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การบรรยายครั้งที่ 29∗∗  นิโรธ : นํ้ าทิพยชโลมใจ
จากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ในวันนี้จะ

บรรยายใหทานทั้งหลายไดรับฟงในหัวขอเร่ือง  นิโรธ : นํ ้าทิพยชโลมใจ   แตกอนที่จะไดบรรยายนั้น ก็
จะขอสรปุเพื่อเปนประโยชนแกผูที่ไมไดมาฟงตลอดวา ในตอนนี้กํ าลังอธิบายอริยสัจ 4 ประการ โดยได
อธิบายวนัละขอ ๆ ไดอธิบายใหทานทั้งหลายฟงไปแลว 2 ขอ ใน 2 วันที่ผานมาวา

อริยสัจเปนสิ่งที่ทํ าใหพระพุทธเจาผูทรงบรรลุ เปลี่ยนสภาพจากเจาชายสทิธัตถะไปเปนพระ
พทุธเจานั้น อริยสัจทั้ง 4 จึงเปนความจริงที่ประเสริฐ เปนความจริงที่เปลี่ยนบุคคลจากปุถุชน กาวเขาไปสู
ความเปนอริยะ พระพุทธเจาทรงสรุปชีวิตวา ชีวิตนี้เต็มไปดวยความทุกข ทุกขทั้งทางกายและทุกขทั้ง
ทางใจ แตทีเ่รามองเห็นวาชีวิตเปนความสุขนั้นก็เพราะวา มันเกิดมาจากความทุกขมันถูกบํ าบัดบรรเทา
ลงไป จึงทํ าใหเราเขาใจผิด

ชีวติจงึเตม็ไปดวยความทุกขนานาประการ และความทุกขนั้นเปนที่เราจะตองกํ าหนดรู เพื่อให
เกดิความเบือ่หนาย เพื่อที่เราจะไดไมตองอยากจะเกิดมาเปนทุกขอีกตอไป ทานทั้งหลายโปรดจํ าไววา
เราจะตองเรยีนรูทุกขทั้งทางกายและทางใจเพื่อที่จะใหเกิดความเบื่อหนาย และเราจะไดไมตองการเกิดมา
ทุกขอีกตอไป

อริยสัจ ขอที่ 2 ก็คือ สมุทัย  เหตุที่ทํ าใหเราเกิดมาเปนทุกข พระพุทธเจาทรงชี้ไปถึงสาเหตุที่ทํ า
ใหเราตองเกิดมาเปนทุกขก็คือ ตัวตัณหา ไดแกความอยาก อันมีอยู 3 ประการ คือ อยากไดในรูป เสียง
กล่ิน รส สัมผัส ที่เรียกวา กามตัณหา อยากเปนนั่นเปนนี่ เรียกวา ภวตัณหา อยากที่จะไมเปนนั่นเปนนี่
เรียกวา วิภวตัณหา
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ตณัหาทัง้ 3 ประการนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของกิเลสทั้ง 3 ประการ แตที่พระพุทธเจาทรงชี้วา

ตณัหาเปนตวัที่ทํ าใหเราเกิด ก็เพราะพระองคตองการจะเนนหนาที่ที่สํ าคัญของกิเลสตัวนี้ วาเปนตัวการ
กระท ําทีท่ ําใหเราตองสัญจรเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตาง ๆ  กิเลสทั้งสาม พระพุทธเจาก็ทรงวิเคราะห
วา ราคะมีโทษนอยแตคลายไดชา โทสะมีโทษมากแตคลายไดไว โมหะทั้งมีโทษมากและคลายไดชา ซ่ึง
อธิบายใหทานทั้งหลายไดฟงไปแลว

 อยากจะอธิบายเพิ่มอีกหนอยในเรื่องของกิเลสตัณหาก็คือวา พระพุทธเจาทานตรัสวา กุศลคือ
ความดนีัน้เปนปจจัยใหเกิดอกุศลคือความชั่วได อกุศลสามารถเปนปจจัยใหเกิดกุศลได เชน เราทํ าความ
ดไีปเรือ่ย ๆ สุดทายเราก็มีความรูสึกวา การที่เราทํ าความดีนี้ ทํ าใหเราประเสริฐเลอเลิศกวาคนทั้งหลาย
ไมมใีครจะมาสูเราได ลักษณะนี้ก็คือการที่เราถูกกิเลสเขาครอบงํ า ปฏิบัติความดีเพื่อที่จะโออวดตัวเองให
ยิง่ใหญกวาคนอื่น หรือถาเราทํ าความชั่วเปนปจจัยใหเกิดความดีก็ได ยกตัวอยางเชน เมื่อเราทํ าความชั่ว
ไปมาก ๆ เราไดพบแลววา ความชั่วนั้นกอใหเกิดความทุกขทั้งกายและใจ ในที่สุดเราก็เกิดความสํ านึกได
วาความชัว่นัน้เปนสิ่งที่ไมดี ตอไปเราจะงดเวนไมกระทํ า นี่เรียกวาความชั่วเปนปจจัยที่ทํ าใหเกิดความดี
อกศุลเปนปจจัยใหเกิดกุศล

 เพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลายไมตองไปสงสัยวา ความชั่วจะเปนปจจัยใหเกิดความชั่วไดหรือไม
หรือความดจีะเปนปจจัยใหเกิดความดีไดหรือไม เพราะขนาดความดียังเปนปจจัยใหเกิดความชั่วได
ความชัว่เปนปจจยัใหเกิดความดีได จึงไมจํ าเปนตองไปกลาวถึงวาสิ่งเดียวกันจะทํ าใหเกิดสิ่งเดียวกันได
หรือไม นี่คือความซับซอนซอนเงื่อนความลึกซึ้งของกิเลสทั้งสาม ของความดีและความชั่วที่พระพุทธเจา
ไดทรงอธิบายใหพวกเราเขาใจ

พระพทุธเจานั้นทานเปรียบเสมือนกับหมอใหญ เปนหมอที่เกงมีความเชี่ยวชาญ พวกเรานั้นเปน
เหมอืนคนปวยที่ตองเขาไปหาหมอ ทานหมอใหญก็ตรวจดูแลวบอกเราวา เราปวยเปนโรคอะไร นั้นคือ
ทรงชีใ้หเห็นความทุกข แลวทานก็ตรวจดูสมุฎฐานวาที่เราปวยนั้นมาจากเชื้อโรคอะไร เปนแบคทีเรีย
ไวรัส หรือวาเปนเชื้อโรคชนิดตาง ๆ นั้นคือทรงชี้ใหเหน็าเหตใุหเกิดทุกขไดแกตัณหา

 เราไปหาหมอดวยความรูสึก เศราสลด หดหู ซึมเศรา แตพระพุทธเจาทานทรงใหกํ าลังใจ ทาน
บอกวา คุณไมตองไปทุกขใจ โรคของคุณนั้นสามารถที่จะรักษาหายได นั้นคือทรงหมายถึงกิเลสสามารถ
ท ําลายไดคือนิโรธ เมื่อพระองคทรงตรัสวาโรคของคุณสามารถรักษาใหหายได คนปวยก็จะเกิดกํ าลังใจ
แตถาตรัสวาคุณตองตายแน ๆ โรคนี้ไมสามารถรักษาได และหมออาจจะบอกวาอีก 3 เดือนหรือ 3 ปคุณ
จะตาย ความจริงไมตองถึง 3 เดือนหรือ 3 ป หรอกเอาแครูวาโรคนี้รักษาไมหายกํ าลังใจมันก็ถดถอย ดีไม
ดอีีกไมกีว่นัอาจจะตายดวยความรูสึกที่หดหูทอแท มันทํ าใหเกิดความสิ้นหวัง

 เหมอืนกบัคนที่ปวยเปนโรคมะเร็ง พอรูตัววาเปนโรคมะเร็งก็จะหมดกํ าลังใจ ในที่สุดก็ตายกอน
ก ําหนด กม็เียอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้น นิโรธหรือความดับทุกขก็คือส่ิงที่พระพุทธเจาตองการจะบอก
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ใหพวกเรารูวา ชีวิตนั้นมันเปนทุกข แตเราสามารถที่จะพนจากความทุกขได นั่นคือ การที่เราจะสามารถ
เขาถึงนิพพาน

ทานทัง้หลายโปรดสังเกตวา ศาสนาทุกศาสนาในโลก ไมวาจะเปนศาสนาที่เปน เทวนิยม คือนับ
ถือพระเจาวาเปนผูสราง ผูบันดาลความสุขและความทุกขก็ตาม หรือจะเปนศาสนาที่เปน อเทวนิยม
ศาสนาที่เชื่อมั่นในศกัยภาพของความเปนมนุษย วาสุขและทุกขนั้นเกิดมาจากมนุษยเปนผูกํ าหนดนั่นเอง
ไมวาจะเปนศาสนาประเภทไหนก็ตาม แตส่ิงที่จะมีคลาย ๆ กันก็คือ ตัวนิโรธนี่แหละ แตในรายละเอียด
จะมีความแตกตางกัน

บทสรปุของทุกศาสนาก็จะพูดคลายกันวา ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เปนความทุกข วิธีการที่จะทํ าให
หมดความทุกขนั้น สํ าหรับศาสนาที่เปนเทวนยิมก็คือ จะตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของพระเจา เมื่อปฏิบัติตาม
คํ าสั่งเทวโองการของพระเจาแลว เวลาตายจากโลกนี้ไป เพราะการเชื่อฟงในพระเจาจะทํ าใหคุณไปพบ
กับชีวิตนิรันดร ในอาณาจักรแหงพระเจาที่เราเรียกวา Kingdom of god นัน่แหละเปนชีวิตนิรันดรไดไป
อยูกบัพระเจา ไมตองเกิดมาใหเปนทุกขอีกตอไป ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตก็จะมีลักษณะคลายกัน
คอื การไปอยูกับพระเจาในลักษณะเปนลูกนองหรือเปนขาทาสบริวารพระเจา

สวนศาสนาพราหมณ ศาสนานี้จะมีความแปลกอยูนิดหนึ่งตรงที่วา แรกเริ่มเดิมทีนั้นมีวิญญาณ
ใหญที่เคาเรียกวา ปรมาตมัน แปลวา วิญญาณอันยิ่งใหญ หรือ พรหมัน กไ็ด จากนั้นก็จะมีสะเก็ดเล็ก ๆ
แตกกระจายออกมาจากพรหมัน ก็คือพวกเราที่เปนวิญญาณเล็กนั่นเอง แตกกระจัดกระจายหมุนเวียนมา
เกดิแลวเกดิอกี จนกระทั่งในที่สุดสํ านึกตนเองไดวา เราคือพรหม เหมือนกับวิญญาณใหญ ก็พยายาม
ชํ าระลางวิญญาณทํ าใหวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อที่จะกลับไปรวมกับพระพรหม

ทานทัง้หลายโปรดสังเกตนะวา ศาสนาพราหมณนี่จะแตกตางจากคริสตกับอิสลาม เพราะคริสต
กบัอสิลามนัน้มีลักษณะไปเปนลูกนองของพระเจา แตศาสนาพราหมณเขาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระเจา ถาพระเจาเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ พวกเราก็คือหยดนํ้ าเล็ก ๆ ซ่ึงหยดนํ้ านี้มัน
กระเดน็ออกมาจากมหาสมุทร และในที่สุดหยดนํ้ านี้ก็กลับไปรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับมหาสมุทร ถา
เปรยีบพระเจาเปนเหมือนกับกองไฟอันยิ่งใหญ พวกเราก็คือสะเก็ดไฟที่แตกกระจายออกมาจากกองไฟ
นัน้ แลวเมือ่เราชํ าระลางวิญญาณใหสะอาดบริสุทธิ์ สะเก็ดไฟนี้ก็จะกลับรวมเขากับไฟใหญนั่นเอง นี่คือ
ลักษณะของศาสนาที่เปนเทวนยิมจะมีลักษณะเปนเชนนี้

สวนศาสนาที่เปนอเทวนยิมอยางศาสนาพุทธมิไดเปนอยางนั้น แตจะมีลักษณะคือการตัดกิเลส
ในใจ เมือ่พดูถึงนิโรธจะมีคํ าที่ใชแทนกันมากมาย เชน นิโรธ แปลวา ความดับทุกข นิพพาน แปลวา
ความเยน็ใจ วิมุติ แปลวา ความหลุดพนจากกิเลส วิราคะ ก็แปลวา ความสิ้นความกํ าหนัดยินดี วิสุทธิ
แปลวา จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ สันติ แปลวา ความสงบ เปนศัพทเดียวกันทั้งนั้น นิโรธจึงเปนความหวังของ
ชาวพุทธ
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ถาจติใจของเราเกิดความทุกข อันเกิดมาจากไฟทั้ง 3 กอง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟ

คอืโมหะ ไฟทั้ง 3 กองนี้แผดเผาใจของเราใหเรารอน นิโรธหรือนิพพานนั้นก็เปนเสมือนกับนํ้ าเย็น ๆ
เปนนํ ้าทิพยชโลมใจ ที่มาดับไฟคือกิเลส เมื่อเราดับไฟคือกิเลสของเราไดแลว จิตของเราก็มีความเย็น
สบาย ไมดิ้นรน ไมทุรนทุราย ไมเกิดความเรารอน นิโรธหรือนิพพานนั้นจึงมีความสํ าคัญมาก นี่คือเหตุ
ผลทีบ่อกวานักปราชญชาวตะวันตกหรือผูที่มีความรูทางศาสนา เขามองศาสนาพุทธไมครบวงจร เวลา
มองศาสนาพทุธก็จะไปดูเฉพาะความทุกขอยางเดียว จึงหาวาพระพุทธเจาชอบตรัสเรื่องความทุกข แลวก็
ไปเหมาวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงความหดหู ทอแท ส้ินหวัง เปนศาสนาที่มองโลกในแงราย เพราะ
วาไมไดมองอริยสัจทั้ง 4 ประการใหครบวงจร

ถามองใหครบก็จะพบวา เมื่อพระองคทรงตรัสทุกข พระองคช้ีใหเห็นวาเหตุใหเกิดทุกขนั่นคือ
ความอยาก และพระองคตรัสตอไปวา ความอยากนี้มันสามารถดับได ความอยากมันไมใชเปนตัวเดียว
กบัจติ ทานใชคํ าวา เจตสิก ความดีหรือความชั่วนี่เปนเจตสิก คํ าวา เจตสิก นี่แปลวา ส่ิงที่มันเกิดขึ้นพรอม
กบัจติ อาศัยอยูกับจิต และดับไปพรอมกับจิต

 เพราะฉะนั้น มันจะมีอารมณคือเกิด ๆ ดับ ๆ เมื่อจิตมันคิดนี่มันก็จะมีอารมณอยู 2 ประการคือ
คดิด ีและคดิชัว่ เมื่อคิดดีเขาก็เรียกวาเปนกุศล คิดชั่วเขาก็เรียกวาเปนอกุศล พระพุทธเจาทานตรัสวาความ
ช่ัวทัง้มวล เราสามารถใชความพากเพียร สามารถใชปญญาในการสังหารทํ าลายความชั่วที่เรียกวา อกุศล
เจตสิก นัน้ใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ

 ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงเหลานี้เราสามารถที่จะทํ าลาย ใหดับไปจากจิตใจได เมื่อ
ความชัว่สามารถทํ าลายไดหมดแลว จิตของเราก็จะมีแตกุศล คือความดี นี่คือที่เขาเรียกวา นิโรธหรือ
นพิพาน เหมอืนกับหมอบอกวา โรคของคุณนั้นสามารถรักษาหายได คนไขก็จะมีกํ าลังใจ คนไขก็จะมี
ความอตุสาหะ วิริยะ ที่จะพากเพียรพยายามที่จะทํ าใหตัวเองหมดจากโรค เพราะความมีโรคนั้นมันเปน
ทุกข

เมือ่เราพดูถึงนิพพาน ก็เปนสิ่งที่ทานทั้งหลายจะตองทํ าความเขาใจใหชัดเจนวานิพพานนั้นมีอยู
2 ประการ นิพพานตัวที่ 1 เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน แปลวา การดับกิเลสในใจไดหมดสิ้นแตยังมีชีวิต
มลีมหายใจอยูในโลกนี้ ยกตัวอยาง พระพุทธเจาดับกิเลสในใจไดที่ใตตนศรีมหาโพธิ์เมื่อพระชนมายุ 35
พรรษา จากนั้น ก็ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยไมเลือกชั้นวรรณะ จนกระทั่งพระชนมายุได 80
พรรษา พระองคก็ดับขันธปรินิพพาน เรียกวา อนุปาทิเสสนพิพาน คอืหมดลมหายใจของพระอรหันต

ส่ิงทีท่านทัง้หลายจะตองจดจํ าไวอีกนิดหนึ่งก็คือวา มนุษยนั้นมีความทุกขอยู 2 ประการ คือ
ความทกุขกายและความทุกขทางใจ ความทุกขทั้ง 2 นี้เปรียบเสมือนกับลูกศรที่อาบยาพิษ ยิงมาเสียบที่
กายเรยีกวา ความทุกขทางกาย ยิงมาเสียบที่จิตเรียกวา ความทุกขทางจิต ทุกขทั้ง 2 ประการนี้ เมื่อได
บรรลุเปนอรหันตก็จะสามารถดับทุกขทางใจได ถอนลูกศรที่เสียบมาที่จิตได
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 สอุปาทิเสสนิพพาน ดบักเิลสแตยังมีชีวิตอยูนั้น เรียกอีกอยางหนี่งวา กิเลสนิพพาน แปลวา ดับ

กเิลสในใจได เมื่อดับกิเลสในใจได ความทุกขทางใจเราก็ไมมี ความเศราโศก ความรํ่ าไรรํ าพัน ความ
กงัวลใจตาง ๆ มันก็หมดไป

แตส่ิงทีพ่ระอรหันตทั้งหลายยังมีเหมือนกับปุถุชนทั่วไป ก็คือยังมีความทุกขทางกายเหมือนกัน
พระอรหนัต ยังหนาว หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปสสาวะ ยังมีความทุกขทางกายเหมือนกับปุถุชนทุก
ประการ จนกระทั่งเมื่อพระอรหันตเหลานั้นสิ้นลมหายใจตายเมื่อใดก็ตาม วันนั้นแหละที่เขาเรียกวา
อนุปาทิเสสนิพพาน เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขันธนพิพาน ในเวลานั้นพระอรหันตทั้งหลายก็ไมตองแบก
ทกุขทางกายอีกตอไป

ปญหาทีท่านทั้งหลายชอบสงสัยและถามกันก็คือ ถานิพพานไปแลวยังมีภพมีภูมิอีกไหม
นพิพานไปแลวยังมีสถานที่เปนที่อยูของพระพุทธเจาและอรหันตอยูไหม สํ าหรับพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ของเราจะไมพดูเลย จะไมยืนยันในเรื่องภพภูมิหลังจากตายไปแลว เพราะถาเราใชคํ าวายังมีแดนหรือมี
ภมูอัินเปนทีไ่ปเกิดของพระอรหันตทั้งหลาย มันก็ไมถูกสภาวะธรรม เพราะวาถามีภพมีภูมิมันก็ตองมี
การไปเกดิ เมื่อมีการไปเกิดมันก็ตองมีแก มีเจ็บ แลวก็มีตาย เพราะฉะนั้นเขาจึงไมยืนยันสถานที่ ๆ ไป
เกดิ แตใชสภาวะวาเมื่อดับไปแลวก็คือดับไป เหมือนกับเทียนที่ดับไปแลวก็หมดไป

แตถาเปนพุทธศาสนาฝายมหายาน ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณหรือศาสนาฮินดู ก็
จะพยายามยนืยนัในเรื่องภพภูมิตาง ๆ บอกวา เมื่อพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายนิพพานไปแลว
กจ็ะไปรวมตวักนัอยูในดินแดนแหงหนึ่งที่เรียกวา พุทธเกษตร และดินแดนแหงนี้ก็จะเปนที่อยูของพระ
พทุธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย และทานเหลานี้ก็จะเปนผูที่มีความสุขชั่วนิจ นิรันดร ไมตองเวียนวาย
ตายเกดิอกีตอไป อันนี้คือขอแตกตางระหวางนิพพานของพระพุทธศาสนาฝายมหายานกับนิพพานของ
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท

สรุปกค็อืวา ในพุทธศาสนาฝายเถรวาทนั้น จะไมสนใจนิพพานหลังจากตายไปแลววามันจะเปน
อยางไร มันจะมีสถานที่หรือไมมีไมใชประเด็นสํ าคัญ  แตประเด็นสํ าคัญก็คือวาการนิพพานในชีวิตนี้
เนนนพิพานที่มีอยูในโลกนี้ ทํ าอยางไรเราจะพากเพียรพยายามจนกระทั่งกิเลสของเราเบาบางลงไป จน
กระทัง่กเิลสของเรามันเสื่อมสูญหมดไปจากจิตใจ ถาเราทํ าไดก็เทากับวาเราไดพบนิพพานในโลกนี้แลว

เมือ่เราไดนิพพานในโลกนี้แลว หลังจากเราตายไปมันจะมีหรือไมมี มันก็ไมใชประเด็นสํ าคัญ
ส่ิงส ําคญัก็คือเราเปนสุข เราเปนสุขทางใจอยูในโลกนี้แลว สวนความทุกขทางกายนั้นเราก็มองมันดวย
ความรูสึกทีป่ลอยวาง มันจะแกก็เร่ืองของมัน มันจะเจ็บก็เร่ืองของมัน หรือมันจะตายก็ไมเห็นจะแปลก
อะไร เราตายไดวันไหน วันนั้นเปนวันที่เราสบายใจที่สุด เพราะเราไมตองมาแบกขันธ 5 คือรางกายอัน
เตม็ไปดวยทุกขและโทษนานาประการ นี่คือเหตุผลที่วาทํ าไมพระอรหันตทั้งหลายทานจึงไมกลัวตาย
เพราะความตายมันไมใชส่ิงที่นากลัวสํ าหรับทาน
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ในขณะเดียวกัน ความตายในทัศนะของพระอรหันตรูสึกจะมีคุณคาดวยซ้ํ าไป  เพราะวาความ

ตายนัน้มาชวยปลดเปลื้องความทุกขทางกายใหแกทาน สวนความทุกขทางใจ ทานยิ้มไดตั้งแตทานได
บรรลุความเปนอรหันต เพราะทํ าใหทานไดหมดความทุกขทางใจแลว เพราะฉะนั้นเรื่องของ นิโรธ : นํ้ า
ทพิยชโลมใจ ก็คือส่ิงที่จะมาปลอบประโลมใจใหทานทั้งหลายรูสึกวาปญหาทุกปญหานั้นมีทางแก เคย
ยํ ้าใหทานทั้งหลายฟงอยูเปนประจํ าวา

 โลกนีน้ีเ่ขามไีวใหเหยียบ เขาไมไดมีไวใหแบก ปญหาเขามีไวใหแก เขาไมไดมีไวใหกลุม
เพราะฉะนัน้ ศิลปะความงดงามของชีวิต มันอยูที่วาเมื่อเราพบกับปญหาแลว เราจะแกปญหานั้นใหสํ าเร็จ
ลงไดอยางไร แลวขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา ปญหาทุกปญหานี่มีทางออกทั้งนั้น สํ าหรับในการบรรยาย
เร่ืองนโิรธหรือนิพพานนํ้ าทิพยชโลมใจนั้น จุดประสงคสํ าคัญก็คือ ตองการใหทานทั้งหลายเขาใจวา
นพิพานนัน้ม ี2 ประการคือ นิพพานที่หมายถึงการดับกิเลสในใจแตยังมีลมหายใจ มีชีวิตอยู และใชชีวิตที่
เหลืออยูนั้นเปนชีวิตเพื่อมวลชน สรางความสุข สรางความเขาใจ ช้ีทางแหงความสงบสุขใหแกมนุษย
ปถุุชนทั้งหลายที่เขายังทุกขทรมานอยู

เมือ่ใดกต็ามทีไ่ดนิพพานประเภทแรก ความทุกขทางใจหมด เมื่อใดก็ตามที่หมดลมหายใจ เมื่อ
นัน้กห็มดความทุกขทางกาย นี่คือสาระสํ าคัญที่บรรยายในวันนี้ สํ าหรับการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควร
แกเวลา จากนี้เราก็จะไปสูอริยสัจขอสุดทายในวันตอไป ในหัวขอเร่ืองวา มรรค : หนทางแมยาวไกล
เพยีงกาวไปก็สั้นลง เราจะมาดูวามรรคนั้นมีกลยุทธกรรมวิธีอยางไรในการขจัดทํ าลายกิเลส แตเวลาใน
วนันีพ้อสมควรแกเวลาแลว ขอใหนักปฏิบัติทุกทานตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง  ลืมตาขึ้นชา ๆ
ออกจากสมาธิ ฯ
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