมื่อไปถึงตัวโคแลวเรื่องรองรอยของโคที่เหยียบ
ไวซึ่งเราเคยตามไปนั้น จึงไมมีความจําเปน ก็ไปจับเอาตัวโคเทานั้น จะไดทุก ๆ อาการ
ของโค รอยที่เปนเจาของรอยจริง ๆ ก็คือเทาของโค ก็อยูกับโค 



การพิจารณาขันธทั้งหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ก็เพื่อจะตามรองรอย
เขาไปใหถึงตัวจริงของจิต เมื่อเขาถึงตัวจริงและจับตัวไดแลว คําวาจับตัวไดในที่นี่ หมาย
ถึงการทําใหบริสุทธิ์ไดดวยอํานาจแหงอุบายวิธีของตน จนเปนที่เห็นไดชัดวาจิตนี้ได
หมดปญหาไปแลวโดยประการทั้งปวง นี้แลชื่อวาหมดความจําเปนที่เราจะมาตามรอง
รอย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่ออะไรอีกนั้นไมมี นี่ชื่อวาหมดความจําเปน 

แตการพิจารณาเพื่อเปนวิหารธรรม คือความอยูสบายในทิฏฐธรรมนั้น เปนความจําเปน
อยางยิ่ง จะปลอยวางกันไมไดตลอดวันนิพพาน สําหรับทานผูที่ถึงขั้นนั้นแลว เนื่องจาก
ระหวางขันธกับจิตที่อาศัยกันอยู จําตองเปนสมมุติอยูในขันธ แมจิตจะเปนวิมุตติ แตเมื่อ
อาศัยสมมุติอยู จิตจะตองปฏิบัติตอสมมุติคือขันธนี้โดยถูกตอง เรื่องความเปนอยู อายุขัย 
จึงจะเปนไปไดเทาที่ควรแกวัยของตน 

ฉะนั้นพระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดี แมทานจะไดสําเร็จถึงขั้นพระอรหันตแลวก็ตาม แตการ
พิจารณาธาตุขันธที่เรียกวา ทานบําเพ็ญสมณธรรมประจําพระนิสัยของพระพุทธเจาและ
นิสัยของสาวก ที่เรียกวาเปนวิหารธรรมนั้น จึงเปนความจําเปนตลอดสายจนถึงวัน
นิพพาน นี่จะปลอยวางไมได ตามกาลอันควรที่จะตองบําเพ็ญ ตองเปนไปอยูเชนนั้น นี่
หลักที่พระพุทธเจาและสาวกไมไดหยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เทานั้น แตไมไดเปนไป
เพราะเหตุแหงจิตที่วาจะเศราหมอง จึงตองทําความเพียร อยางนี้ไมเปนปญหา 

ที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยูเวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโคใหเห็น ถายังไมเห็นชัดก็ไม
หายสงสัย พิจารณาดูใหดี สัจธรรมไมมีอยูที่ไหน นอกจากจะอยูกายกับใจนี้เทานั้น ทุกข
ก็มีอยูที่กายที่ใจ คําวาสมุทัยเหตุเปนที่เกิดแหงทุกขก็ออกมาจากใจ มรรค อุบายวิธีที่จะ
แกไขก็อุบายออกมาจากใจนั้นแล 

เมื่อมรรคไดทําหนาที่ไป ควรจะปรากฏผลอยางไร นิโรธที่เปนตัวผลเกิดขึ้นจากมรรค
นั้น จะตองแสดงตัวออกมาเปนลําดับ ๆ คือดับทุกขไปไดเปนลําดับ ๆ ตั้งแตขั้นหยาบ 
ขั้นกลาง ถึงขั้นละเอียด จนถึงขั้นสูงสุดคือทุกข เรื่องของสมุทัยลวน ๆ ภายในใจดับไป
หมด สมุทัยคืออวิชชานั้นดับไป ทุกขภายในใจก็ดับ 



ที่กลาวมาทั้งนี้มีอยูกับทุก ๆ ทาน เมื่อเปนเชนนั้นศาสนาจะเรียวแหลมไปที่ไหน สัจ
ธรรมมีอยูกับทุกทาน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มีสมบูรณอยูภายในเรา เมื่อแกสิ่งเหลานี้
ใหควรแกกันและกันแลว สิ่งที่ควรอยางยิ่งคือความบริสุทธิ์ เนื่องจากธรรมทั้งสี่นี้เปน
เครื่องสนับสนุน จะไมแสดงตัวข้ึนมาอยางไร ตองแสดงตัวข้ึนมาอยางเต็มที่ เชนเดียว
กันกับพระพุทธเจาตรัสรู และสาวกอรหันตตรัสรู คําวาตรัสรูก็คือรูรอบตัว ดวยอํานาจ
แหงสัจจะทั้งสี่นี้เปนเครื่องมือ 

เวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้ มืดกับแจงเคยมีมาแตเมื่อไร จะเปนอะไรตอไปอีกไมมี 
เกิดตายเราก็ไดเห็นมาพอแลว เรื่องทุกขก็เห็นมาพอ สวนสุขอยางพระพุทธเจาเคยเห็น
นั้นเรายังไมเคยเห็น ทุกขแบบพระพุทธเจาหรือสาวกทุกขมา เราก็เคยผานมาตามที่มัน
มาปรากฏอยูกับตัวของเรา สวนสุขยอดเยี่ยมนั้นเรายังไมเคยเห็น แลวพระองคก็ชี้ชอง
บอกทางใหอยางชัดเจนดวย ไมมีอะไรที่จะนาหลงลืม เพราะกระเทือนกันอยูตลอดเวลา
ภายในตัวของเรา ลวนแลวตั้งแตเราเหยียบย่ําอริยสัจอยู ทั้งวันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่ง
ทั้งนอน 

ถาเราคนดูคลี่คลายดูแลว เราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุก ๆ สัจจะ ไมมีสัจจะ
อันใดจะหลบหลีกปลีกตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะวิ่งตามหากัน เพราะสัจจะนี้ไม
ใชนักโทษผูถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีใหตํารวจตามจับยาก มันอยูดวยกันที่นี่ 
โปรดไดพิจารณาใหชัด 

 


