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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

อตมธรรม
เวลาฟงเทศนกรุณาใหจิตอยูกับตัว อยาไดสง ออกไปดูอารมณนน้ั นี้ อยาเสียดาย
อารมณที่เคยคิดปรุงมาซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรในเวลานี้ จงพยายามบรรจุธรรมนี้เขาสู
ดวงใจ ใจนี้เคยแหงผากจากธรรมเปนเวลานาน เชนเดียวกับสถานทีป่ า ไมทใ่ี ดก็ตามที่
แหงผาก ไมมีน้ําเปนที่ชุมชื่นบางเลย สถานที่นั้นเปนเชื้อไฟไดเร็ว แผดเผาไมทุกชนิด
ทุกลําเปนทุกลําตายใหพนิ าศไปได เพราะความชุมชื้นไมมี หนาฝนไฟไมคอยจะไหมที่
นั่นที่นี่ตามปาเขาลําเนาไพร แตหนาแลงไฟชอบไหมที่ตางๆ แมทส่ี ดุ ภายในวัดก็ไหมถา
แหง สถานที่แหงไฟไหมไดงาย อยางวัดปาบานตาดเคยถูกไฟไหมมาแลวหลายหน นี่
เพราะความแหงแลงนั่นเอง
จิตใจแหงแลงจากธรรม ไมมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมมีธรรมเปนเครื่องทํา
ความเย็น ไฟกิเลสตัณหาอาสวะยอมกอตัวขึน้ ไดเร็ว อะไรผานเขามาเปนไหมและไหม
หมดไมมียกเวน ไหมในสถานทีใ่ ดสถานทีน่ น้ั ยอมเสียหาย ก็เมือ่ กิเลสตัณหาอาสวะไหม
ภายในจิตใจ ทําไมจิตใจจะไมเสียหาย แมมคี ณ
ุ คาขนาดไหนก็อบั เฉาไปได จนกระทั่ง
หาคุณคาราคาไมไดภายในใจ ดวงใจดวงที่ถูกไฟไหมอยูตลอดเวลานั้นแล จะลดคุณคา
ของตัวลงอยางนาใจหาย สมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหมแลว ยอมเสียหายมากนอยไปตาม
สวนที่ถูกไฟไหม นอกจากเก็บไวในทีป่ ลอดภัยทีเ่ ขาเรียกวา “ตูนิรภัย” เชนธนาคาร
ตางๆ เขามีไวประจํา
เรามี “ตูนิรภัย” บางหรือไมภายในจิตใจเวลานี้ ? หรือเปดรับภัยอยูทั้งวันทั้งคืน
ยืน เดิน นัง่ นอน เปดไมหยุดไมถอยไมมีอะไรเหลือหลอ ไมคิดเสียดายใจที่มีคุณคา
บางหรือ? นีเ่ ปนอุบายแหงความคิดสัง่ สอนตนเอง!
ทีจ่ ติ ใจหาความผาสุกไมไดกเ็ พราะถูกไฟกิเลสไหมอยูต ลอดเวลา “ไฟคือ ราคคฺ
คินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ตาม อาทิตตปริยายสูตร ทานแสดงไวแลวไมมีอะไรที่จะ
นาสงสัย เปนความถูกตองมาตลอดกาล ถาเราไมนาํ แงแหงธรรมทีท่ า นแสดงไวนน้ี อ ม
เขามาสูตัว และเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ทานแสดงไวแลวนั้น ก็พอมีทางพอ
จะหลบหลีกปลีกตัวหาทีช่ มุ เย็นไดตามกาลเวลา ไมถกู ไฟเหลานีไ้ หมไปเสียตลอดกาล
ดังทีท่ า นทัง้ หลายไดอตุ สาหมาบําเพ็ญในเวลานีก้ ช็ อ่ื วา “มาเสาะแสวงหาที่เก็บทรัพย”
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คือบุญ แสวงหา “ตูนิรภัย” สรางตูนิรภัย เพือ่ ความปลอดภัยจากไฟทัง้ สามกองอันเปน
กองใหญๆทั้งสิ้น ไมใหเผาไหมไปเสียจนหมดตัวโดยไมมีอะไรเหลือเลย
การดับไฟภายนอกก็เปนความยากลําบาก ถาติดมากๆ ดีไมดี น้ํายังสูมันไมได!
และหัวสูบก็มกั อุดตันอยูเ สมอ ถาไมมีเครื่องเปดบางไมได! เดี๋ยวตึกรามบานชองจะเห็น
แตเถาถาน
ฉะนัน้ การดับไฟภายในจึงตองพยายามสัง่ สมอบรมความดีโดยสม่าํ เสมอ มีการ
เจริญเมตตาภาวนาเปนตน เพื่อใหจิตใจสงบตัวรวมตัว สงบเย็นและมีกาํ ลังมาก ควรแก
การปราบปรามสิ่งที่เปนภัยแกจิตใจคือไฟดังที่กลาวมาไดดี
ขึน้ ชือ่ วา “ไฟ”แลวตองรอนทัง้ นัน้ แมแตดอกของมันกระเด็นออกมาถูกตัวเรา
ยังรอนและเจ็บ ยิง่ ถาปลอยใหเผาทัง้ คืนทัง้ วันแลวจะหาอะไรมาเหลือ ตองไมมีเหลือ
แนนอนภายในจิตใจ!
รางกายของเราก็เหลือแตรา งกาย จิตใจก็เหลือ “สักแตวา รู” ไมมคี ณ
ุ คาแฝงอยู
ไดเลย เพราะถูกนําไปทุม เทใหกบั ไฟคือกิเลสเผาผลาญอยูต ลอดเวลา รูก็รูไปดวยทุกข
ไมใชรูไปดวยความสบาย ไมใชรูไปดวยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ความรูอ นั นีอ้ ยู
ในใตอาํ นาจแหงความทุกข ใหความทุกขเหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดเวลา จึงเปนเหมือน
ใจที่ไมมีประโยชนอะไรเลย
การสราง “จิตตภาวนา”ขึน้ โดยสม่าํ เสมอดวยความอุตสาหพยายาม ความขยัน
หมั่นเพียร นี้เปนทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเรา ใหปรากฏความรมเย็นขึ้นมาโดย
ลําดับได สิง่ ทีท่ าํ ได สิง่ ทีเ่ ปนฐานะ คือคูควรแกสัตวโลกจะทําได พระพุทธเจาทรง
แสดงไวทั้งสิ้น สิง่ ทีไ่ มเปน “ฐานะ”คือเปนไปไมได ก็ไมทรงนํามาสัง่ สอนโลก
การที่นํามาสอนมากนอยในบรรดาธรรมทั้งหลาย ลวนแตอยูใ นวิสยั ของ “พุทธ
บริษัท” จะพึงประพฤติปฏิบัติได ไมใชพระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนแบบสุมเดา
เราผูปฏิบัติพึงเห็นอรรถเห็นธรรมเปนสําคัญและซาบซึ้งถึงใจ เชนเดียวกับเรือ่ ง
ที่เราขยะแขยงไมปรารถนาในความทุกขทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจ เปน
สิ่งที่โลกไมพึงปรารถนาดวยกัน ก็สิ่งใดที่จะพึงนํามาแกสิ่งที่ไมพึงปรารถนานี้นอกจาก
ธรรม!
เมื่อไดทราบโดยเหตุผลแลวเชนนี้ การบําเพ็ญธรรมจะยากหรืองายนั้นไมสําคัญ
เพราะความปลงใจเชื่อ ความพอใจ และเหตุผลเปนเครื่องบังคับอยูแลวใหตองทํา คน
ตองทําไดตามกําลังของตน ความขีเ้ กียจ ใครจะไมขี้เกียจเพราะอยูใตอํานาจของกิเลส
ตัวขี้เกียจ ไมอยากทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน มีดว ยกันทุกคน ความขี้เกียจตองขึ้นหนา
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เสมอ แตความขี้เกียจไมใชธรรมที่จะยังบุคคลใหพนจากทุกข เปนสิง่ ทีจ่ ะทําใหนอนใจ
ประมาท และลมจมลงไปโดยลําดับ ตามอํานาจของกิเลสจอมโกหกพกลมเทานัน้
พระพุทธเจาทานก็เคยมีมาแลว แตทําไมพระองคจึงมีความสามารถนอกเหนือ
สิ่งที่เคยกดถวงจิตใจนี้ได เราควรนําเขามาเทียบเคียงแลวยึดหลักของทานไวเปนคติ
เตือนใจ เวลาความเกียจครานออนแอเกิดขึน้ จะมีทางพอตอสูก นั บาง ไมหมอบราบไปที
เดียว ยากก็ทาํ ไป!
ถาเราเห็นทุกขวาเปนทุกขจริง การแกทกุ ขกต็ อ งถือเปนของสําคัญ ไมเชนนั้นสิ่ง
ทีเ่ ราขยะแขยง สิง่ ทีเ่ ราเกลียดกลัวนัน้ จะไมพนจากการเจอกันตลอดไปจนได จะหาทาง
หลบหลีกปลีกตัวดวยความคิดเฉยๆ โดยไมมีการกระทําหรือแกไขดัดแปลงยอมเปนไป
ไมได
เพราะฉะนัน้ สิง่ ใดทีค่ วรแกการทําดวยวิธใี ด จะยากหรืองาย เราตองทําตามวิธี
นั้นๆ ซึง่ เปนทางถอดถอนสิง่ ทีไ่ มพงึ ปรารถนาออกจากจิตใจ
เรานี้เปน “หนึง่ ” ดวยกันทุกคน พูดถึงเรื่องการเกิดตายแลว พูดถึงเรื่องความ
ทุกขในระหวางภพนั้นๆ จนกระทั่งบัดนี้ เปน “หนึง่ ” ดวยกันทุกคน ไมมีใครเปน “สอง”
รองลงไป! เพราะตางคนตางเกิด ตางคนตางทุกข ตางคนตางเปนมาอยางนัน้ ดวยกัน
ภพนอยภพใหญ ทุกขนอยทุกขใหญ ทุกขมาดวยกัน ไมมีใครจะนําภพชาติมาแขงขัน
กันไดเพราะมีมากดวยกัน ความทุกขก็มีเต็มกายเต็มใจเชนเดียวกัน เรานํามาแขงขันกัน
ไมได ทีท่ า นเรียกวา “หนึง่ ดวยกัน” พวกเรานี่ไดคะแนน “เอก” ดวยกัน มันไดแบบนี้
ทีนค้ี วรให “เอก” ดวยจิต “เอก” ดวยธรรม ! เรื่องกองทุกขความทรมานนี้เคย
“เอก” มาดวยกันแลว ไมมใี ครจะสามารถอาจหาญนํามาแขงขันกันได วาใครมีทุกขมาก
นอยกวากันอยางไรบาง เพราะมีเหมือนๆ กัน พอๆ กัน
ขึน้ ชือ่ วา “กิเลส” เปนผูน าํ ทาง เปนผูฉ ดุ ลากแลว เปนผูพาเดินแลว ตองเดินไป
เพือ่ ความเปนทุกขมากนอยโดยลําดับเชนเดียวกันหมด ถาหากวาเราจะขืนยอมเชื่อ
กิเลสอยูร าํ่ ไปแลว เราก็จะตองไดรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสร่ําไป เรื่อยไป ไม
มีเบื้องปลายวาเมื่อไรเราจะพนจากกองทุกขนี้ได ถาเราไมฝน!
การฝนกิเลสเปนเรื่องของธรรม ฝนดวยเหตุดวยผลของเราที่ทราบแลววา สิง่ นัน้
เปนภัย สิ่งนั้นเปนทุกข จะตองแกดว ยวิธนี ้ี แกดว ยวิธนี น้ั วิธใี ดทีถ่ กู ตองในการแกกเิ ลส
แกกองทุกขเราตองนํามาใช จะยากหรืองายไมสาํ คัญ เชนเดียวกับเครือ่ งมือทํางาน จะ
หนักหรือเบา นายชางตองยกมาทําหยิบมาทําทัง้ นัน้ ถึงวาระงานใดที่จะตองทําดวย
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เครื่องมือใด หนักก็ตอ งยกเอาขึน้ มาทํา เบาก็ตอ งเอามาทํา จนสิ่งที่ตองการนั้นสําเร็จลุ
ลวงไปโดยลําดับ ถึงขั้นสําเร็จอันสมบูรณ
นีเ่ ครือ่ งมือทีจ่ ะบําเพ็ญเพือ่ แกกเิ ลสตัณหาอาสวะ ที่จะปลูกสรางจิตใจขึ้นใหเปน
รากเปนฐาน เปนตัวเปนตนขึ้นมาอยางแทจริง ก็จะตองสรางดวยเครือ่ งมือคือ “ธรรม”
ธรรมที่เปนเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะตองนํามาใชในเวลานั้นๆ บางกาลบางเวลา
จิตใจไมถูกกิเลสยั่วเยา ไมถกู กิเลสกอกวนใหฟงุ ซานรําคาญมากนัก การแกไขดวยการ
ฝาฝนการปราบปรามกันก็ไมหนักมือเทาไร การใชสติปญญาอันเปนเครื่องมือก็ไมหนัก
มาก อาการแหงการกระทําโดยทาตางๆ ก็ไมหนักมาก เชน นัง่ นานไมนานไมสาํ คัญ
เดินนานไมนานไมสาํ คัญ การพิจารณานานไมนานก็ไมคอ ยสําคัญ เพราะงานยังไม
สําคัญ
เมือ่ จิตถูกกิเลสกอกวนวุน วายมากจนหาทีป่ ลงทีว่ างไมได กาลนัน้ เราจะอยูเ ฉยๆ
ไมได ขึ้นชื่อวาความเพียรแลวมีเทาใดตองทุมเทลงเพื่อตอสูกันในเวลานั้น เปนก็เปน
ตายก็ตาย ไมยอมแพไมยอมถอย นอกจากตายเสียเทานั้นเพราะมันสุดวิสัย สติปญญา
มีเทาไรจะตองนํามาใชในเวลานัน้ หนักก็ตอ งใช ลําบากยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนก็ตอ ง
ใช ทุกขขนาดไหนเพราะความเพียรก็ตองนํามาใช ทุกขเพราะความเพียรไมเปนไร ทุกข
เพราะกิเลสนี้พิลึก จมแลวหาวันผุดวันโผลหนาขึน้ มาไมได สวนทุกขดว ยการประกอบ
ความพากเพียรนี้เราทราบ ทุกขทางกายเราก็ทราบ เชน นัง่ นานเดินนานเราทราบ
อุบายวิธตี า งๆ ที่เราคิดคนขึ้นมาเพื่อตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ เปนความยากลําบาก
เพียงไรก็ทราบ แตผลทีป่ รากฏขึน้ มาจากความยากลําบากเพราะความเพียรนี้ นัน้ เปน
ความสุขความอัศจรรยและความแยบคายของใจ ซึ่งเปนสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากัน
อยูแ ลวนี่
เมื่อมีเหตุมีผลเปนเครื่องเทียบเคียงกันอยูเสมอ
และมีเครือ่ งตอบรับกันอยู
เรื่อยๆ อยางนี้ แมจะลําบากเพียงไรก็พอตะเกียกตะกายไปไดดวยกัน ถาจะมีแตความ
ลําบากอยางเดียว ไมมีผลคือความสุขความสบายเปนเครื่องตอบแทนเลย ใครก็เปนไป
ไมไดในโลกนี้ อยาวาแตคนเราสามัญธรรมดาเลย แมพระพุทธเจาก็ตรัสรูขึ้นมาไมได
สาวกอรหัตอรหันตทเ่ี ราเปลงวาจาหรืออุทศิ น้าํ ใจตอทานวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ” ก็ไมปรากฏมีในโลกเลย
ความจริงมันก็ตองมีจังหวะมีโอกาสที่จะพอสูกันได
คนเราสําคัญทีค่ วาม
พยายาม เหตุผลอยาปลอยวางสําหรับนักธรรมะ ถาเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลม
คมเขามาทุกที ถาความเพียรจืดจางกิเลสตองเค็ม ถาความเพียรเขมแข็ง สติปญญาเขม
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แข็ง กิเลสจะคอยจางลงไป ๆ เพราะกิเลสกลัวธรรมเทานั้นไมกลัวอะไรในโลกนี้ ธรรม
เทานั้นเปนเครื่องปราบกิเลส
ธรรมก็ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา!
“ศรัทธา” ความเชื่อตอผลที่พระพุทธเจาทรงไดรับแลว และประกาศธรรมสอน
โลกวาเปน “นิยยานิกธรรม” จริงๆ นี่เปนศรัทธาความเชื่อ แมเราเองเมื่อประพฤติ
ปฏิบัติดังที่พระองคสอนไว ก็แนใจวาจะตองไดรับผลเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ นี่
ศรัทธา
“วิริยะ” คือความพากเพียร ทําอะไรก็ทําดวยความพากเพียรแลวดีทั้งนั้น ไมวา
กิจนอกการใน ถามีความพากเพียรเปนเครือ่ งสนับสนุน ตองสําเร็จและสวยงามนาดูนา
ชม
“สติ” เปนสิง่ สําคัญทีค่ อยกํากับงานนัน้ ๆ ไมใหพลั้งเผลอผิดพลาดไปได
“สมาธิ” มีความมุงมั่นตอกิจการของตน ไมหวัน่ ไหวคลอนแคลน เอาจนถึงขั้น
สําเร็จ นีเ่ รียกวา “สมาธิในทางเหตุ”, สวน “สมาธิในทางผล” ปรากฏขึน้ มาเปนความ
แนวแนมน่ั คงของจิต เปนความสุขความสบายเกิดขึน้ จากเหตุ คือความมัน่ คงในการ
กระทํา ไมวอกแวกคลอนแคลน ไมเอนเอียง ตั้งหนาตั้งตาทําจริงๆ นีค่ อื สมาธิฝา ยเหตุ
สมาธิฝา ยผลคือความสงบของใจ จนกระทั่งเปน “เอกัคคตา” ทีท่ า นเรียกวา มีอารมณ
เปนอันเดียวเทานั้น ไมมีอะไรเขามาพึ่งพิง
“ปญญา” คือความสอดสองมองทะลุไปหมด อะไรๆ ก็ตามตองใชปญญาเปนสิ่ง
สําคัญสอดสองมองดูเหตุการณ หนาทีก่ ารงานอันนัน้ จะไดผลเสียหายหรือผลสมบูรณ
อยางไรบาง ตองอาศัยปญญาพินจิ พิจารณา บวก ลบ คูณ หาร ไปในตัว นี่แหละธรรม
ทีจ่ ะยังบุคคลใหพน จากทุกขไปไดโดยลําดับ
ไมวากิจการงานอะไรที่จะสําเร็จสมบูรณไปได ประการหนึง่ ทานก็เรียกวา“อิทธิ
บาทสี”่ นั่นก็เปนสิ่งสําคัญพอๆ กับธรรมหมวดทีก่ ลาวมาแลว คือ
(๑) ฉันทะ เราพอใจกับอะไร ฉันทะพอใจกับกิเลส มันก็เปนกิเลสขึ้นมา คนมี
ความพอใจในสิง่ ใด ยอมเสาะแสวงหาในสิง่ นัน้ ตองเปน “นัน้ ” ขึน้ มา แต “อิทธิบาทสี่”
นี้มิไดหมายถึงความต่ําทรามเชนนั้น หมายถึงความดีทจ่ี ะใหเปนผลสําเร็จขึน้ มาตาม
ความมุง หวัง ทานเรียกวา “อิทธิบาท” คือสิ่งที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหวัง ไมสุด
วิสัยของมนุษยที่จะพึงทําได “ฉันทะ” มีความพอใจ
(๒) วิรยิ ะ ความพากเพียร
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(๓) จิตตะ ใฝใจ ไมใหหางเหินกับกิจการที่ทํา
(๔) วิมงั สา คือปญญา ความเฉลียวฉลาดรอบตัว รวมแลวก็เปนอันเดียวกัน คือ
เพือ่ งานและผลงานอันเดียวกัน
นีแ่ หละธรรมทีจ่ ะสรางมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ ที่จะสรางจิตใจใหมีราก
มีฐาน สรางหนาทีก่ ารงานใหเปนชิน้ เปนอัน เปนสัดเปนสวน มีกฎมีระเบียบ มีขนบ
ประเพณีอันดีงาม
สําหรับตนเองผูบ าํ เพ็ญในธรรมทัง้ หลาย ไมใหปน เกลียวกับหลักธรรมทีท่ า น
สอนไวน้ี เมือ่ จิตใจมีความเปนไปกับธรรมดังทีก่ ลาวแลวก็ชอ่ื วา “จิตใจมีอารักขา” คือ
ธรรมรักษา ธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ ใจยอมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเปนภัย
ตอจิตใจก็คอยจางลงไป ๆ ใจทีเ่ คยอาภัพอับเฉามาเปนเวลานาน ก็เพียงอับเฉาเทานัน้
ไมใชจติ ฉิบหายไปจนหาอะไรคิดอะไรรูไ มได
เมือ่ ถูกชําระดวยความพากเพียรวิธี
ตางๆ ยอมจะมีความผองใส มีความสงบเย็นใจ มีความสุขความสบายขึน้ มา เพราะ
ขาศึกหางไกลออกไปดวยการชําระจิตของผูม ี “ความเพียร”
นีเ่ ปนกุญแจดอกสําคัญ ที่จะไขสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายใหสําเร็จขึ้นมาโดย
สมบูรณได ไมใชเพียงความคิดความตองการเฉยๆ โดยมีความทอแทออ นแอเปน
เครือ่ งฉุดลากเอาไว ไมใหดําเนินงานนั้นๆ เปนไปโดยสมบูรณ
เราจะทําอะไรคิดอะไรก็ตาม อยาลืมพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาของพวกเรา การ
กระทําทุกสิง่ ทุกอยาง ถาเมือ่ เกิดความทอแทออ นแอขึน้ มา ใหระลึกถึงพระพุทธเจา
พระพุทธเจาตรัสรูดวยความพากเพียรในธรรมที่กลาวมานี้ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ
ปญญานี้แล หรือตรัสรูดวยอะไรถาไมใชดวยธรรมเหลานี้
เราจะเอาอะไรมาบํารุงจิตใจของตน มาสงเสริมจิตใจของตนใหเปนความสุข
ความเจริญ อยางนอยก็เปน “ศิษยที่มีครู” ถาไมใชธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ
และทรงรูเหตุรูผลมาแลวนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่นาดําเนินเลย
คําวา “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” เกิดขึ้นมาไดดวยเหตุใด ถาไมเกิดขึ้นไดดวยธรรม
ทั้ง ๕ ประการนี้ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา นี้ไมมีทางเกิดขึ้นได “ธมมํ สรณํ
คจฺฉามิ” เกิดขึ้นไดดวยเหตุนี้เอง เกิดขึ้นจากพระพุทธเจาผูมีธรรมทั้ง ๕ ประการนี้
ประจําพระองค
“สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ไปในแนวเดียวกัน พระสงฆสาวกทั้งหลายไมใชผูออน
แอทอถอย แมจะออกมาจากสกุลใดๆ ก็ตาม ตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมาพอคา
เศรษฐี กุฎม พี ถึงบุคคลธรรมดา เมือ่ กาวเขาสูค วามเปน “พุทธชิโนรส” ที่ปรากฏใน
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พระพุทธศาสนาแลว เปนผูพรอมดวยความเพียรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปน
ธรรมสําคัญมาก ที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลใหขึ้นสูระดับสูงโดยลําดับ
สรุปความแลวเรียกวา ธรรมหาประการ คือ “ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา”
นี้แหละสามารถยกจิตใจแมจะลมจมลงขนาดไหนก็ตาม ถาไดยกธรรมทั้งหานี้มาเปน
เครื่องพยุงแลว ตองดีดขึ้นมาโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไดโดยไมสงสัย
อิทธิบาททั้งสี่ก็พึงทราบวาเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน นี่แหละธรรมที่จะยกฐานะของ
จิตใจใหสูงสง ไมไดถกู กดถวงเหมือนอยางสิง่ ทีเ่ คยกดถวงอยูภ ายในใจของสัตวโลก
ทานเดินจงกรม บางองคฝา เทาแตก นัน่ ! ฟงซิ เพียรหรือไมเพียรขนาดฝาเทา
แตก บางองคไมนอนตลอดไตรมาสคือสามเดือนจนจักษุแตกบอด เชนพระจักขุบาล
เปนตน ทานลําบากไหมทานประกอบความเพียร
เราพิจารณาดูซิ เราไมถงึ กับใหตาแตกขนาดนัน้ ขนาดกิเลสทุรนทุรายหาทีห่ ลบ
ทีซ่ อ นก็ยงั ดี อยาใหกิเลสมันเรรวนปวนเปยนไปหมด ทั้งทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิน้
ทางกาย ทางใจ มีแตเรื่องของกิเลสปวนเปยนไปหมด หาตัวหาตนหาอรรถหาธรรมภาย
ในใจไมมีเลย แลวเราจะหาความรมเย็นมาจากไหนพอเปนกําลังเพื่อตัดกิเลสซึ่งเคย
เปนใหญเปนโตภายในจิตใจของเรา จึงตองอาศัยหลักธรรมทีก่ ลาวนีใ้ หแนบสนิทติดกับ
ใจ อยารักอันใดยิง่ กวาธรรมนีซ้ ง่ึ เปนเครือ่ งแกกเิ ลสใหกบั ใจ อันเปนทีร่ กั ทีส่ งวนอยาง
ยิ่งในชีวิตของเรา พอไดมีอิสรเสรีขึ้นไปโดยลําดับ
ใจอิสระกับใจทีห่ มอบอยูภ ายใตอาํ นาจกิเลส อันไหนดี ?
คนเราทีห่ มอบอยูใ ตอาํ นาจของเขาไมมอี สิ รภาพในตนเลย กับคนทีม่ อี สิ รเสรี
คนไหนดี?
จิตใจทีห่ มอบอยูก บั กิเลสตัณหาอาสวะทัง้ หลายมาเปนเวลานาน ถาเรายังไมเบื่อ
พออยูแ ลว เราจะตองหมอบราบไปเรื่อยๆ ถาหากมีความเบือ่ ความพอ ความอิดหนา
ระอาใจ ความเห็นโทษของสิง่ เหลานีบ้ า ง ก็จะพอมีทางตอสู และสูก นั ดวยวิธกี ารตางๆ
สุดทายก็มาลงในธรรมหาขอที่เปนเครื่องมืออันสําคัญ กําราบปราบปรามกิเลสทัง้ หลาย
เหลานี้ใหแหลกละเอียดไปได
สนามรบของผูป ฏิบตั คิ อื สถานทีใ่ ด ? เชน ทานเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนาหาม
รุงหามค่ํา ทานเอาอะไร “เปนสนามรบ” เปนสถานทีพ่ จิ ารณา ?
ในหลักธรรมทานสอนวา “สัจธรรมทั้งสี่” “สัจธรรมทั้งสี่” นัน้ มีอยูใ นทีใ่ ด ถาไมมี
อยูภ ายในกายในจิตของมนุษยเรานี้ เราก็เปนมนุษยคนหนึ่ง เราเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
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ภาวนา เพื่อหาอรรถหาธรรม เราจะหาที่ตรงไหน ? ถาไมหาใน “สัจธรรม” การหาในสัจ
ธรรมหาอยางไร ?
ทุกขกท็ ราบแลววาทุกข มันเกิดขึน้ ในกายในจิตของบุคคลและสัตว สัตวเขาไมรู
เรือ่ งวิธปี ฏิบตั แิ กไข แตเรารูวิธีแกไข คําวา “ทุกข” เปนสิ่งที่พึงปรารถนาแลวหรือ ?เกิด
ขึ้นในกายก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนาเลย กายอยูเ ปนปกติสขุ ก็ตาม ถาทุกขเกิดขึ้นจะมี
ความระส่ําระสาย อากัปกิรยิ าจะไมนา ดูเลย ถามันเกิดขึน้ มากๆ ยิ่งดูไมได จิตใจที่มี
ความทุกขเกิดขึ้นมากๆ มันนาดูแลวหรือ? แสดงมาทางใดเปนภัยไปหมด คือระบาย
ทุกขดว ยอาการตางนัน้ ความจริงเปนการเพิ่มทุกขขึ้นทั้งนั้นโดยเจาตัวไมทราบเลย คน
ทีม่ คี วามทุกขมากจึงตองระบายออกในทาตางๆ ดังที่เราทราบกัน นัน่ เขาถือวาเปนทาง
ระบายออกแหงทุกข แตความจริงแลวเปนการสั่งสมหรือสงเสริมทุกขใหมากขึ้น เปน
ความเขาใจเฉยๆ วาตนระบายทุกขออก คนอืน่ เดือดรอนกันแทบตาย เพราะความดุดา
วากลาวแสดงกิรยิ าอาการทีไ่ มดไี มงาม ออกมาจากของไมดไี มงามซึง่ มีอยูภ ายในใจของ
ตน เมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดรอนที่ตรงนั้น สกปรกไปดวยกันหมด
เรือ่ งความทุกขเกิดขึน้ มาเพราะเหตุใด เราคนหาสาเหตุ นี่แหละคือสัจธรรม
ขอหนึง่
เราทราบแลววาทุกข เราจะแกดวยวิธีใดถาไมแกสาเหตุที่เปนเครื่องผลิตทุกขขึ้น
มา คือ “สมุทัย” “สมุทัย” คืออะไร คือ “กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” นีส้ ว นใหญ
ทานเรียกวา”สมุทัย”ความอยากในสิง่ ทีต่ นรักใคร ความเกลียดในสิ่งที่ตนไมชอบ แลว
ใหเกิดทุกขขึ้นมา เหลานีล้ ว นแตเรือ่ งของ “สมุทัย”
ความคิดความปรุงอันใดที่จะเปนเครื่องสั่งสมกิเลส เปนเครื่องสั่งสมทุกขขึ้นมา
ทานเรียกวา “สมุทัย” ทัง้ นัน้ เปนกิง่ เปนกานแตกแขนงออกไปจากไมตน เดียว คือใจนี่
แหละ
ความโกรธ ความโลภ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ รากเหงาของมันจริงๆ อยูท ่ี
ไหน ก็อยูท ใ่ี จ มันฝงอยูที่ใจนี้ทั้งนั้นไมไดฝงอยูที่ไหน เราพิจารณาคนควาเขาไปภายใน
รางกายเรานี้ แลวก็ยอ นเขามาหาใจ มันคิดมันปรุงเรื่องอะไร ปรุงทั้งวันทั้งคืน ปรุงแต
เรื่องความทุกขความรอนใหตนและผูอื่นจนหาที่ดับไมได ทานจึงสอนใหใชสติปญญา
พิจารณาตรวจตราความคิดความปรุงของตน มันหวงในขันธหวงไปอะไร เกิดมาแลวจะ
ไมมปี า ชาเหมือนโลกทัง้ หลายเขาหรือ? ถึงไดหวงไดหวงนัก แลวจะสําเร็จประโยชน
ไหม? ความหวงของเรานีส้ าํ เร็จไหม? มันจะไมกลายเปน “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺ
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ขํ” ขึน้ อีกเหรอ? ปรารถนาเมื่อไมสมหวังแลว “มันจะเกิดความทุกข” ขึน้ มาภายในหัวใจ
อีก ทานจึงไมใหปรารถนา ทานใหพจิ ารณาตามความจริง
รูปขันธน้ี มันตัง้ ขึน้ มาแลวเพือ่ จะแตกไป ไมใชเพือ่ อืน่ ใด ตัง้ เพือ่ แตกไปเราก็
ทราบ ถาพิจารณาทางดานปญญาหาที่ขัดแยงไมได เมื่อหาที่ขัดแยงไมไดแลวจะไปหวง
หามมันทําไม ทราบดวยปญญาแลวก็วางไวตามความจริงของรูปขันธ ที่มันกําลังจะแตก
หรือมันทรงอยู ก็ทราบวามันทรงอยูเพื่อจะแตกจะสลายไปทาเดียวเทานั้น โลกอันนีม้ ี
ปาชาเต็มไปหมดทุกตัวสัตวทุกบุคคล เราสงสัยปาชาทีไ่ หนจึงไมอยากตาย?
ถาเราพิจารณาตามหลักธรรมนีแ้ ลวเราจะไมสงสัยปาชา และเราจะไมสงสัยตัว
ของเราวาจะไมตาย เมื่อเราไมสงสัยวาเราไมตายแลวเราก็ไมหวั่น เราทราบชัดภายใน
จิตใจเราแลวปลอยวาง เพราะเรื่องความตายเปนหลักธรรมชาติหามไมได ปลดปลอย
ลงตามหลักธรรมชาติของมัน จะลงที่ไหนก็ใหลงไป ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม
ไฟเปนไฟ ไปตามสภาพ
ผูรูใหเปนผูรู อยาไปหลงเอาน้าํ เอาไฟ เอาลม มาเปนตน มันเปนกาฝาก แลวก็
มากัดมาไชเกีย่ วของอยูก บั จิตใจเราใหเดือดรอนไปดวย เพราะนั่นไมใชเรา แตเราถือวา
เปนเรา มันก็เกิดความทุกขมากัดมาไชเรานี่แหละ
เวทนาก็เหมือนกัน ความสุขความทุกขเราเคยปรากฏมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่ง
บัดนี้ ไมวาสุขทางกาย ทุกขทางกาย สุขทางใจ ทุกขทางใจ มันก็เปนเรื่อง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ
อนตฺตา เหมือนกัน มันเกิดมาเพื่อดับไป ๆ ขึ้นชื่อวา “สมมุต”ิ แลวไมมีอะไรจีรังถาวร
ที่จะคงเสนคงวาอยูได
มันทุกขทต่ี รงไหนเวทนา? เวทนาในรางกายเราพอพิจารณาได ปญญายังพอ
สอดสองมองทะลุไปได ทุกขภายในใจนีซ่ สิ าํ คัญ ทุกขภายในกายแลว เกิดทุกขภายในใจ
ขึ้นมาอีก ก็เพราะเรื่องของสมุทัย คือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเทานั้นแหละ หลอกคน
หลอกสัตวโลกใหลมุ หลงไปตาม จงใหทราบชัดเจน การพิจารณารางกายก็เพือ่ จะแก
ความลุม หลงของตนทีส่ าํ คัญวา “กายนี้เปนตน”
การพิจารณาเวทนา คือทุกขเวทนา สุขเวทนา ก็เพือ่ จะลบลางทุกขเวทนาเหลานี้
ทีส่ าํ คัญวาเปนตนออกจากใจ ใหตางอันตางจริง เวทนาใหเปนเวทนา เราใหเปนเรา คือ
ความรู อยานํามาคละเคลากันมันเปนไปไมได เพราะอันหนึง่ เปนอันหนึง่ จะมารวมเปน
อวัยวะเดียวกันไดอยางไร เชน คนสองคนมารวมเปนคนเดียวไดหรือ คนคนเดียวมันก็
หนักพอแลว เอา ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน มาแบก มันยิ่งหนักไปไมไดเลย แบกรูป
แลวก็แบกเวทนา แบกสัญญา แบกสังขาร แบกวิญญาณ ซึง่ ลวนแลวแตเปนของหนัก
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ดวยอุปาทาน แลวทีนผ้ี ลทีจ่ ะสะทอนกลับมาจะมาไหน ? ถาไมมใี จซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบนี้
จะตองรับทุกขแตผูเดียว ทั้งๆ ที่ไมไดรับประโยชนอะไรจากการถือนั้นเลย เรายังจะฝน
ไปยึดถืออยูห รือ? นี่การพิจารณาทุกขเวทนาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน
เอา สัญญาความจํา จําไดเทาไรลืมเทานั้น เมือ่ ตองการก็คดิ ขึน้ มาใหมจําใหม
แลวก็ลมื ไป ลืมไปเรื่อยๆ จําไดแลวหลงลืม “สฺญา วาสฺส วิมยุ หฺ ติ” พระพุทธเจาสอน
ไวแลวหาที่แยงที่ตรงไหน สัญญาเปนของไมแนนอน จําไดก็หลงลืมไป “สฺญา อนิจฺ
จา” แนะ! ทานก็บอกแลว คําวา “อนิจฺจาๆ”นัน่ มีแตทา นสวดใหคนตายฟงวา “อนิจฺจา
วต สงฺขารา” เรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราใหเปนคนขึ้นมา ที่ๆ ไหนใหเปนเรา เอา
มาทั้งขันธหาอยางนี้วาเปนเราไดอยางไร! มันเปนอนิจจา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”
ใหพิจารณาดวยปญญา แยกแยะกันใหเห็นละเอียดลออ เราไมตอ งกลัวตาย
ความตายไมมีในจิตเรา อยาหาเรือ่ งกลัวมาหลอกจิต เปนการโกหกตัวเอง แลวกอความ
ทุกขขึ้นมาโดยไมเกิดประโยชนอะไร เรียกวา “ฝนธรรม” คือความจริงของพระพุทธเจา
ใครเชือ่ พระพุทธเจาแลวอยาฝนความจริง พิจารณาใหเห็นตามความจริงดวยอํานาจ
ของปญญาของตนนั้นแล ผูน น้ั แหละชือ่ วา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” อยางแทจริง ไมใชพูด
แตปาก ใหเห็นอยูภ ายในใจดวย พรอมทั้งความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว
อยางไร สอนไวในวงของมวลสัตว เราก็เปนมวลสัตวโลกคนหนึง่ ในจํานวนแหงมวลสัตว
โลกทัง้ หลาย ทําไมเราจะไมทราบตามความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวที่มีอยูโดย
สมบูรณ
ภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้งสี่ “สังขาร” ฟงซิ คือความปรุง มันจริงพอเชื่อ
ถือไดเมื่อไร! มันปรุงมันแตงมันเสกขึ้นมาทั้งนั้น ปรุงรูปนี้ขึ้นมารูปนั้นขึ้นมา จากสิง่ นัน้
สิ่งนี้ เชน รูปตุกตา เปนตน เดีย๋ วก็แตก นีค่ วามปรุงก็เหมือนกัน ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไร
มา ก็มาหลอกตนเองนีแ่ หละไมหลอกทีไ่ หน เพราะจิตมันเจาจอมโง อะไรๆ มาหลอก
มันก็เชือ่ หมดจะวายังไง มันนาหลอกมันก็หลอกนะซิ
ถามีปญ
 ญาแฝงอยูด ว ยคอยสกัดกัน้ ไว อะไรเขามาก็กลัน่ ก็กรองดวยดีแลว แม
สังขารจะปรุงกี่รอยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตาม มันจะหมุนรอบตัวอยูก ร่ี อ ยกีพ่ นั ครัง้
เชนเดียวกัน โดยทางปญญาอะไรจะมาหลอกได! สังขารก็ทราบแลววาสังขาร ความรูคือ
ใจก็ทราบแลววาเปนใจ จะไปหลงเขาทําไม เขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเขาทําไม สังขาร
เหลานี้มันเปนเงา
วิญญาณก็เหมือนกัน มันแย็บ ๆ ๆ ๆ เวลามีอะไรมาสัมผัสทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ไปรับทราบที่จิต จิตก็ปรุงแตงขึ้นมาดวยสังขาร ดวยสัญญา เอา
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หลอกขึน้ มาปน ขึน้ มา หาตัวจริงไมได! ก็หลอกขึน้ มาหลงอารมณของตัวเองอยูท ง้ั วันทัง้
คืน แลวก็ความหลงอารมณนั้นแลใหเปนทุกขขึ้นมา เปนผลแหงความหลง เราไมเห็น
โทษของมันที่ตรงนี้จะเห็นที่ตรงไหน!
การเรียน “สัจธรรม” ไมเรียนที่ตรงนี้รูที่ตรงนี้จะรูที่ตรงไหน ไลเลียงเขาไปอยาง
ละเอียดลออ กีต่ ลบทบทวนไมสาํ คัญ สําคัญที่ความเขาใจดวยปญญาอยางแจมแจงแลว
ไมตอ งบอก อุปาทานแมจะไมใหญโตยิง่ กวาภูเขา มันจะขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรเหลือ
อยูเ ลย
เมื่อถูกไลตอนเขาไปดวยปญญาแลวมันไมไปไหน ก็จะเขาถ้าํ ใหญ นัน่ แหละที่
เรียกวา “คุหาสยํ” มันเขามาหาจิต ตีเขาไปดวยปญญา ดวย “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”นี่
มันเปนเงาๆ ๆ ตัวจริงๆ อยูท ไ่ี หน? ไลเขาไปหาตัวจริง มันจริงอยูที่จิต รวมตัวอยูที่จิต
นอกนัน้ เปนเงาของมัน ตืน่ รูป ตื่นเวทนา ตื่นสัญญา ตืน่ สังขาร ตืน่ วิญญาณ หลงรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
พอปญญาสอดสองมองทะลุไปหมดแลว มันก็วง่ิ เขาไปสูภ ายในคือจิต ไปรวมอยู
ที่จิตดวงเดียว ถาจิตไมโงเสียเทานั้นจิตก็ยอนเขามาพิจารณาตรงนั้นเอง คือจิตนัน่
แหละ !
มันวิง่ เขาไปหลบซอนอยูใ นจิต ตองยอนเขาไปทําลายในจิตเลย มันวิ่งเขาไป
หลบซอนในทีน่ น้ั แลว โจรผูน น้ั แหละมันจะยิงหัวเราออกมา เอา! มันเขาไปหลบซอนอยู
ในตึกใดรานใดราคาแพงเทาใดก็ตาม ระเบิดขวางเขาไป มันพังทลายจนหมด โจรก็
ตาย! เอา! อันนัน้ มันจะฉิบหายก็ใหฉบิ หายไป เรายังมีชีวิตอยูเราทําไดสรางได ขอเรา
อยาตายไปดวยกัน นีก่ เ็ หมือนกันฟาดฟนมันลงไป! กิเลสอยางละเอียดเขารวมอยูใ น
จิต
พิจารณาเปนกอง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสเหลานี้มันเปนตัว
สมมุติ ฟาดฟนใหมนั แหลกแตกกระจายไปจากจิตนัน้ เมื่อแหลกกระจายลงไปแลว
เอา!จิตจะฉิบหายก็ใหรกู นั แตจติ มิไดฉบิ หายนี!่ เพราะจิตไมมีปาชา จิตเปน “อมตํ”
โดยธรรมชาติแมยังมีกิเลส
พอกิเลสทัง้ มวลสลายไปหมดแลว ทานเรียกวา “พนภัย ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา
โมหคฺคินา” หมด เมื่อน้ําอมตธรรมสาดลงที่ตรงนั้นเรียบวุธ! กิเลสไมมีอะไรเหลือเลย
สิง่ ทีเ่ หลือก็คอื ความบริสทุ ธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว นัน่ แหละคือความสุขเต็ม
ที่มีอยูที่ตรงนั้น งานอะไรตองยุติกันที่ตรงนั้น ทานวา “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ
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นาปรํ อิตถฺ ตฺตายาติ ปชานาติ” “เสร็จกิจหรือพรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่จะทําใหยิ่ง
กวานีอ้ กี ไมมี!”
กิจอื่นใดก็ตามที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี! เพราะความรูชอบขอบชิดโดยสมบูรณ
แลว นี่คือที่สุดแหงทุกขมาสุดกันที่ตรงนี!้
ยอดแหงธรรมก็อยูที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ที่เรา
กลาวถึงนอมระลึกถึงทาน รวมเขาในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมด นึกถึงพระพุทธเจากับ
อันนีเ้ ลยเปนอันเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในหลักธรรมชาติแท ไดแกความบริสทุ ธิ์
ลวนๆ
ทีนี้เรื่องปญหาวาพระพุทธเจาปรินิพานไปนานแลวเทานั้นปเทานี้เดือน นิพพาน
ในสถานทีน่ น่ั ทีน่ ่ี ยอมหมดปญหาโดยประการทั้งปวง เพราะหลักธรรมชาติที่เปนพุทธะ
ธรรมะ สังฆะ แทอยูที่ใจของตน เปนสมบัตอิ นั ลนคาอยูภ ายในใจอันนีฉ้ นั ใด อันนัน้ ฉัน
นัน้ หมดปญหา!
พระพุทธเจานิพพานไปไหน? รูปรางเฉยๆ สลายไปตามธรรมชาติของรูปขันธ
อันนัน้ เชนเดียวกับธาตุขนั ธทว่ั ๆไป สถานทีน่ น่ั ทีน่ ต่ี ามสมมุตนิ ยิ ม แตธรรมชาติที่
บริสทุ ธิ์ “พุทโธ” ทั้งดวงนั้นไมไดฉิบหายไมไดตาย ไมมีกาลไมมีสถานที่เขาไปเหยียบย่ํา
ทําลายเลย นัน้ แลคือ “พุทธะ” แท นัน้ แลทีเ่ ราอางถึง “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”
ธรรมชาตินน้ั จะสูญไปไหน ใหเห็นชัดๆ คือใหเห็นภายในจิตใจของตน เอาอันนี้
เปนหลักฐานพยาน ธรรมชาตินี้เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว อันนีแ้ ลไดเปนหลักฐาน
พยานอยางเต็มภูมิทีเดียว เมือ่ อันนีไ้ มสญ
ู อันนีเ้ ปนอยางไร อันนัน้ ก็เปนฉันนัน้ เมื่ออัน
นี้ไมสูญ อันนัน้ สูญไดอยางไร เปนธรรมอันเดียวกัน
นั่นแหละบรรดาพระสาวกอรหันตทานเมื่อไดเขาถึงธรรมประเภทนี้แลว อยูท ่ี
ไหนทานก็อยูก บั ธรรม อยูก บั “พุทธะ ธรรมะ สังฆะ” ไดเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา
อกาลิโก หมดความหวัน่ ไหว เพราะน้ําอมตธรรมปราบไฟราคะตัณหาภายในจิตใจจน
ราบเรียบลงไปเลยไมมีอะไรเหลือ “เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้ง
หลายเปนความสุขอยางยิง่ !”
สังขารธรรมภายในใจ สังขารที่เปนตัว “สมุทัย” นี่แหละระงับดับไปหมดถึงบรม
สุข ก็บรมสุขทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีม้ อี ยูใ นสถานทีใ่ ด ทั้งฝายเหตุฝายผล ทั้งฝายดีฝายชั่วมี
กับเราทุกทานที่รูๆ อยูเ วลานี้ ธรรมชาติที่รูนี้แลเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งแกธรรมทั้งหลาย
จนถึง “วิสุทธิธรรม” คือความบริสทุ ธิ์ ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากความรูนี้
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ขอใหชาํ ระธรรมชาติความรูน ใ้ี หพน จากสิง่ กดถวง หรือกดขีบ่ งั คับทัง้ หลายออก
ไปโดยลําดับๆ เถิด คําวา “นิพพาน” จะไปถามหาวาอยูท ไ่ี หน เมือ่ ถึงจิตบริสทุ ธิแ์ ลวจะ
หมดปญหาโดยประการทั้งปวง
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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