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เทศนอบรมคณะมล.จิตติ นพวงศ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ใจมีอายุยืนนานจนไมสามารถคํานวณได 
 

 การฟงธรรมโปรดทําจิตใหสบาย ทําความรูสึกไวจําเพาะใจ ธรรมะคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาไมเขากับผูใด จึงเรียกวาธรรม คือความคงทีอ่ยูตามสภาพของธรรม ผูมุง
ความเจริญรุงเรืองในตัวเอง จึงตองอาศัยหลกัธรรมที่เปนของคงที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ําใจ หากจะเอาตามความรูสึกความนึกคิดของตนเองเปนบาทฐาน หรือเปนแนวทางเดิน
แลว ทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณ ที่จะคิดแตละส่ิงละอยางในวันหนึ่งๆ คิดไปได
มากมาย จึงหาประมาณไมได สําหรับผูจะถือเอาความคิดของจิตมาเปนแบบฉบับเพื่อ
ความเจริญรุงเรืองแกตนเองนั้น หากไมอาศัยหลักธรรมะซึ่งเปนของคงที่เปนแบบฉบับแลว 
ไมวาทางโลกและทางธรรม ยอมจะเปนไปดวยความฝดเคืองไมสะดวก 

การที่เราทุกๆ ทานไดอุตสาหมาจากสถานที่ไกล สละทั้งเวล่ําเวลา ทรัพยสมบัติ
อันมีคา ตลอดชีวิตจิตใจของตน ไดพลีชีพไวเพื่อบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
ทั้งนี้ ผูแสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณทานทั้งหลายทุกๆ ทาน ไมวาทานที่เปนนักบวชและผู
เปนอุบาสิกา นี่ชื่อวามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกวาทรัพยภายใน อันเปนสมบัติของใจ
โดยตรง หนาที่ทางกิจบานการเรือนของเราไดดําเนินมาพอสมควร รูเร่ืองการไดการเสีย
และความหนักเบาของแตละส่ิงๆ ที่เราไดผานมาเปนประจํา และผูที่จะพาดําเนินในกิจการ
งานนั้นๆ ก็มีจํานวนมาก ไมพอจะทาํใหเรามีความพลั้งพลาดตอกิจการงานที่ตนทํา 

แตการดาํเนินทางดานธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้น เปนสิ่งที่แปลกจาก
กิจการทางโลกอยูบาง เนื่องจากทางดานธรรมะ บางอยางก็มองเห็นดวยตา ไดยินดวยหู 
แตคาดคะเนไมคอยถูก ธรรมะบางประเภท เราไมอาจจะหยั่งทราบความลึกตื้นที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ฉะนั้นจึงตองอาศัยครูอาจารยผูที่จะแนะนําส่ังสอนเรา เพื่อให
ดําเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจา และสวากขาตธรรมที่ทรงตรัสไว เฉพาะอยางยิ่ง
การดําเนินทางดานจิตใจโดยเฉพาะ ไดแกความสงบเยือกเย็นใจ ดวยวิธีฝกฝนอบรมตางๆ 
นั้น จึงเปนของยากอยูบางสําหรับผูที่ยังไมเคยอบรมมากอน 

แมผูอบรมมาบางแลว แตธรรมะหรือความรูสึกของใจ ยอมมีความละเอียดเปน
ลําดับๆ ไป ธรรมะที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ยอมมีความละเอียดไปเชนเดียวกัน แม
ส่ิงแวดลอมที่เปนขาศึกตอดานธรรมะก็มีความละเอียดไปเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงมีการ
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ยากลําบากเปนธรรมดา จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกวาส้ินเรื่องราวทั้งหลายแลว
นั้นแล จะมีความอยูเย็นเปนสุขทางดานจิตใจ ไมมีส่ิงใดจะมาเกี่ยวของพัวพันใหจิตใจ
ไดรับความลําบากรําคาญหรือเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ตามที่เคยเปนมา 

เร่ืองทรัพยภายในที่กลาวเบื้องตนนั้น หมายถึงคุณงามความดีซึ่งเปนสมบัติของใจ
โดยเฉพาะ คุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจ ผูที่ไดรับการอบรมจน
เห็นผลประจักษในสมบัติภายใน ที่ปรากฏอยูกบัใจของตนเองโดยเฉพาะแลว ทานผูนั้นจะ
อยูที่ไหนก็มคีวามสบาย แตวิธีการที่จะอบรมใหเปนไปเพื่อธรรมเชนนั้น ตองอาศยัการ
บังคับบัญชาตนเอง เราอยาใหกิเลสซ่ึงเคยเปนขาศึกตอเรามาแลว และเคยทําการกีดขวาง
การดําเนินของเราเขามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทํา คือการอบรมจิตใจในเวลา
นั้นๆ แมจะมีความยากความลําบากในการบําเพ็ญ เราอยาไดถือความยากความลําบากนั้น
วาเปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือการฝาฝนของเรา 

เพราะพระพุทธเจาที่เปนศาสดาของพวกเรา ไมเคยไดบรรลุคณุงามความดีเปน
ลําดับดวยความทอแทออนแอ หรือความทอถอยตอหนาที่การงานที่ชอบของพระองคทาน 
มีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยูเสมอ ความพยายามนั้นแลเปนทางที่จะใหเพิ่มพนูคุณ
งามความดี มีกําลังทัง้ดานความสงบเยือกเย็น มีกําลังทัง้ดานปญญา ที่จะสามารถพินิจ
พิจารณาสิ่งที่เปนขอของใจของเรามานานใหหมดสิ้นไปไดเปนลําดับ แตสถานที่บําเพ็ญนั้น
แยกกันตามประเภท สําหรับนักบวชแลวพระองคทานสอนใหหาที่สงดัวิเวกเปนสถานที่
สําคัญ ฉะนั้นการบวชเบื้องตนจึงตองสอนถึงเร่ือง รุกฺขมูลเสนาสนํ หมายถึงความสงดั 

ผูที่มุงหนาเขามาเปนศิษยของพระตถาคต ยอมมีความยนิดีในสถานที่ที่พระองค
ทานตรัสสอนไว มีความเปนอยูอยางสะดวกสบาย มีความมักนอย ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับ
ปจจัยทั้งหลาย สถานที่ใดเปนสถานที่จะใหความสงัดวิเวก และการบําเพ็ญจิตใจดวยความ
สะดวก ไมเกี่ยวของกังวลกับการงานซึ่งเปนสิ่งกอกวน และส่ิงแวดลอมทั้งหลายที่จะใหเปน
อุปสรรคตอการดําเนิน สถานที่เชนนั้น บรรดาทานที่เปนศากยบุตรยอมมีความมุงหวัง
อยางแรงกลา และแสวงหาที่เชนนั้นเปนที่บําเพ็ญ เปนที่อยู ใหมีความสะดวกทั้งกลางวัน
และกลางคืน 

จิตเมื่อไมมีส่ิงกอกวน มีแตการสงเสริมอบรมตนเอง ใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตาม
สวากขาตธรรมแลว ยอมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรยขึ้นมาเปนขั้นๆ 
เร่ิมตนตั้งแตขั้นแหงความสงบ ซึ่งนับตั้งแตวันเกิดมาไมเคยปรากฏวา จิตที่มีความสงบนั้น
เปนเชนไร แตเมื่อไดอาศัยสถานที่เหมาะสมและการบําเพ็ญเพียรเปนไปโดยลําดับไมขาด
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วรรคขาดตอน ตามหนาที่ของพระซึ่งไมมีกิจการงานมากแลว จิตใจก็ยอมไดรับความสงบ
เขามาเปนขั้นๆ ความสงบมีมากเทาไร เร่ืองความสุขซึ่งเปนผลอันเกิดขึน้จากความสงบนั้น
ก็แสดงตัวขึน้มา โดยไมมีใครบังคับบัญชาใหปรากฏขึ้น นอกจากหลักของเหตุคือการ
บําเพ็ญเทานั้น จะเปนเคร่ืองผลิตผลคือความสุขความสบายขึ้นมา 

ครั้งองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาที่ทานทรงบําเพ็ญ ทานก็บําเพ็ญอยางน้ัน 
บรรดาสาวกที่ดําเนินตามพระองคทานก็ดําเนินมาเชนนั้น การปกครองก็รูสึกวางาย ไมได
ปกครองยาก เพราะเปนผูมีใจหนักแนนในธรรมที่เรียกวาธรรมาธิปไตย ถือพระธรรมคือ
หลักเหตุผลถูกตองเปนใหญ ผูใหญกับผูนอย ผูมีอายุพรรษามากกับผูมีอายุพรรษานอย ผู
มีชาติชั้นวรรณะสูงกับผูมชีาติชั้นวรรณะต่ํา อยูดวยกันดวยความสะดวกสบาย เชนเดียวกัน
กับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเปนสมบัติของเราผูเดียว ไมมกีารทะเลาะเบาะแวงกันในสวนแหง
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งวาไมลงรอยกนั เพราะเหตุแหงความรูสึกของอวัยวะนั้นๆ วา 
อวัยวะนี้เปนสวนต่ํานั้นเปนสวนสูง นี้เปนสวนขางหนาขางหลัง ไมลงรอยกันเชนนี้ไมมีใน
อวัยวะของบคุคลผูหนึ่งๆ เพราะสรุปความลงแลวก็คืออวัยวะของตนคนเดยีว 

เร่ืองหลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพทุธเจา เมื่อไดแทรกสิงเขาในจิตใจของทาน
ผูใด ทานผูนั้นยอมเห็นหมูเพื่อนหรือชาวโลกดวยกันเปนเชนเดียวกับอวัยวะของตน จะมา
จากทิศใดแดนใด ชาติใดภาษาใด เมื่อมีหลักธรรมเปนที่ตั้งเปนเข็มทศิเคร่ืองดําเนินแลว 
บรรดาสาวกทั้งหลายเหลานั้น ยอมมีความจงรักภักดี หรือความไววางใจซึ่งกันและกัน 
สนิทสนมยิ่งกวาลูกพอเดยีวแมเดียวกันเสียอีก เพราะมีธรรมเปนที่ตั้ง ฉะนั้นธรรมะจึงเปน
ของสําคัญทีจ่ะซักฟอกส่ิงที่แทรกสิงอยูภายในใจ อันเปนเหตุใหกอความไมสะดวกกายไม
สบายใจของตนออกไดเปนลําดับๆ  

เมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายตางทานก็มธีรรมเปนที่ตั้งเชนเดียวกัน และตางก็บําเพ็ญ
ในหนาที่เพื่อการถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกใจของตนเชนเดียวกันแลว ทานอยูที่ไหนทานก็
ไดรับความสะดวกกายสบายใจ มีมากมีนอยในปจจัยทั้งส่ีไมเปนการรําคาญ ไมมีความอิด
หนาระอาใจ ไมมีความฟุงเฟอเหอเหิมตอสถานที่และบุคคล ตลอดปจจยัทั่วๆ ไป มีแต
หนาที่ที่จะบําเพ็ญจิตใจของตนใหมีกาํลังขึ้นเปนลําดับ เมื่อมีขอของใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม
สามารถจะแกไขไดโดยลาํพังตนเอง ก็รีบเขาเฝาและทูลถามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ตามสิ่งที่ขัดของซึง่ปรากฏขึ้นภายในใจของตนใหพระองคทานทราบ เมื่อไดรับคําชี้แจงจาก
พระองคทานเปนที่พอใจแลว ก็รีบปลีกตัวเขาหาความสงบสงัดบําเพ็ญตนไปเปนลําดับ ทํา
เชนนี้อยูเสมอ 
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วันคืนปเดือนของสาวกทัง้หลาย ผูมีความมุงหนาตออรรถธรรมอยางแรงกลา
เชนนั้น ไมคอยจะมีความหมายเทาไรนัก วาวันนั้นดีวันนี้ไมด ีปนั้นกวางหรือปนี้แคบ อะไร
ทํานองนี้ นอกจากจะเหน็วาชีวิตจิตใจนี้เปนของเล็กนอย คอยที่จะเสื่อมสูญอันตรธานไป 
ตลอดสรรพางครางกายที่เปนอยูดวยอาหารปจจัยทุกวันนี้ กย็อมจะมีความแปรปรวนไปอยู
ตลอดเวลา เหตุใดเราจะมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารรางกายเหลานี้อยู จะไมทนัการ
ตามเสด็จองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ยิ่งจะมีความรีบเรงในความพากความเพียร จน
เห็นผลประจักษทัง้ดานสมาธิ ที่เปนฐานซึ่งจะเปนเครื่องรับรองปญญาไดโดยพรอมมลู 

เมื่อไดกาวออกจากสมาธคิือความสงบใจ ก็รีบเรงขวนขวายพินิจพิจารณาใหรูทั้ง
สภาวธรรมภายนอกที่มีอยูรอบดานและมีอยูตลอดกาล ทั้งสภาวธรรมภายใน ไดแกกายกับ
ใจของตนเอง ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยูตลอดเวลานี้ ใหเห็นชัดตาม
เปนจริงตามสภาพของแตละส่ิงๆ ทีท่ําการเกี่ยวของกันอยู จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นใน
สวนรางกายหรือในสวนจิตใจสวนใดอาการใด ปญญาซึ่งคอยพินจิพิจารณาตามสภาพ
ความเคลื่อนไหวที่เปนไปอยูตลอดเวลานั้น ก็ยอมมีความชํานิชํานาญ สามารถรูรอบไดทั้ง
ภายนอกและภายใน ดวยอํานาจของความเพียรที่สัมปยุตดวยสติและปญญา มีความเพียร
เปนเครื่องหนุน ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายาม ผลที่ปรากฏก็ยอมจะแสดงตัวขึน้มา
เปนลําดับๆ 

อยูที่ไหนก็มแีตธรรมเครื่องพรํ่าสอนตนเองอยูตลอดเวลา แมที่สุดใบไมรวงลงมาก็
เปนธรรมเทศนา เดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไมสดไมแหง เห็นถนนหนทางที่ปลีกที่แวะ
ที่คดที่โคง ก็นํามาเปนธรรมเทศนาเครื่องพรํ่าสอนตนเองทั้งน้ัน จิตคิดออกวาระใด
เกี่ยวกับเรื่องอะไร เร่ืองดีเร่ืองชั่ว เร่ืองตัวเองหรือเร่ืองคนอื่น เร่ืองของปญญายอมตาม
สอดรูไดทันทวงที กิเลสซ่ึงหมักหมมอยูภายในจิตใจแมจะมีมาเปนเวลานานก็ตาม เมื่อ
อํานาจของปญญาที่ทําการขุดคนหรือพินิจพิจารณาอยูตลอดเวลาเชนนี้ ไดดาํเนินอยู
ภายในกายภายในจิตของตน กิเลสเหลานั้นก็ยอมจะหลุดลอยออกไปไดเปนลําดับๆ เห็น
ทางพนทุกขประจักษกับใจ 

คําวาเห็นทางพนทุกขประจักษใจนั้น หมายถึง ความถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกใจ
ของตนออกไดเปนลําดับๆ ดวยการพิจารณา ความเปนมาของใจที่ใหนามวานักทองเที่ยว
ในวัฏสงสารก็ทราบชัดมาเปนลําดับๆ เร่ืองการเกิดเปนอัตภาพรางกาย จะเปนสัตวก็ด ี
เปนบุคคลก็ดี จะเปนหญิงเปนชาย เปนชาติชั้นวรรณะใดก็ดี ปญญายอมทราบสาเหตุแหง
ความเกิดเหลานี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณา และส่ิงที่จะใหกอกําเนิดเกิดไปในกาลขางหนา
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ไมมีเวลาจบสิ้นนั้น ก็สามารถจะรูกันไดภายในจิตใจ เพราะตัวเชื้อที่สําคัญซึ่งจะกอตวัเปน
อดีตขึ้นมากด็ี จะกอตัวไปทางอนาคตก็ดี ยอมเกิดขึ้นจากหลักปจจุบันซึ่งกําหนดพิจารณา
และรูกันอยูเวลานี้ ฉะนั้นการขุดคนเรื่องภพเรื่องชาติ เร่ืองกิเลสตัณหาอันเปนเชื้อแหงภพ
แหงชาติ ทานจึงไมมีการหยุดยั้ง ขุดคนลงที่จิตใจของตนอยูเสมอ 

เพราะตัวเรื่องสําคัญก็คือเร่ืองของใจ คําวาเกิดเปนรูปเปนกายนั้นเปนผลเกิดขึ้นมา
จากสาเหตุ คือเร่ืองของกิเลสที่แทรกสิงอยูภายในใจนั้นเองเปนเชื้อ เมื่อไดพิจารณาให
รอบคอบดวยปญญาจนสามารถแยกออกได เห็นชัดเจนตามอาการ ไมวาอาการของขันธจะ
แสดงตัวออกมา หรือมีอยูตามปรกติของตน เชน รูปขันธ ไมวาเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายใน
กาย หรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเอง ไมวาสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคต หมายไปทาง
ดีทางชั่ว ปญญายอมรูเทาทัน ไมวาสังขารจะคิดจะปรุงเร่ืองใดๆ เปนเรื่องที่สอแสดง
ออกมาจากธรรมชาติสวนใหญเปนเครื่องผลักดันออกมาทัง้น้ัน 

จนปญญาไดทราบชัดทั้งอาการเหลานี้ดวย ทั้งฐานสําคัญที่เปนที่เกิดขึน้ และ
ผลักดันอาการเหลานี้ใหแสดงตัวออกมาดวย พรอมทั้งการรูเทาทัน และถอดถอนสิ่งที่เปน
ขาศึกทั้งหลายเหลานี้ไดโดยสิ้นเชิง นั่นทานเรียกวาทานผูตัดภพตัดชาติ ไดแกตดัเชื้อแหง
ความเกิดภายในจิตใจซึ่งเปนเรื่องสําคัญ เมื่อตดัเชื้อเหลานี้ไดแลว อยูที่ไหนก็ทราบชัดวา
ภพไมมีในตน คือทราบชัดวาภพไมมีในใจ เร่ืองภพก็คือเร่ืองของกิเลสน้ันเองไมใชเร่ืองอื่น
ใด ชาตินั้นเปนผลของภพ คือปรากฏตัวขึ้นมาเปนรูปเปนกายเหลานี้เปนตน ทานเรียกวา
ชาติ สวนภพนั้นเปนสิ่งที่ส่ังสมไวภายในใจ เมื่อติดแลวก็ตองเปนภพ เมื่อแกไดแลวภพก็
หมดภายในจิต ชาติก็ไมมีที่ตอ 

ทานกลาวไวในครั้งพุทธกาลวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เสร็จกิจใน
พรหมจรรย หรือเสร็จกิจในพระศาสนา กิจที่ควรจะทําไดแกการถอดถอนกิเลสอาสวะ
ดวยความเพียรนั้น ไดถอดถอนโดยสิ้นเชิงแลว นาปรํ อติฺถตตฺายาติ ปชานาต ิกิจอ่ืน
ที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี เมื่อถึงจุดนี้แลวทานใหนามวา นตถิฺ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิง่กวา
ความสงบไมมี ความสงบประเภทที่สิ้นเรื่องทั้งหลายนี ้ เปนความสงบตายตวั เปน
ความสงบโดยไมมีอะไรมาสงเสริมใหสงบ ความเปนจิตที่เปนสมาธิยงัมีเครื่องสงเสริม
ใหเปนสมาธิ แตความสงบในหลกัธรรมชาติที่หมดเชื้อทั้งหลายเหลานี้ ทานใหชื่อวา 
สันติโดยสมบูรณ จะยิ่งกวานั้นอีกก็ไมใชสันติ จะหยอนกวานั้นอีกก็ไมใชสันต ิ
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เพราะฉะนั้นคําวาดีก็ดี คําวาชั่วก็ดี ซึ่งเปนธรรมที่จะทําสันตินั้นใหมีความ
กระเพื่อม จึงไมมีในสันตินั้นเลย นี่เปนสันตทิี่ตายตัว เมื่อสันตินี้ไดปรากฏขึ้นแลว ไม
วากาลใดสมัยใดจะไมละความเปนสันติ คงเปนเชนนั้นอยูตลอดเวลา นี่ทานเรียกวาผู
พอดี มีความสม่ําเสมอในจิตใจของตน และเห็นความเสมอภาคในสภาวธรรม
ทั้งหลายทั่วๆ ไป ดก็ีเห็นวาดีแตไมละสันตใินหลักธรรมชาติของตน ชั่วก็เหน็วาชั่ว
ตามสิ่งที่เปนไปในทางดีและชั่ว แตไมนาํมาเพิ่มเขาในสันตนิี้ใหเปนความกระเพื่อม
ขึ้นมา นี่ทานจึงเรียกวาสันติ สนัติในหลักธรรมชาติเปนเชนนี ้

เราทุกๆ ทานที่ไดยินไดฟงมาเปนเวลานานก็ดี หรือไดฟงอยูในขณะนี้ก็ดีในคํา
ที่วาสันติ โปรดไดทราบวาสันติที่กลาวนี้มีอยูกับความรูสึกของเราซึ่งรับรูอยูเวลานี ้
เปนแตเพียงวาสันตินี้ยงัไมไดรับการอบรมใหเพียงพอแกตัวเองเทานั้น จึงเปนสนัติที่
ทรงตัวโดยสมบูรณไมได จึงตองอาศัยการประคับประคองจากความพากความเพียร 
หรือจากการอบรมกับครูกับอาจารยเปนเครื่องพรํ่าสอนอยูเสมอ คอยพยายามบํารุง
สงเสริมจิตใจของตนใหเปนไปในทางคุณงามความดี จิตก็จะมีกําลังไปโดยลําดับ เมื่อ
มีกําลังเต็มที่แลว สันติที่กลาวมาตะกี้นี้จะไมมีครูสอนกันเลย แมพระพุทธเจาซึ่งเปน
ศาสดาของโลกที่ใหนามวา เปนผูสอนของสัตวทั่วๆ ไปก็ตาม พระองคจะไมตองมา
สอนในคําวาสันติของทานผูประจักษกับใจโดยสมบูรณแลว นี่ทานเรียกวาเปน สนฺ
ทิฏฐิโก โดยสมบูรณ 

ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณแลวนั้น จะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่
เก่ียวกับใจ เราจะไมตองระวังวา ใจนี้เมื่อไดถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู
ทั่วๆ ไป วาจะกําเริบเชนนั้นๆ อยางนี้จะไมมี นี่แลทานเรียกวาหมดภาระ สวนธาตุ
ขันธซึง่เปนเรื่องของเราจะตองรับผิดชอบนั้น ก็เปนเรื่องของสันติผูเปนเจาของนั้นจะ
เปนภาระดูแลรักษาตัวเอง ทั้งรูจักประมาณปฏิบัติตอธาตุขันธโดยถูกตอง ทานผูมี
สันติอันสมบูรณแลวเชนนี้ ชื่อวาตัดแลวซึ่งความกังวลอันยุงเหยิง หรือกองทุกขที่จะ
เปนไปในอนาคตขางหนา ไมวากองทุกขสวนมากหรือสวนนอย เปนอันวาหมดปญหา
ไปในขณะที่สันติอันสมบูรณนั้นปรากฏตัวขึ้นมา 

เรื่องอดีตที่เปนมาของตัวก็จะยกปจจุบันนี้ขึ้นเปนเครื่องพิสจูน และรูชัดกันใน
เวลานั้น วาเปนมานานเทาไรก็เพราะสันตินี้ยังไมไดปลงตัวโดยสมบูรณนั่นเอง จงึตอง
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เอนไปทางโนนเอนไปทางนี้ ความเอนไปเอนมาของจิตประเภทนี้เรียกวาความไมพอดี 
หรือความไมเพียงพอของใจ ใจจึงตองเสาะแสวงหาเครื่องบํารุง แตเพราะความไม
รอบคอบในการแสวงหาของตน จึงประสบดีบางชั่วบาง สุขบางทุกขบาง ดีใจบาง
เสียใจบาง เปนอยูเชนนีต้ลอดเวลา 

ดังนั้นโปรดใหทานนักปฏิบัติ ซึง่เปนผูสนใจในธรรมของพระพุทธเจา ไดนําไป
บําเพ็ญตนเอง เรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไมตองคาดหมายเอาไว ขอแตเรื่องของ
เหตุคือการบําเพ็ญของตนใหเปนไปโดยสม่ําเสมอ หนกัก็ไมลดละ จะเบาก็ตองทํา 
เพราะถือวาผลที่ตนปรารถนานั้นจะไมใชสมบัติของใคร แตเปนเรื่องของเราที่จะเปน
เจาของของสมบัตินั้นๆ เมื่อเรามีความมุงหวังเชนนี ้ เหตุคือการบําเพ็ญก็ตองถือวา
เปนหนาที่ของเรา 

ความยากความลําบากเราอยานําเขามาเกี่ยวของกับจิตใจ จะเปนขาศึกตอกัน
วันยังค่ําหาเวลาวางไมมี ไอเรื่องความวางของดินฟาอากาศมื้อวันปเดือนนั้นวางอยู
ตลอดเวลา วันไหนวันไมวางไมมี คืนไหนคืนไมวางไมมี ปใดเดือนใดไมวางไมมี 
เพราะไมเคยไดยินวามือ้วันปเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราว ทําความยุงเหยิงแกกิจการงาน
หรือหนาที่ตางๆ ของสัตวและบุคคล มื้อวันปเดือนเปนอยูเชนนี้ตั้งแตกาลไหนๆ มา 
แตเรื่องความยุงเหยงิ ความทุกขความลําบากความขัดของ ความไมมีโอกาส ไมมีเวล่ํา
เวลา ความยุงความยากนี้ไมใชเปนเรื่องของมื้อวันปเดือน แตเปนเรื่องของเราที่จะ
หาทางออก แตกลับกลายเปนหาเรื่องมาทับถมตนเองจนหาทางออกไมได วันไหนก็
ไมมีเวลา จะบําเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กนอย ก็นําอุปสรรคเขามากีดขวางเสยี 
เฉพาะอยางยิ่งก็คือไมวางนั่นเอง 

ความไมวางนั้นมีสาเหตอุะไรทําใหปรากฏขึ้นมาจึงไมวาง เราควรจะพิสูจนเรื่อง
ความไมวางของเรา เราเปนผูตองการความวางอยูแลว เหตุใดความไมวางจึงมา
ขัดของกับเรา นอกจากเราจะเปนผูแสวงหาความไมวางมาเปนอุปสรรคแกตนเสียเอง
เทานั้นไมมีทางอ่ืน หรอืไมมีผูอ่ืนใดจะมาทําความยุงเหยิงหรือขัดของใหเรา การเกิด
เรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาล เขายังมียุตกัินไดดวยการตัดสินของผูพิพากษา ไม
ศาลใดก็ตองศาลหนึ่ง แตการเกิดเรื่องเกิดราวกับความไมวางของเรานี้ รูสึกจะวันยัง
ค่ําคืนยังรุงตลอดปตลอดเดือนตลอดเวลา และทั่วๆ ไปไมวาบุคคลใดชาติใดภาษาใด 
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ถามใครมีแตคนยุงคนยากคนไมมีเวล่ําเวลาทั้งนั้น เพราะเรื่องของเราเปนเรื่องที่ยุง
เสียเอง นี่หลักสําคัญ 

ฉะนั้นเราเปนนักธรรมะ เปนผูจะสนใจประพฤติปฏิบัตติามหลักธรรมะคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา เมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวของหรือมาขัดของกับจิตใจของเรา เราตอง
พิจารณากับสิ่งนั้นเสมอ แลวเราจะเห็นชองทางไปของเรา ถาเราจะพูดตามความไม
วางนี่แลว ก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตาย ความทุกขความลําบากของคนและสัตว
ทั่วๆ ไป วาความไมวางเกิดขึ้นมาไดอยางไร ในขณะที่เกิดก็ตองวาง ความเกิดจึงจะ
ปรากฏตัวขึ้นมาได ในขณะที่จะทุกขก็ตองวาง ชองวางของทุกขพอจะเกิดขึ้นมาไดทุกข
จึงจะมีทางเกิด สาเหตุของทุกขนั้นเองเปนเรื่องของความวางที่จะใหทุกขเกิดมา 
นอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแลว ไมวาบุคคลไมวาสัตว ไมวาตนไมเครือเขา
เถาวัลย มีตายไดเชนเดียวกัน มันกว็างในตัวของมันเองมันจึงจะเปนไปไดเชนนั้น หาก
วาไมวางแลวไมมีใครจะเปนเชนนัน้ไดเลย 

เรื่องหัวใจของเราที่มีความไมวางอยูตลอดเวลานี้ ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะ
ใหความไมวางไดแทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้น ใจนั้นจึงจะกลายเปนความไมวางขึ้นมา
ภายในตัวเอง แลวเราจะหาความวางไดเวลาไหนพอที่จะบําเพ็ญตนใหไดรับความสุข
ความเจริญภายในจิตใจ เพราะใจนี้เปนธรรมชาติที่มีคุณคามาก และมีอายุยืนนาน
ที่สุด จนไมสามารถจะคํานวณไดวา ชีวิตของจิตนี้ก่ีปก่ีเดือน สวนที่เราคํานวณกันหรือ
คาดหมายกันไดนั้น เปนเรื่องของธาตุขันธตางหาก วาคนนั้นมีอายุเทานั้นป คนนี้มี
อายุเทานั้นเดือน สัตวตวันั้นมีอายุเทานั้นปเทานั้นเดือน นีค่าดกันไดดวยเรื่องของธาตุ
ขันธที่เปนสวนผสมคุมกันเขาแลว เรียกวาสัตววาบุคคล ตนไมภูเขา มีอายุยืนเทานั้นๆ 
เรื่องของจิตแลวไมปรากฏวามีอายุแคไหน ก่ีเดือนก่ีปก่ีวัน เปนความรูสึกอยูเชนนั้น 
ไมปรากฏวาไดสูญสิ้นหรือสลายไปไหน เชนเดียวกับธาตทุั้งหลายที่เปนอยูปรากฏอยู 

ฉะนั้นจิตจึงเปนของที่มีคุณคามาก ซึง่ควรจะไดรับการอบรมใหถ ูกตามหลัก
ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา แลวยกตัวใหพนจากกองทกุขทัง้หลายนี้ไปเสียอยาง
พระองคทาน จิตนั้นก็จะเปนจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งๆ ที่จะอยูในโลกนี้ก็ตาม หรือมีขันธ
กําลังครองตวัอยูนี้ก็ตาม จิตที่ไดผานพนจากอุปสรรคทั้งหลายดวยอํานาจแหงความเพียร
แลว จะเปนจิตที่พนจากขันธ พนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง 



 ๙

ไมวาสุขไมวาทุกข ทานเรียกวาสมมุติทั้งน้ัน จิตที่พนจากเรื่องเหลานี้แลว ทานจึงให
ชื่อวา นิพฺพานํ ปรมํ สขุํ จะเปน สอุปาทิเสสนิพพาน คือรูนิพพานในขณะที่ขันธยังมีอยูก็
ตาม จะเปนอนุปาทิเสสนิพพาน คือธาตุขันธไดสลายลงไปแลว เหลือแตธรรมชาติลวนๆ ก็
ตาม ธรรมชาติทั้งสองนี้จะเปนนิพพานเชนเดียวกัน ไมมีความแปลกตางกนัในจิตที่บริสุทธิ์ 
ไมวาจะครองขันธอยูหรือจะผานขันธไปแลว จิตนั้นจะไมมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให
เปนอื่นไปได นอกจากเรื่องของขันธหรือธาตุที่มีสวนผสมแตกกระจัดกระจายกันไป
ตามสภาพของเขาเทานั้น 

นี่ละที่เรียกวาธรรมวิเศษของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานเปนผูวิเศษ หรือ
บุคคลพิเศษ เพราะจิตพิเศษเชนนี้ ไมไดเปนเหมือนจิตสามัญชนทั่วๆ ไปทั้งๆ ที่มี
ความรูสึกอยูดวยกัน ทานใหชื่อวาจิตนี้เปนวิสทุธิจิต เปนจิตที่บริสุทธิ ์แมจะอยูกับโลก
ก็ไมใชโลก จะอยูกับสิ่งใดก็ไมใชสิ่งนั้น แตเปนวิสุทธิธรรมอยูเชนนั้นโดยธรรมชาติ
ของตน 

ดังนั้นขอใหทุกๆ ทานไดมองดูเรื่องจิตใจของตน อยาเหน็สิ่งใดวามคีุณคามาก
ยิ่งกวาใจ แตการแสวงหาสมบตัิที่จะเปนประโยชนแกธาตุขันธและจิตใจ ใหไดรับ
ความสะดวกสบายนั้น เปนความชอบธรรมสําหรับโลกที่มีขันธ ใครจะนิ่งนอนอยูเฉยๆ 
ไมได ตองทํา แตเราจะทําสิ่งใดขอใหมีความรอบคอบตอสิ่งนั้น เพื่อนํามาเปน
เครื่องประดับจิตใจ อยานําเขามาเปนขาศึกของใจ และเหยียบย่ําจิตใจใหไดรับความ
ชอกช้ํา หรือกลายเปนบอยของสิ่งเหลานั้นไปเสีย ถาเปนเชนนั้นชื่อวาใจนี้มีความโงตอ
สิ่งทั้งหลาย ไมสมกับสิ่งทั้งหลายเปนสมบัติของใจ 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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