
 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๘๘ 

๘๘ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สัจธรรมภายใน 
 

 การเทศนยอมเปนไปตามกาล สถานที่ บุคคลเหมือนกัน สถานท่ีบางแหงตอง
เทศนยับๆ ยั้งๆ วกๆ เวียนๆ ไมสะดวก คําวาสถานท่ี หมายถึงบุคคลเปนสําคัญ สถานท่ี
นั้นก็คือวาชุมนุมนั้น สถานที่จะเหยียบคันเรงใหเต็มที่เพราะทางราบรื่นด ี ไมมีหมูบาน
สัตวผานไปมา ผูคนสัญจรไมคอยม ีทางก็สะดวก การขับรถก็สบายมองเห็นไดไกล เปน
เคร่ืองปลุกประสาทไปไปในตัวดวย เพราะการขับรถเร็วตองใชประสาทมากกวาการขับไป
ตามปกติธรรมดา 
 การแสดงธรรมก็ไมผิดอะไรกับการขับรถ การเทศนยับๆ ยั้งๆ รั้งๆ รอๆ ก็ไม
สะดวก ใหสะดวกจริงๆ น้ัน ถึงเหง่ือจะแตกออกจนผาเปยกหมดก็ตาม แตมันสะดวกอยู
ภายในใจ เลยไมทราบวาความรอนความเย็นเปนอยางไร เพราะจิตไมออกมารับทราบ 
ทราบอยูเฉพาะความรูกับธรรมที่สัมผัสกันแย็บๆ เทานั้น มีเทานั้น ไมมีอยางอ่ืนเขามา
แอบแฝง ถาเปนอยางน้ันแลวก็แสดงเต็มท่ีและสะดวก หนักเบาขนาดไหนก็เปนไปตาม
ขั้นของจิตของธรรม ของจิตคือของจิตผูฟง ของธรรมก็คือธรรมที่ใหเหมาะสมกับผูฟง 
เปดเต็มที่ เรงตามอัธยาศัย ธรรมก็ถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง 
 ฉะน้ัน การเทศนสอนพระนักปฏิบัติลวนๆ กับเทศนสอนคนท่ัวๆ ไปจึงตางกันอยู
มาก จะใหเหมือนกันไมได เพราะสถานท่ีบุคคลไมเหมือนกัน การเทศนก็เพื่อใหเปน
ประโยชนแกผูฟง ผูฟงจะสามารถรับประโยชนมากนอยเพียงไรก็ตองแสดงออกตามน้ัน 
จะใหเลยนั้นก็ไมเกิดประโยชน ผูสามารถจะรับฟงไดอยางเต็มที่ในธรรมทุกขั้น จะมา
เทศนธรรมะข้ันท่ีไมเหมาะสมน้ันก็ไมคอยเกิดประโยชนเทาท่ีควร เพ่ือใหเกิดประโยชน
จะทําอยางไร ก็ทําใหเหมาะสม คือเทศนดวยเนื้อหาแหงธรรมใหเหมาะสม 
 ดวยเหตุนี้เอง เทศนบางกัณฑจึงไมมีเทป หามไมใหอัดเลย ถากัณฑอยางน้ันตอง
เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย เทศนเต็มที่เต็มฐานของอรรถของธรรม ของเหตุของผลทุกส่ิง
ทุกอยางรวมลงไปในน้ันหมด ถาเปนรถก็พุงๆ ผูฟงขั้นสมาธิ ขั้นปญญา เฉพาะปญญาข้ัน
ละเอียดเหมาะสมท่ีสุดกับธรรมประเภทเผ็ดรอนน้ัน จิตผูฟงจะขยับตามพับๆ เทศน
ขนาดไหนจิตตามไดท้ังน้ัน เหมือนกับทานเบิกทาง คือเทศนบุกเบิกทางใหกวางขวางเว้ิง
วาง มองเห็นทิศทางใกลไกลไดสุดสายหูสายตา ทะลุปรุโปรงทางสติปญญา เพราะธรรม
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เปดใหรูใหเห็นทุกแงทุกมุมไมมีทางสงสัย ราวกับมรรคผลนิพพานอยูแคเอื้อมมือในขณะ
น้ัน บางรายก็แกไดในขณะที่ฟงเปนระยะๆ ไป 
 ที่ทานวาทานสําเร็จมรรคผลนิพพานตอพระพักตรของพระพุทธเจา เวลาประทาน
พระโอวาทใหแกพุทธบริษัทก็เปนดวยเหตุนี้เอง แตกอนเราก็ไมไดคิดอะไรมากนัก 
เหมือนกับวายังไมใชวิสัยในระยะนั้น เพราะกําลังศึกษาเลาเรียนซึ่งมุงตอความจํามากกวา
ความจริง เวลาปฏิบัติไปๆ ก็คอยเก่ียวโยงกันไปเอง เพราะความสนใจในภาคความจริง
จากการปฏิบัติมีมากขึ้นโดยลําดับ มาปจจุบันนี้เชื่อรอยเปอรเซ็นตวา ทําไมพระพุทธเจา
ประทานพระโอวาทดวยพระโอษฐเองตอพุทธบริษัทสมัยนั้น จึงตองไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานกันมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระพุทธเจาผูเปนศาสดา ทรงรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยว
กับอรรถธรรมลึกต้ืนหยาบละเอียด ทรงบรรจุไวในพระทัยโดยสมบูรณ พรอมท่ีจะนํา
ออกสั่งสอนสัตวโลกใหรูเห็นอรรถธรรม ตามข้ันภูมิแหงอุปนิสัยของตน ไมมีอัดมีอั้นใน
การแสดง อีกประการหน่ึง พุทธบริษัทผูพรอมแลวดวยอุปนิสัยที่ควรรับธรรมของพระ
พุทธเจาเขาสูใจและรูเห็นอยางรวดเร็วก็มีอยูมากมาย เหมือนแพทยผูชํานาญในการ
รักษาโรคชนิดตางๆ กับโรคท่ีคอยรับยามีจํานวนมากปฏิบัติตอกันยอมไดผลเปนท่ีพอใจ 
 ถาจะเทียบก็เหมือนกับถวยชามหรือภาชนะสําหรับใสสิ่งของตางๆ บางอันสกปรก
มาก ภาชนะบางอันมีความสกปรกนอย การลางก็งาย น้ําก็เปนน้ําที่สะอาด ลางก็สะอาด
ไดงายเพราะมีความสกปรกนอย นี่หมายถึงจิตใจที่มีมลทินเบาบางอยูแลว พอไดรับ
ธรรมซึ่งเปนน้ําที่สะอาดจากพระพุทธเจา ใจก็ใสสะอาดไดรวดเร็วจนกลายเปนใจบริสุทธ์ิ
ได ที่เรียกวาบรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ตอพระพักตรของพระพุทธเจา 
 น่ีใจพวกเราเทียบก็เหมือนกับภาชนะ บางอยางก็สกปรกมาก ลางเสียจนจะหมด
น้ําเปนถังๆ มันก็ยังไมสะอาดได มิหนํายังเท่ียวกวานเอามูลสดมูลแหงมาเทลงในภาชนะ 
และเทลงใสนํ้าท่ีสะอาดใหกลายเปนนํ้าท่ีสกปรกไปดวยอีก 
 ภาชนะบางอยางลางไมไดก็มี สุดวิสัยที่จะลางใหดีได น้ํายังมีคุณคายิ่งกวาสิ่งที่ถูก
ลางเสียอีก นําไปชะลางใหเสียน้ําไปเปลาๆ ยอมไมใชฐานะที่ควรทํา ที่พระพุทธเจาทาน
ชักสะพานนั้นก็เพราะเสียดายธรรมที่ไมควรเสียไปโดยไมเกิดผลอันใด จะเปนทํานองเอา
ยาไปรักษาคนตายท่ีอยูในโลงผีใหฟนคืนชีพมาน่ันแล เพราะพวกปทปรมะไดแกประเภท
ที่ลางไมออกเลย คือสิ่งสกปรกติดกันมาจนหาทางแยกกันไมได ลางยังไงก็เหมือนกับเรา
ลางถวยชามท่ีมีลวดลายมาด้ังเดิมน่ันแล มันติดมาของมันอยางเหนียวแนนประหนึ่งเปน
อันเดียวกัน ในเวลานั้นมันติดกันถึงขนาดจมเทียว ไมสามารถจะลางออกดวยนํ้าได 
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นี่พวกปทปรมะ คือพวกมืดแปดทิศแปดดานทั้งวันทั้งคืน ไมมีกระแสจิตใจที่จะ
เล็ดลอดออกมารับความจริงคือธรรมได ธรรมแสดงลงไป สอนลงไปเทาไร ก็ไมเกิด
ประโยชน ก็เมื่อไมเกิดประโยชนแลวธรรมเปนของมีคุณคา จะสอนไปใหเสียเวล่ําเวลา
และเหนื่อยเปลาไปทําไม ตองชักสะพานคือไมส่ังสอนเสียเลยดีกวา ประเภทท่ีงายก็
เหมือนกับภาชนะที่มีความสกปรกนอย พอลางก็เริ่มสะอาดๆ ไปเรื่อยๆ จนสะอาดเต็มที่ 
ทําประโยชนไดเต็มภูม ิ
 คนมีหลายประเภทดังที่วานี ้ เหมือนภาชนะมีหลายชนิด ฟงคร้ังน้ีคราวน้ีไดอุบาย
อยางนั้นขึ้นมา เขาใจหายสงสัยในธรรมหรือในกิเลสประเภทนั้น หรือตัดไดขาดกิเลส
ประเภทนั้นแขนงนั้น ฟงครั้งตอไปเขาใจอยางนั้น หลายคร้ังหลายหนก็เล่ือนช้ันเล่ือนภูมิ
ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะผูเทศนๆ ดวยความจริง รูแลวคอยมาเทศน ไมใชนํามาเทศนแบบ
สุมเดาทั้งๆ ที่ตนไมรู และสอนดวยความลูบคลํา ผูฟงก็จะเอาความจริงความแนใจมา
จากที่ไหน มันก็ตองลูบคลําเหมือนกัน เชนเดียวกับคนตาบอดจูงคนตาบอดจะไปถึงไหน 
ตองวกเวียนอยูน้ัน ตนเสาตนเดียว ตนไมตนเดียว คนตาบอดโดนไมทราบก่ีคร้ังก่ีหน ก็
ไมทราบวาเปนตนไมท่ีเคยโดนมาแลว เพราะตามองไมเห็น คนตาบอดจูงคนตาบอด
ยอมเปนดังท่ีกลาวมา คนตาดีจูงคนตาบอดยอมไปถูกที่ถูกทางและปลอดภัย จึงผดิกัน
อยูมาก 
 พระพุทธเจาทรงเปนผูฉลาดแหลมคม เรียกวาคนตาดีพรอมญาณวิถี ท้ังตานอก
ตาในประกอบกันโดยสมบูรณ การสั่งสอนสัตวโลกจึงเปนไปเพื่อความรูจริงเห็นจริงได
งายย่ิงกวาสาวก แมจะรูถึงธรรมขั้นสุดยอดดวยกัน แตความกวางขวางลึกซึ้งในอุบายวิธี
การตางๆ น้ัน ไมเหมือนพระพุทธเจาซ่ึงเปนพุทธวิสัย เพราะฉะนั้นการสั่งสอนจึงตางกัน
ในสวนปลีกยอยทั้งหลาย แมสวนใหญเหมือนกันก็จริง แตการส่ังสอนธรรมสวนละเอียด
ท่ีใหนามวาสวนใหญ ระหวางพระพุทธเจากับพระสาวกก็ยอมตางกัน กิเลสสวนปลีกยอย
ซึ่งมีอยูในบรรดาสรรพสัตวนั้นมีมากตอมาก ที่จะตองนําอุบายเหมาะสมกันมาสั่งสอนให
พอดีกับนิสัยน้ันๆ เพื่อจะไดรับประโยชนจากการฟง จึงตางกันระหวางพระพุทธเจากับ
พระสาวกผูทรงธรรมบริสุทธิ์ดวยกัน 
 การไดเห็นไดยินมาดวย การรูประจักษใจตนดวย ไมวาจะเปนเรื่องของโลกเรื่อง
ของธรรมยอมพูดไดอยางเต็มปาก ไมสะทกสะทานวากลัวจะผิดไป ความรูธรรมเห็น
ธรรมก็เชนเดียวกับเรารูเราเห็นสิ่งตางๆ น่ันแล เราเห็นดวยตาของเรา ส่ิงน้ันมีรูป
ลักษณะอยางไร สีสันวรรณะอยางไร ยอมไมสงสัยในบรรดาคนมีนัยนตาอันดีท้ังหลาย 
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เสียงนั้นเสียงอะไร มีลักษณะและความหมายอยางไร คนรูภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียว
กันรูเรื่องกัน ยอมไมสงสัยในคําพูดน้ันๆ จะนําเรื่องนั้นมาพูดไดอยางคลองแคลววองไว 
ดวยความองอาจกลาหาญตอเรื่องหรือเหตุการณที่ไดประสบมา 
 ธรรมซ่ึงเปนจริงเต็มสวนอยูแลว ผูประพฤติปฏิบัติรูเห็นตามความจริงเต็มเม็ด
เต็มหนวย ยอมนํามาพูดไดตามหลักความจริงน้ันๆ โดยไมสะทกสะทาน ดวยเหตุน้ีการ
ประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจาจึงเปนเครื่องชักจูงจิตใจของสัตวโลก ใหเขาใจใน
อรรถธรรมไดงายกวาธรรมดาของสามัญชน หรือผูที่รูไมจริงทั้งหลายแสดง 
 สมัยพุทธกาลทานสอนกันดวยปากเปลาทั้งนั้น สอนออกมาจากความรูจริงภายใน
ใจ เพราะทานปฏิบัติทางใจ ทานรูดวยใจ ไมวาสมาธิ ทานพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เพราะจิตของทานเคยปฏิบัติสมาธิ รูเห็นสมาธิ จิตเปนสมาธิมาแลวโดยลําดับ จะเปน
สมาธิขั้นใดทานไมสงสัย เพราะทานเปนมาแลวทานถึงไดนํามาสั่งสอนคน ปญญาจะเปน
ปญญาขั้นใด มีแยกแยะแขนงออกไปลึกต้ืนหยาบละเอียดอยางไรบาง มีความฉลาด
แหลมคมขนาดไหน ทานเคยผานมาแลวดวยการปฏิบัติของทาน การแสดงออกจึงไมมี
การสะทกสะทาน เขาใจทุกแงทุกมุมในธรรมที่นํามาพูด เมื่อเปนเชนนั้นทําไมผูฟงจะไม
เขาใจ เพราะพูดความจริงไมผิดเพี้ยนไปไหน เราก็ปฏิบัติเพื่อรูความจริงอยูแลวดวย 
กําลังเสาะแสวงหาความจริงอยูแลวดวย ตองเขาใจเปนลําดับไป 
 แมแตบรรดาพระอรหันตซึ่งเปนผูถึงวิมุตติพระนิพพาน อันเปนหลักใหญดวยกัน
ก็ตาม แตอุบายวิธีท่ีจะแนะนําส่ังสอนประชาชนพุทธบริษัทท้ังหลาย ยอมมีแตกตางหรือ
ลึกตื้นหยาบละเอียดตางกันในอุบายวิธีตางๆ เพราะความฉลาดแหลมคมในแงตางๆ น้ัน
ตางกัน สวนหลักใหญน้ันยกไววาเหมือนกัน 
 คร้ังพุทธกาลทานทรงอรรถทรงธรรมไวดวยใจ แสดงออกทางวาจา สั่งสอนกัน
ดวยวิธีนี้ทั้งนั้น ครั้นเวลาศาสนาลวงไปไดหลายรอยป จึงไดพากันคิด กลัวศาสนาหรือ
ธรรมของจริงนี้จะเลือนรางและเสื่อมสูญไปเสีย เพราะไมมีใครทรงธรรมอันแทจริงไว
เหมือนอยางครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู จึงไดจดจารึกลงไวในคัมภีร 
 เมื่อออกมาสูคัมภีร ธรรมก็เปนธรรมในคัมภีร เปนธรรมในหนังสือไปละที่นี ่ ผู
ศึกษาศาสนาก็พากันอานไปตามนั้น ชื่อของกิเลสก็ไปอยูในหนังสือหมด ชื่อของอรรถ
ของธรรมก็ไปอยูในตําราหมด กิเลสพันหาตัณหารอยแปด มรรคผลนิพพานก็ไปอยูใน
คัมภีรหมด ไมไดคิดวากิเลส มรรคผลนิพพาน อยูท่ีหัวใจคนดังทานช้ีบอกไว ผูเรียนก็ไป
จดจําเอาช่ือเอาเสียงของกิเลส มรรคผลนิพพานนั้นมา แตไมไดตัวจริง ไดแตชื่อตัวจริง



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๙๒ 

๙๒ 

ไมมี ถาเปนเงินก็มีแตบัญชี แตตัวเงินไมม ี บัญชีจะเขียนไวมากนอยก็มีแตชื่อ ตัวเงิน
จรงิๆ ไมมีตามบัญชีนั้น นี่มันเกิดประโยชนอะไร อานวันยังค่ําก็ไมจบบัญชีเงิน อานนับ
กันไมทราบวาก่ีลานๆ ก็ไมจบ แตตัวเงินสตางคหนึ่งก็ไมมี มันเกิดประโยชนอะไร 
 เม่ือศาสนาออกไปสูคัมภีรใบลาน ถือคัมภีรใบลานเปนศาสนาโดยไมคํานึงถึงตัว
ศาสนา คือตัวเราตัวทานเปนผูรับเรื่องของสัจธรรมทั้งมวลแลวก็ไมเกิดประโยชนอะไร ได
แตช่ือของศาสนา ไดแตชื่อของกิเลส ชื่อของมรรคผลนิพพานไวในความจดจําเทานั้น 
สวนกิเลสที่สนุกรองเพลงอยูบนหัวใจเราไมถลอกผิวบางเลย มรรคผลนิพพานก็เขาแทรก
หัวใจไมได เพราะไมมีใครสนใจหาตัวจริงของมรรคของผล แลวจะเกิดประโยชนอะไรกับ
พวกเราชาวพุทธซึ่งทําตัวประดุจนกขุนทอง 
 คําวาสัจธรรม ทุกข แนะ คัมภีรใบลานไมไดเปนทุกข ไมไดแสดงทุกขขึ้นมาในตัว
คัมภีรเอง 
 สมุทัย เร่ืองของความคิดความปรุงของใจ ความคะนองของใจ เกิดข้ึนจากกิเลส
ตัณหาทั้งมวล ทานเรียกวาสมุทัย ซึ่งมีชื่ออยูในคัมภีรโนน แตตัวสมุทัยจริงๆ ตัวกิเลส
จรงิๆ มันอยูกับคน อยูกับหัวใจคน ความทุกขจริงๆ อยูกับกายกับใจของคน คือเราๆ 
ทานๆ น้ี แตเราไมมาคํานึง ไมมาเรียน ไมมาสังเกตตรงนี ้ ซ่ึงเปนจุดของศาสนาช้ีบอกไว 
และเปนจุดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโดยแทจริง ใจกลับไปอยูคัมภีรโนนเสีย ตะครุบเงา
อยูโนนเสีย ไมหันมาหาตัวจริงที่อยูกับตัวตามคัมภีรชี้บอก 
 มรรค ก็มัชฌิมาปฏิปทา มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป มีสัมมาสมาธิเปนที่สุด น่ี
คือทางเดินหรือเคร่ืองมืออันทันสมัยสําหรับแกกิเลสทุกประเภท ก็มีแตชื่อเสียเราไมทํา
ตาม ปลอยท้ิงธรรมเหลาน้ีใหอยูในคัมภีรโนนเสีย มอบธรรมเหลานี้ใหไปฆากิเลสใน
คัมภีรโนนเสีย ไมสนใจนําเขามาฆากิเลสในใจตัวเอง 
 นิโรธ คือความดับทุกข ก็ไดแตชื่อวาดับทุกขๆ ทั้งๆ ท่ีทุกขเต็มหัวใจ ไมไดถลอก
แมนิดหน่ึงเลย จากความจําไดวานิโรธๆ น้ันนะ ไดพากันคิดบางหรือยังวา กิเลสมรรค
ผลนิพพานที่มีชื่อในคัมภีรทานชี้เขามาที่ใจชาวพุทธเรา ใหพากันปฏิบัติกําจัดกิเลสดวย
มรรค คือปฏิปทาเคร่ืองดําเนินซ่ึงมีอยูกับใจกับกายเราดวยกัน คือทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค อันแทจริงมีอยูกับตัวเรา สวนช่ือธรรมเหลาน้ีมีอยูในคัมภีร 
 น่ีมันออกไปขางนอกเร่ือยๆ ตอมาก็เลยกลายเปนนอกไปเสียหมด จากนั้นก็จะ
กลายเปนศาสนพิธีเต็มตัวชาวพุทธ ไมมีความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไวเลย แลวจะ
เอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ตอจากนั้นก็วามรรคผลนิพพานไมมี จะมีอะไรกับโมฆ
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บุรุษ โมฆสตรีที่ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ไม
มีจริงสําหรับคนที่มีแตชื่อศาสนาเต็มตัว ศาสนาพิธีเต็มใจ การปฏิบัติไมมีแมนิด 
 แมในครั้งพุทธกาลก็เปนไดเชนนี้เหมือนกัน ผูไมเชื่อไมเคารพเลื่อมใส ไม
ประพฤติปฏิบัติตามก็เปนโมฆบุคคลอยูโดยด ี ทั้งๆ ที่ทานผูปฏิบัติตักตวงมรรคผล
นิพพานนับจํานวนไมนอยผานหนาผานตาอยูหยกๆ ก็ไมสนใจ นี่มรรคผลนิพพานไมมี
เพราะเหตุที่กลาวมานี้แล ไมวาสมัยใดก็เปนโมฆะไดและสมบูรณไดเพราะคนทําใหเปน 
 ถาหากการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ท่ีทรงส่ังสอนไวแลวโดยถูกตองมี
อยูตราบใด เรื่องมรรคผลนิพพานไมตองถาม เพราะไมมีกาล ไมมีสถานที่ของการสิ้นสูญ
ไปแหงมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตามอยู หลักศาสนาจึงอยูท่ีการปฏิบัติ อยูท่ีการ
ปฏิบัติมาตั้งแตไหนแตไร และจะยังอยูท่ีการปฏิบัติน้ีตลอดไป เพราะความจริงมีอยูท่ีตรง
น้ี 
 ทุกข จะเปนทุกขกายก็ตาม ทุกขใจก็ตาม ก็เปนเคร่ืองประกาศใหความรูคือใจน้ัน
ทราบอยูตลอดเวลาท่ีทุกขแสดงข้ึนมา เพราะคนไมใชคนตาย คนมีหัวใจ ใจนี้เปนธรรม
ชาติท่ีรับทราบอยูเสมอ มีความรูอยูโดยลําพังตนเอง และรูส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาสัมผัสเก่ียว
ของตนเอง เชน ทุกขเกิดข้ึนมากับกายกับใจ ใจเปนผูรับผิดชอบกายกับใจตัวเองอยูแลว 
ทําไมจะไมทราบเรื่องของทุกข ทุกขมากทุกขนอยทราบไดท้ังน้ัน นอกจากคนตายซึ่งไมมี
ใจครอง จึงไมทราบวาทุกขเปนยังไง ทุกขมีหรือไมมีก็ไมรู เขาเอาไปเผาไฟจนเปนเถา
เปนถานก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลย เพราะความรูท่ีรับผิดชอบสุขทุกขท้ังหลาย
ไมมี นี่ทานเรียกวาทุกขสัจ คําวาสัจจะก็คือความจริงอันหน่ึงแทๆ  มีอยูท่ีน่ี คือที่กายกับ
ใจนี ้
 สมุทัย เหตเุปนแดนเกดิแหงทุกข หรือธรรมชาติท่ีผลิตทุกขใหเกิดข้ึนมาทางจิต
ใจไดแกธรรมชาตินี้ จะแกดวยวิธีใด ธรรมชาติน้ีคืออะไร ยนยอเขามาตามท่ีทานบอกไวมี
สาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้คือตัวสมุทัย ทานใหชื่อวาสมุทัย แลวจะแก
อันน้ีดวยวิธีใด ธรรมชาตินี้เกิดที่ใจ อยูท่ีใจ 
 ทานสอนมรรค วิธีแกคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาทิฏฐ ิ  คือความฉลาด
แหลมคม ความเห็นชอบ เห็นชอบในอุบายที่ควรจะแกกิเลสทุกประเภทไดนั้นเอง จึง
เรียกวาเห็นชอบ ถาความเห็นเปนเคร่ืองสงเสริมกิเลสก็ไมเรียกวาความเห็นชอบ เรียกวา 
มิจฉาทิฏฐ ิไมใชสัมมาทิฏฐ ิ
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 สัมมาสังกัปโป ความดําร ิ ดําริชอบทานก็บอก ดําริชอบ อาการของความดําริ
ชอบน้ีมีก่ีแงทานก็บอก ทานแยกเปนแขนงออกไป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ความดําริเพื่อ
ความไมพยาบาทปองรายหมายโทษผูอ่ืน ความคิดที่ผิดนั้น ตนก็ทําลายตนได และปอง
รายผูอื่นได เพราะความคิดที่ผิดนี้ไมเขาใครออกใคร ใครคิดขึ้นมาผูนั้นก็ชื่อวาคิดเพื่อ
ทําลายตนและทําลายคนอื่นได อวิหึสาสงฺกปฺโป ความไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน อัน
ใดที่เห็นวา     เปนภัยตอจิตใจรวมหมดทั้งกายดวย      ก็พยายามหลีกเวนในสิ่งนั้น   
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ความดําริคิดเพ่ือจะออกจากเคร่ืองผูกพัน ทานแยกแขนงๆ ไปอยางน้ี 
เหมือนดังตนไมมีแขนงมีก่ิงกานสาขาตางๆ จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ เปนที่สุด น้ีคือ
เครื่องแกกิเลส แกสมุทัยน้ีเอง 
 การดําเนินเพ่ือการแกกิเลสดวยธรรมอันชอบแปดประการน้ี ก็ชื่อวาเปนผูดําเนิน
เพ่ือการแกกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสก็มีอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด มรรคก็มี
อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด เหมาะสมกัน เหมือนเคร่ืองมือทํางานมีท้ังอยาง
หยาบ อยางกลาง อยางละเอียด  
 คําวานิโรธ คือความดับทุกข เม่ือสติปญญามีความสามารถดับทุกขไดมากนอย
นิโรธะ คือความดับทุกขก็แสดงข้ึนมาโดยธรรมชาติของตน ไมตองไปบังคับใหนิโรธตอง
แสดงทาดับทุกขทาน้ันทาน้ี มันเปนอาการเปนกิริยาอันหนึ่งเทานั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่
บําเพ็ญ ทานแจงไวอยางน้ีเพ่ือเราไดเขาใจก่ิงแขนงตางๆ แตไมใหไปยึดไปถือวาเปนตน
เปนตัว จนลืมขอปฏิบัติท่ีจะกําจัดกิเลสน้ันเสีย ไดแตกิริยา ไดแตชื่อก็ไมเกิดประโยชน
อะไร 
 นี่คือเครื่องตัดสินของศาสนาวา สามารถจะยังคนใหบรรลุมรรคผลนิพพานได
มากนอย เปนเคร่ืองตัดสินดวยเคร่ืองมืออันน้ี ผูที่นําเครื่องมือนี้ไปประกอบ มีความ
สามารถฉลาดแหลมคมขนาดไหน เอา ถาเปนผูมีความสามารถ เครื่องมือนี้เหมาะสมอยู
แลวเอาไปเถิด ไปปฏิบัติเถิด ไมมีกิเลสตัวใดจะเหนือเครื่องมือหรือเครื่องประหัต
ประหารนี้ได กิเลสทุกประเภทตองหมอบราบลงดวยเครื่องมือนี้ไมวากาลใดสมัยใด อดีต
ท่ีผานมาแลวก็ดวยเคร่ืองมืออันน้ี ที่กิเลสราบไปไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ก็เพราะเคร่ือง
มือมัชฌิมาปฏิปทาน้ี  
 พระพุทธเจาไดเปนพระพุทธเจาก็เพราะเคร่ืองมืออันน้ี พระสาวกทั้งหลายไดเปน
พระอรหันตก็เพราะเคร่ืองมืออันน้ี ที่จะเปนในระยะตอไปก็เครื่องมืออันนี้ ไมมีส่ิงใดกีด
ขวางทางเดินเพื่อความถึงวิมุตติหลุดพนได ธรรมชาติท่ีกีดขวางก็คือสมุทัยเปนสําคัญ
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เครื่องมือบุกเบิกธรรมชาติที่กีดขวางนี้ก็คือมรรคเปนสําคัญ เมื่อทั้งสองอยางนี้เขา
ประกอบทําหนาท่ีตอกันแลว ก็เปนการบุกเบิกทําลายกิเลสไปในตัว นิโรธว่ิงตามหลัง
เฉยๆ มรรคฆากิเลสเพื่อดับทุกขไดขนาดไหน นิโรธก็แสดงความดับทุกขๆ ไปตามลําดับ 
เพราะอํานาจของมรรคทํางานฆากิเลสโดยถายเดียว นิโรธไมเก่ียวกับการฆากิเลส 
 ธรรมจึงเปนมัชฌิมาอยูเสมอ ไมมีที่จะตองดัดแปลงแกไขที่ตรงไหน วาคร้ัง
พุทธกาลทานฆากิเลสดวยธรรมนั้นๆ บัดน้ีธรรมน้ันๆ ไดลาสมัยไปแลว กิเลสแซงหนา
ธรรมไปไกลแลว ไมมีธรรมประเภทใดที่สามารถแกกิเลสได จึงตองผลิตธรรมข้ึนมาใหม 
อยางนี้ไมม ีธรรมเปนธรรม เปนเครื่องปราบปรามกิเลสดวยความเหมาะสมตลอดมา จงึ
เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมอยูเสมอ 
 ผูที่กีดกั้นทางเดินของตัวก็คือเรา กีดกั้นมรรคผลนิพพานก็คือเรา ผูจะบุกเบิก
มรรคผลนิพพานใหปรากฏขึ้นมาในใจก็คือเรา จึงไมมีสถานท่ีหรือบุคคลใดท่ีนาตําหนิวา
มากีดขวางทางเดินเพื่อความพนทุกขของเรา นอกจากจะตําหนิเราเทานั้น วาเปนผูกีดกัน
และทําลายตัวเอง สถานท่ี กาลเวลา ไมมีทางที่จะไปตําหนิเขาได มันเปนความจริงแตละ
อยางๆ เรื่องทั้งหมดขึ้นอยูกับเรา 
 มรรคผลนิพพานไมมี มันจะมีอะไร ก็โมฆบุคคล มันหมดคุณคาราคาเสียทุกอยาง 
แลวจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนซึ่งเปนของมีคุณคามาก มาเกี่ยวของกับบุคคลที่หมด
คุณคาราคาแลวน้ัน เหมือนคนตายแลวเอาสายสรอยสังวาลไปประดับตกแตงใหมีสงา
ราศี สวยงามท่ีตรงไหนก็คนตายแลว เอาเคร่ืองประดับไปประดับหาพระแสงอะไรก็
ประดับคนตาย มีคาที่ไหน มันเหมาะสําหรับฟนไฟเทานั้น คนตายทั้งเปนก็เปนอยางนั้น 
จะเอามรรคผลนิพพานไปประดับยังไง ตองประดับคนท่ีมีคุณคามีราคา ผูมีความใคร
ความสนใจในอรรถในธรรม มีความประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรม ผูเชนนี้คูควรกับ
มรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูกับคนน้ี ซึ่งเหมือนกับคนเปน เอาอะไรมาประดับ
ก็ได ธรรมาลังการ ธรรมะเครื่องประดับประเภทไหนไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับเจาของที่จะ
สามารถนําธรรมะน้ันๆ มาเปนเครื่องประดับตัว 
 จิต ไมใชจะมืดบอดอยูตลอดเวลา เหมือนอยางกลางคืนเวลานี้ไมใชจะมืดอยู
อยางนี้ตลอดไป พอพระอาทิตยโผลขึ้นมาความมืดก็หายไป น่ีความมืดท่ีมีอยูในจิตใจ
ของเรา ก็เพราะสติปญญายังไมสามารถผลิตตัวขึ้นมาไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเทานั้น ความ
มืดที่มีอยูภายในใจจึงเหมือนมีอํานาจและทําใจใหมืดไดตลอดไป ประหน่ึงใจจะไมมีวัน
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สวางไสวไรความมืดมิดปดทวารนี้ไปไดเลย จะมืดบอดอยางน้ันตลอดกัปตลอดกัลป 
ความจริงก็ไมเปนเชนนั้นเสมอไป ใจที่มีธรรมยอมมีเวลาสวางได 
 ถาการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา ยังมีอยูในจิตใจดวงใดใน
บุคคลผูใด จิตของผูนั้นจะมีความสวางขึ้นมาโดยลําดับจนถึงความสวางเต็มที่ ไมมีมลทิน
แมนิดแปดเปอนภายในจิตใจ กลายเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมาไดจากความโงเขลาเบาปญญาซ่ึง
เคยมีมาแตกอน 
 พระพุทธเจาก็ทรงอุบัติขึ้น ในทามกลางแหงความโงเขลาเบาปญญาเชนเดียวกับ
พวกเรา ความมืดบอดมีเหมือนกัน กิเลสมีอยูจะไมเรียกวาคนมืดบอดยังไง พระราชบิดา 
พระราชมารดาทั้งสองก็เปนคนมีกิเลส พระองคก็เปนคนมีกิเลส เกิดในทามกลางแหง
ความมีกิเลสทั้งรางกายและจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลสเหมือนกัน 
 แตเม่ืออาศัยการชําระสะสางซักฟอกอยูเสมอ จิตใจก็โผลข้ึนมาจากความมืดบอด
ท้ังหลาย กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา พระทัยสวางกระจางแจง เปนโลกวิทู รูแจงโลกท้ังปวง 
แตกอนไมไดทรงเปลงพระวาจาวารูแจงโลกเพราะยังไมแจง แมแตจะรูแจงตัวเองยังไมรู
แจงได จะไปรูแจงโลกไดยังไง โลกขันธตัวเองยังไมรูจะไปรูโลกขันธ โลกธาตุภายนอกได
ยังไง พอทราบตัวเองแจงชัดก็กระจายไปหมด รูไดหมด จึงทรงมีพระนามวาโลกวิทู เรื่อย
มาจนปจจุบันนี ้
 สาวกทั้งหลายก็เกิดมาในทามกลางแหงคนมีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรา จะวาใคร
ดีใครยิ่งใครหยอนกวาใคร เม่ือมีพอแมเปนแดนเกิดดวยกัน เปนผูมีกิเลสดวยกัน ผูเกิด
มาก็เปนคนมีกิเลส พอแมผูใหกําเนิดก็เปนผูมีกิเลสดวยกัน ซึ่งเปนเรื่องของความมืด
บอดดวยกัน อาศัยที่เราบําเพ็ญทั้งใหมและเกาอยูเสมอ ประพฤติปฏิบัติตัวดวยธรรมนี้
แลซ่ึงเปนเคร่ืองขัดเกลาส่ิงท่ีมืดบอดท่ีมีอยูภายในใจ ใจคอยสวางกระจางแจงข้ึนมา
เรื่อยๆ 
 อยางคําที่วาจิตสงบ น่ีเราไมเคยไดยินแตกอน อยาวาถึงเราไดทําเลย ความไดยิน
ก็ไมเคยไดยิน แตเม่ือเราไดศึกษาอรรถธรรมกับครูกับอาจารยเร่ือยๆ เราก็ทําดวย ความ
สงบก็คอยปรากฏขึ้นภายในใจเรา เออ วันนี้สบาย จิตสงบไมวุนวาย ถายิ่งไดประพฤติ
ปฏิบัติมากเขา ความสงบก็เปลี่ยนสภาพสูความละเอียดเรื่อยๆ ไป ความสงบมีมากเพียง
ไร ความสบายก็มีมากเพียงน้ัน ความสุขมีมากเพียงนั้น 
 เทาที่ความสุขไมปรากฏก็เพราะความสงบไมม ี ความวุนวายนั่นแลเปนเครื่องกอ
กวนไมใหเกิดความสงบขึ้นมาได เพราะฉะน้ันการชําระจิตใจดวยจิตตภาวนาจึงเปนการ
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ระงับดับความวุนวายท้ังหลาย เพื่อใหความสงบปรากฏตัวขึ้นมา ความสุขซึ่งเปนเงาเทียม
ตัวกับความสงบน้ัน ยอมปรากฏตัวขึ้นมาตามลําดับ จนกระทั่งปรากฏอยางเดนชัด น่ี
ทานใหช่ือวาสมาธิ ไดกลายมาเปนสมบัติของผูบําเพ็ญจิตตภาวนาอยางชัดเจน 
 เม่ือจิตมีความสงบหลายคร้ังหลายหนก็เปนฐานม่ันคงข้ึนมาภายในใจ เรียกวาจิต
เปนสมาธิ คือจิตมีหลักฐานมั่นคงไมหวั่นไหวโยกคลอนงายๆ เหมือนอยางแตกอน 
ความรับสัมผัสรับไดเพราะจิตเปนเจาฉลาดรูตลอดเวลาอยูแลว ทําไมจะรับทราบไมได 
อะไรสัมผัสตองรับทราบ แตไมหวั่นไหวไปตามนั้นอยางงายดายเหมือนแตกอนเทานั้น
เอง 
 ทีนี้เราควรพิจารณาทางดานปญญา เอา ปญญาคือความฉลาดแหลมคม ขุดคนลง
ได ลึกตื้นหยาบละเอียดสามารถทําไดทั้งนั้น เราขุดดินท้ังแผนเราขุดไดก่ีเมตรเรายังขุด
ได เจาะหินเจาะเพชรยังเจาะได แตจะมาเจาะธาตุขันธของตัวเองนี ้ ทําไมจะเจาะไมได
เจาะไมทะลุ ถาใชปญญาเจาะยิ่งลึกยิ่งกวาเจาะสิ่งเหลานั้นเสียอีก สติปญญายังละเอียด
แหลมคมยิ่งกวาเครื่องมือทั้งหลายที่เจาะหินเจาะเพชรนั้นอีก พระพุทธเจาทานเจาะดวย
วิธีน้ี ปญญาคือความฉลาดแหลมคม สอดสองเขาไป ขุดคนเขาไป 
 ความจริงมีอยู เราปนเกลียวความจริงตางหาก จึงขนเอาทุกขขึ้นมาเผาตนเอง แต
เราก็ไมเห็นโทษแหงความปนเกลียวกับธรรมวาเปนโทษ จึงตองปนอยูเสมอ ปนเสมอก็
ทุกขอยูเสมอ ปนไมหยุดก็ทุกขไมหยุด ทุกขอยูร่ําไปไมมีใครชวยไดถาเราไมชวยตัวเรา
เอง ดวยการฝนกิเลสและปฏิบัติตนตามธรรม 
 เอา เพื่อไมปนเกลียว มันเปนยังไงในธาตุขันธอันน้ี พิจารณาดูทั้งขางนอกขางใน 
นับแตวันเกิดมารางกายเปนยังไง ตัวเล็กๆ โตขึ้นมาขนาดนี้แลวเปนยังไง มันคอยทรุด
โทรมลงไป ขางนอกขางในมันเปลี่ยนไปโดยลําดับลําดาเห็นไดอยางชัดเจน ไมปดไมบัง
ทั้งวันทั้งคืน รูอยูเห็นอยูดวยใจของเราเองซึ่งเปนผูรับทราบกับสิ่งเหลานี ้
 เรื่องอนิจฺจ ํก็เห็นไดชัด ทุกฺขํ ก็เปนอยูแลว ทุกฺขํ มันขังเราน่ีซิ น่ังก็น่ังอยูกับกอง
ทุกข นอนอยูกับกองทุกข ยืนเดินนั่งนอนอยูกับกองทุกขทั้งนั้น ถูกทุกขมันขังอยูตลอด
เวลา เราจะวาทุกขขังเราก็ได แยกไปซิสติปญญาเราม ี ยอมจนตรอกใหกิเลสกองทุกขขัง
อยูทําไม 
 อันใดเปนอุบายที่จะถอดถอนหรือไดสติสตังขึ้นมา ไดความคิดอานแปลกๆ ขึ้น
มาเพ่ือถอดถอนความโงเขลาเบาปญญาของตน อันน้ันเรียกวาปญญา เรียกวาธรรมทั้ง
น้ัน ไมจําเปนจะตองมีอยูในแบบแผนตํารับตําราอยางเดียว เพราะกิเลสไมใชจะถูกขังให
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อยูในแบบแผนตํารับตําราถายเดียวเทาน้ัน มันอยูไดกับหัวใจของคน สิ่งที่ใหเปนกิเลส
มากนอยมันเปนไปไดท้ังน้ัน โดยไมคํานึงถึงแบบแผนตํารับตําราเลย แตเวลาเราจะ
พิจารณา ทําไมจึงตองไปคนหาแบบแผนตํารับตําราเสียทุกบททุกบาททุกคาถาบาลี 
อุบายวิธีน้ีมีในตําราไหม อุบายวิธีน้ีทานเขียนไวไหม บทเวลาสั่งสมกิเลสพอกพูนหัวใจไม
เห็นไปดูตําราเสียกอนละ ถาอยางน้ันก็ไมทันกัน เพ่ือใหทันกัน เอา คิดขึ้นมา อุบายวิธีใด
ที่เปนไปเพื่อความถอดถอนตัวเองใหรูแจงเห็นจริง น้ันแหละคือ ปญญา นั่นแหละคือ
ธรรม 
 ธรรมมีอยูกับเรา จงหาอุบายวิธีฉลาดแหลมคมแกตัวเราเอง ดูท่ีตรงขันธน้ีดูให
ชัดเจน หนาที่ของเราที่จะดู เวลาน้ีกําลังทํางาน จงบังคับจิตใจใหทํางานในหนาที่ของตัว 
อยาใหวอกแวกคลอนแคลนสงไปขางนอก การสงไปไหนทั้งวันทั้งคืน สงตั้งแตวันเกิดมา
ไดประโยชนอะไร เวลาน้ีจะสงจิตใจเขาสูสภาวธรรมท้ังหลายมีกายเราเปนตน เพื่อจะ
ถอดถอนตนออกจากหลมลึกน้ี ทําไมถึงไมพอใจคิดเขามา มีแตพอใจคิดภายนอก ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟทั้งนั้น ยังไมเห็นโทษอยูเหรอ เอาเผ็ดๆ รอนๆ อยางน้ันซิ อุบายวิธีแกตัว
เองหรือส่ังสอนตัวเองตองส่ังสอนอยางน้ัน 
 คนเขาไปใหเห็นชัด ในรูปในกายก็อยางท่ีเห็นน้ีแหละ โลกท้ังโลกท่ีมีรูปมีกายมัน
เหมือนกัน สีสันวรรณะความสูงต่ําอะไรไมสําคัญ สําคัญที่มันเหมือนกันในเรื่อง  อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา หรือเปนรูปเปนกายเหมือนกัน 
 อนตฺตา เอา พิจารณาดู อันไหนเปนเรา อะไรเปนของเรา กองรูปทั้งหมดที่เรียก
วารางกายทั้งทอนนี้แหละ ทั้งเวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่ปรากฏตัวขึ้นมาแลว
ดับไปๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทาน้ัน ไมไดมารับ
ทราบเราวาเราเปนอยางน้ัน เราเปนอยางน้ี มีแตเราไปรับทราบเขา ก็หลงเขา ไปยึดเขา 
ปนเกลียวกับธรรมท่ีทานวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนตฺตา สพฺเพ ธมฺ
มา นาลํ อภินิเวสาย ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น ถึงข้ันสุดทาย พิจารณาหมดบรรดาสภาว
ธรรมทั้งมวล นั่นฟงแตวาทั้งปวงนั้นคือทั้งหมด ไมควรถือมั่น 
 น่ันถึงเวลาจะปลอยแลวปลอยหมด ขึ้นบันไดไปถึงบานแลวก็ปลอยบันได เดิน
ทางเขามาถึงจุดท่ีหมายแลวก็ปลอยทาง เมื่อจิตกาวขึ้นเปนตัวของตัวอยางเต็มที่โดยไม
ตองพึ่งพิงอาศัยอะไรแลว จิตก็ปลอยหมด น่ีสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา จุดสุดยอดจริงๆ 
แลว สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง 
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 น่ันคือปญญาแทงทะลุไปหมดแลวจะไมปลอยยังไง จะไปถืออะไรไว รูปก็ปลอย 
เวทนาก็ปลอย เวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่เปนภายในรางกายจิตใจปลอยไป
หมด สัญญา ความจําไดหมายรูมามากนอยจําไดเทาไรปลอยหมด สังขาร วิญญาณ 
ปลอยหมด แมที่สุดจิตซึ่งเปนที่ยึดในตัวอันสําคัญ พิจารณาเขาจริงๆ จงัๆ แลวปลอย
หมด จิตก็ไมยึดจิต รูจริงแลวไมยึด น่ันละทานวา สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห นิจฺฉาโต ปรินิพฺ
พุโต ถอนกิเลสตัณหาออกพรอมท้ังราก เปนผูดับสนิทในความหิว นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต 
ความหิวคือความอยากดวยอํานาจของกิเลสตัณหาน่ันแหละดับสนิท ก็มีเทานั้น 
 นี่จะเรียกวาไดมรรคผลนิพพานหรือไมที่นี ่เม่ือพิจารณาถึงขนาดน้ันแลว ไดไมได
ก็ไมเห็นสําคัญอะไร ทราบอยูกับตัวแลวจําเปนตองไปหาช่ือหานามท่ีไหนมาอีก มาตีตรา
กันทําไม เหมือนรับประทานอิ่มแลวตีตราใหหรือไมตีตราให เซ็นใบอ่ิมใหหรือไมเซ็นใบ
อ่ิมให ใหประกาศนียบัตรหรือไมใหไมสําคัญ ก็เราอิ่มแลวรูอยูนี ่ เอาใบประกาศมาทําไม 
รูอยูในตัว ใบประกาศมันเกิดประโยชนอะไร ชื่อนามเกิดประโยชนอะไร สิ่งที่เปน
ประโยชนแทๆ ก็เราเปนผูทรงไวแลวเวลานี ้นั่นละมรรคผลนิพพานแทๆ เปนอยางน้ัน 
 มีอยูกับจิตทุกดวงที่วามาทั้งนี ้ ไมวาจิตหญิงจิตชายเมื่อชําระได อันนั้นเปนสมมุติ
อันหน่ึง ธรรมชาติของความรูนั้นไมไดมีอยูกับคําวาเปนหญิงเปนชาย อันนี้แหละเปน
แกนสําคัญ เปนแกนสําคัญ เปนแทนเปนแกนอันสําคัญ แกก็แกเพื่อจะใหเห็นธรรมชาติ
อันสําคัญนี้เต็มภูมิของจิตของธรรม 
 แบกอะไรมันก็ไมทุกขเหมือนแบกธาตุแบกขันธ แบกอุปาทานในขันธและอารมณ
ทั้งปวง เราแบกไมหามเสาถึงเวลาปลอยวางก็ไดปลอย แบกธาตุแบกขันธนี้มันไมได
ปลอยนา ตายแลวยังหวงอีกดวย เวลาจะตายยังหวงไมอยากตาย หวงก็คือ อยากจะหาม
อยากจะแบกทุกขตอไปอีกอยูนั้นแล ใหรูใหปลอยทั้งที่ยังไมปลอยขันธนี่ซิ วางเสียตอนท่ี
ยังไมไดวางขันธทิ้งนี้ มันเหมาะ อยูสบาย 
 ใครจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ท่ีส่ังสอนสัตวโลกใหถึงความ
สบายอันสูงสุดน้ี มีหรือในโลกน้ี มีใคร ไมมองเห็นใครจะฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจา พุทธฺ ํ
สรณํ คจฺฉามิ เอา ยึดใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงตัวจริงความจริง 
 เราจะพบศาสดาทีต่รงความจรงิลวนๆ น่ันแหละ คือจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ น้ัน เมื่อ
ถึงจิตบริสุทธ์ิแลว เราจะไมถามหาศาสดาเลยวาอยูท่ีไหน นิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนอัน
เปนกาลสถานที่เวล่ําเวลาเทานั้น ไมมีปญหาอะไรเลย ความจริงก็คืออันน้ี อันน้ีเปนฉันใด 
พระพุทธเจาเปนฉันน้ัน แลวจะไปถามหาพระพุทธเจาที่ไหนอีก เพราะอยูท่ีไหนก็เหมือน



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๐๐ 

๑๐๐

อยูกับพุทธะ นี่แหละพุทธะแท  ถึงพุทธะน้ีแลวก็เหมือนเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอด
เวลาอกาลิโก  

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูสึกเหน่ือยๆ 


