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จิตท่ีอยูในวงลอมของกิเลส 
 

การปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาในเบ้ืองตน ยังไมปรากฏผลอยางใดที่จะใหเปน
ความดูดดื่มพอใจ จิตใจยอมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุงหวังไมได ดังที่ทานสอนวาจิต
เปนสมาธิ จิตเปนปญญา จิตเปนวิมุตติหลุดพน มันก็มีแตสัญญาอารมณเต็มไปหมด 
คือความคาดความหมายดนเดาภายในจิตน้ันแล ไมวาสมาธิความสงบเย็น เห็นจะเปน
อยางนั้น ปญญาเห็นจะเปนอยางน้ี ตลอดวิมุตติความหลุดพนของจิตที่เปนจิตบริสุทธิ์
ลวนๆ คงจะเปนอยางนั้น 

เร่ืองท่ีกลาวมาเหลาน้ี เปนเรื่องที่ฝงจมอยูภายในจิตใจของสัตวของบุคคลทุก
รายไป ไมใหคาดไมได เปนคูเคียงกันกับความอยากรูอยากเห็น ตองคาดไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้นความคาดแมจะไมมีผลปรากฏอยางไรก็ตาม แตก็พอใจคาดพอใจดนเดา 
น่ีเปนธรรมดาของจิตท่ียังไมเคยรูเคยเห็นความจริง ที่ทานแสดงไวในพุทธศาสนาของ
เราท้ังหมด ไมพนที่จะคาดคะเนดนเดาไปได เพราะใจนี้อยูกับอุปาทานความยึดมั่นถือ
ม่ันในขันธเปนภาคพ้ืน เชน รูปกายก็ยึดไวหมดวาเปนกายของเรา เวทนา ความสุขทุกข
เฉยๆ ทั้งทางกายทางใจ ก็ยึดไววาเปนสุขเปนทุกขเวทนาของเราเปนเรา สัญญาก็
เหมือนกัน ความจําไดหมายรูมีแตเร่ืองของเราเขาไปแทรกๆ ทั้งนั้น เพราะธรรมชาติท่ี
จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจใหออกคาด ออกยึดออกสําคัญมั่นหมายนั้น มีอยูภายในจิต
ใจเปนพ้ืนอยูแลว สังขารวิญญาณก็แบบเดียวกัน 

สิ่งนี้แลเปนสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยูอยางลึกลับในเวลายังไมเขาใจ ในเวลายังไมรู 
ในเวลายังละยังถอนกันไมได แยกกันไมไดตามหลักธรรมชาติที่ธรรมทานสอนไว ส่ิง
เหลานี้จึงปดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง ในบรรดาความจริงท้ังหลายจะไมยอมรับ เพราะผู
ที่เปนใหญฝงอยูภายในจิตใจนั้นไมใชของจริง คือของปลอมมันแผอํานาจปกคลุมไป
หมด ไมวากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออก สวนมากอยากจะพูดวา รอยทั้งรอย
เปนเรื่องของความบงการของธรรมชาตินั้น ผลักดันใหแสดงออกไปสูอารมณตางๆ 
เพราะฉะน้ันอารมณเหลาน้ันจึงกลับกลายเขามาคละเคลากัน กับวาเราวาของเราไปเชน
เดียวกับธาตุกับขันธของเรานี้แล 
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ไมเชนนั้นธรรมะซึ่งเปนของเลิศของประเสริฐ ปราชญท้ังหลายไมเคยแสดง
แยกแยะผิดกันไปแมแตนอยเลย ทําไมผูปฏิบัติจึงไมรูไมเห็นในสิ่งที่ทานแสดงไวนั้น ก็
เพราะส่ิงท่ีจะไมใหรูใหเห็น มันคอยปดคอยบังคอยกั้นคอยกีดคอยขวางอยูตลอดเวลา 
ของอาการแหงจิตที่เคลื่อนไหวออกไป ซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอํานาจของ
มันอีก เม่ือเปนเชนน้ันจะใหเราไดรูไดเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร 

การปฏิบัติธรรมท่ีวาเปนของยาก ก็เพราะส่ิงเหลาน้ีแลเปนผูปดผูบังความจริง
ท้ังหลายไว แลวเอาความจอมปลอมเขาไปทาบไปปกคลุมไวเสียหมด ความจริงเลยอยู
ภายในอยูใตอํานาจของมัน จึงมีตั้งแตความจอมปลอมเขาแทรกเขาสิงเขาบงการเขา
ทํางานไปเสียหมด อยางตาเห็นรูป ถาตามหลักความจริงแลวรูปก็เปนรูป เราพิจารณา
แยกแยะเพ่ือจะใหเขาสูความจริง ก็เชนรูปหญิงรูปชาย เปนรูปมาจากอินทรพรหมท่ี
ไหน ก็เปนรูปมาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เราน้ี ของเราเองท่ีอยูกับเรากับความรูแทๆ  
ซึ่งควรจะรูกันมันยังไมรู มันยังรูไปแบบปลอมๆ ถาไมปลอมแลวจะวาขันธทั้ง ๕ น้ีเปน
เราเปนของเราไปไมได ในตอนน้ีเรามีโอกาสทราบไดเม่ือผานส่ิงเหลาน้ีไปแลว อยางไร
ก็เกาะกันไมติด จะบังคับใหเปนดังท่ีเคยเปนวาธาตุวาขันธเหลาน้ี เปนเราเปนของเรา
น้ัน เปนไปไมไดในจิตที่เขาขั้นอฐานะ คือความเปนไปไมไดแลว น่ันเรียกวาจิตทรง
ธรรมชาติของตัวไว 

เชน พระอรหันตทานจะทําอยางไรใหทานติด จะทําอยางไรใหทานยึด ทั้งๆ ที่
ทานเคยยึดมาตั้งแตสมัยที่กิเลสมันรุมลอมใหยึด ทานก็ยึดทานยอมยึด แตเวลา
พิจารณาคล่ีคลายกันเขาสูหลักความจริงแลว ปลอยวางไปตามหลักความจริงแหงธรรม
ที่ทานแสดงไวจนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมด ท้ังสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด ส่ิง
ท้ังหลายท่ีกลาวมาวา สวนหยาบสวนกลางสวนละเอียดของธาตุของขันธนี ้ จึงไม
สามารถซึมซาบธรรมชาติคือความรูท่ีบริสุทธ์ิน้ันได ธรรมชาตินั้นก็เปนอฐานะของตัว
เองไมขึ้นกับสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแตกอนเคยขึ้นอยูกับสิ่งเหลานี ้ใหส่ิงเหลาน้ีเปนผูบงการ
เสียทุกแงทุกมุม จนหาทางกระดิกโดยความเปนอิสระของตัวเองแมขณะหนึ่งไมได ถา
ธรรมชาติที่เปนเจาอํานาจนี้ไมบงการเสียขยับเขยื้อนตัวเองไมออก น่ีในข้ันเร่ิมแรกเปน
อยางนั้น 

การปฏิบัติธรรมท่ีทานวาเปนของเลิศ สิ่งที่ไมเลิศมันไปครอบไวเสียปดไวเสีย 
หุมหอไวอยางมิดชิดเสีย เลิศขนาดไหนเราก็มองไมเห็น เพราะส่ิงท่ีไมเลิศแตเปนความ
นิยมของเจามหาอํานาจ มันเสกสรรวาเปนของเลิศเปนของด ี เราก็ติดพันไปตามอันนั้น
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เสีย อยางศาสนธรรมหรือวาความดีท้ังหลาย หรือวาธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจานั้น 
ถาเราจะพูดใหตรงไปตรงมา ตามหลักความจริงแหงสิ่งที่เปนอยูมีอยูทั้งหลายแลว 
ตลาดแหงมรรคผลนิพพานกับตลาดแหงวัฏจักรวัฏจิต มีสินคาเกล่ือนอยูดวยกันน้ันแล
ไมมีอะไรบกพรอง 

เอา ถาพูดเรื่องความด ีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแตดีพื้นๆ มองดูในตลาดเต็มไป
หมดตั้งแตความดีเปนพื้นๆ แลวมองดูความดีแหงธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไป
หมด ขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแตอรรถแตธรรมตั้งแตมรรคผลนิพพาน จน
กระทั่งวิมุตติหลุดพน  เต็มอยูในตลาดนั้นหมดไมมีสิ่งใดบกพรองเลย แตทําไมจิตมัน
ถึงไมยึดถึงไมไปติดใจในสิ่งเหลานั้น 

ทีนี้พูดถึงเรื่องวาสมบัติของวัฏจิตวัฏจักรคือสมมุติทั้งหลาย ที่จิตไดเคยคลุก
เคลากันมากี่กัปกี่กัลปนั้นมันก็มีอยูเต็มดวยกัน ถาจะเทียบกันแลวความมีมากแหง
มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจา กับความมีมากแหงสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอัน
น้ีเสกสรรปนยอข้ึนมาน้ัน มีอยูในฉากเดียวกัน มีเพียงพอเชนเดียวกันหมด ไมมีสิ่งใด
บกพรองวามีจํานวนนอยตางกัน แตเวลาใหจิตของเราไปยึด จะไปยึดตั้งแตสิ่งที่เปน
กิเลสทั้งมวลๆ ไมวาสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด จะไปเกาะติดๆ ที่ตรงนั้นทั้งนั้น 
มองหาสาระอันสําคัญของธรรมทั้งหลาย ตั้งแตธรรมขั้นพื้นๆ ความดีพื้นๆ น้ัน จน
กระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไมเห็นเลย เพราะอะไร ก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้ง
หลายมันเสกสรรปนยอเอาไวปดก้ันไวหมด จิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้ 

น่ันแหละท่ีวาการชําระกิเลสเปนของยาก เพราะกิเลสอยูกับตัวตลอดเวลา 
ทํางานอยูกับหัวใจเราตลอดเวลา ไมมีการละเวนเลย นอกจากหลับสนิทเทาน้ัน สวน
ธรรมน้ันไดทําเปนบางกาลบางเวลา เมื่อยังไมถึงขั้นที่จะทําตลอดกาลหรือ อกาลิโก 
เชนเดียวกับกิเลสทํางานบนหัวใจเรา ธรรมะจึงตองมีกาลมีเวลาที่จะไดโอกาสทําบาง 
หรืออยางหนึ่งไมคอยมีโอกาส อยางหนึ่งไมมีโอกาส เกิดข้ึนมาตายท้ิงเปลาๆ ไมได
บําเพ็ญคุณงามความด ีพอที่จะเปนสมบัติอันมีคาเขาสูใจของตนเลย อยางนี้ก็มีแยะ น่ี
เพราะอํานาจเคร่ืองดึงดูดอยูภายในจิตใจน้ันมันอยูกับใจเสียเอง   จึงไมมีกาลสถานที่
เวลํ่าเวลาท่ีมันจะทํางานไมได เมื่อเปนเชนนั้นจึงตองมีการปดการหุมหอหรือวาปดบัง
อยูตลอดเวลาไมเคยละเวนเลย 

และผูที่จะมองดูอรรถดูธรรมทั้งๆ ที่กิเลสปดอยูนั้นจะเห็นไดอยางไร สมาธิก็
เห็นไมได ปญญาก็เห็นไมได วิมุตติหลุดพนก็เห็นไมได จึงตองมีแตสิ่งเหลานี้เปนเรือน
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อยูเรือนเปนเรือนตาย เรือนวัฏจักรวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยูอยางน้ีดวยส่ิงเหลาน้ีท้ัง
น้ัน ธรรมหรือความดีทั้งหลายเขาเคลือบแฝงไมได หรือเขายื้อแยงแขงดีกันไมได 
เพราะยังไมมีกําลังพอ จึงตองปลอยใหธรรมชาตินี้ทํางานตลอดไปตลอดมา ดังท่ีเราๆ 
ทานๆ เห็นอยูเวลาน้ี 

เราอยาดูจิตคนอ่ืน ใหดูจิตของเราท่ีหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ใน
ความคิดความปรุงความสําคัญม่ันหมายน้ี มันเคยเบื่ออะไรบางมีไหม ไมเคยม ีคิดปรุง
วันยังคํ่าเพลินคิดวันยังคํ่า ไมเคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลย สําคัญม่ันหมายอัน
ใดกับอารมณใดก็ตาม ข้ึนช่ือวาเปนกิเลสแลว มันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยูทั้งวันทั้ง
คืน เพราะฉะน้ันการเกิดการตายจึงไมมีคําวาแกคําวาชราครํ่าครา จะตองมีเกิดมีตายไป
เร่ือยอยางน้ี  เพราะธรรมชาติกิเลสอันน้ีไมเคยมีคําวาชราครํ่าคราลงไป แมกฎ อนิจฺจํ 
ของธรรมทานวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงไมแนนอน ถือเปนตัวของตัว
ไมได แตเรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลส เปนทุกขก็เพราะกิเลสเปนผูบีบให
เปนทุกข อนตฺตา ก็กิเลสเปนผูเสกสรรปนยอวาเราวาของเราเอาเสียอยางด้ือๆ ดานๆ 
ท่ีใหเราไดเช่ือไดเห็นอยู ทั้งๆ ที่ธรรมพระพุทธเจาประกาศกังวานอยูนั้นแล น่ีในเวลาท่ี
จิตของเรายังไมสามารถมันเปนไดอยางนี้ ดูหัวใจเราก็รู 

เวลาฝกหัดจิตใจเบื้องตน พยายามจะทําภาวนาใหจิตมีความสงบ ทั้งๆ ท่ีมีครู
มีอาจารยมีตํารับตําราบอกสอนไวแลวก็ตาม แตเวลาเขาสูสงครามคือข้ึนเวที ไดแกการ
ประกอบความพากเพียร จะเปนทาน่ังทายืนทาเดินก็ตาม ซ่ึงเปนทาแหงความเพียรท่ี
เราไดต้ังเอาไวเพ่ือชําระกิเลส มันจะลมเหลวไปๆ เพราะถูกกิเลสบีบบังคับ ถูกกิเลส
เตะถูกกิเลสยัน ใหเหลวแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑไมได เชน ใหภาวนาคําวา 
พุทโธ ๆ นี้ไมกี่วินาที เราไมอยากจะพูดถึงนาทีเลย ก็ถูกกิเลสลัดปดทิ้งลงไปเสีย เหลือ
ตั้งแตความเผลอสติอันเปนเรื่องของกิเลสทํางาน แลวฉุดลากจิตใจของเราไปสูอารมณ
น้ันสูอารมณน้ี ทั้งๆ ท่ีเราอยูในทาแหงการประกอบความเพียร หรือทารบกับกิเลสน้ัน
แล เราก็ไมมีโอกาสที่จะทราบได จิตของเราจึงหาความสงบไมได 

เพราะคําวาความเผอเรอน้ัน ไมใชเปนทางใหเดินเพื่อความสงบของใจ แต
เปนทางใหเปนไปเพื่อความฟุงซาน  เพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากใหไปตางหาก 
เมื่อเปนเชนนั้นการเผลอก็เผลออยูไมหยุดไมถอย ทั้งๆ ท่ีเราก็ภาวนาอยูเชนน้ันแล
ตามความเขาใจของเรา แตจิตหาความสงบไมไดเพราะเหตุไร ก็มางงในเจาของ งง
อะไร ถาจะใหความรูเหนือกวาน้ันข้ึนไปก็คือวา เพราะเผลอสติน่ันเอง ถาสติไดตั้งกัน



 

ผูบูชาตถาคต ๑๗ 

๑๗ 

ตามจุดที่หมาย เชน เรากําหนดพุทโธ  น่ีในข้ันเร่ิมแรก หรือจะกําหนดอานาปานสติ 
ลมหายใจเขาออก ก็ใหตั้งความรูลงที่จุดแหงลมหายใจ ความรูท่ีเรียกวาใจ และมีสติรับ
ทราบใหเดนข้ึนในความรูน้ันอยูตลอดเวลาแลว จิตไมมีโอกาสที่จะเถลไถลไปที่ไหนได 
มีธรรมะเปนเครื่องผูกมัดจิตใจดวยสติอยูโดยสม่ําเสมอ จิตน้ันจะสงบตัวๆ เขามา แลว
กลายเปนความสงบข้ึนท่ีใจ 

เม่ือใจเร่ิมสงบเขามาเทาน้ัน เราก็เห็นความสุขความสบาย และเห็นคุณคาแหง
ความสงบ วาเปนผลแหงความสบายข้ึนมา ในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแหงความฟุง
ซาน ที่ถูกกิเลสผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในเวลาเดียวกัน แลวเราก็มีความเขมงวด
กวดขันที่จะทําจิตของเราใหยิ่งกวานี้ขึ้นไปดวยความมีสติ อยางนี้เรามีทางที่จะทราบได 
น่ีในข้ันเร่ิมแรกยากอยางน้ี 

ผูปฏิบัติเทาน้ันท่ีจะทราบไดวายากหรืองาย ลําบากลําบนขนาดไหน เปนกาล
เปนเวลาเปนสถานท่ีท่ีจะใหจับกันได เชนเวลาใดจิตสงบไมไดเลย เวลาน้ันก็หาความ
สบายไมได เวลาใดท่ีจิตมีความสงบแนวแนลงได เวลาน้ันความสบายความแปลก
ประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเอง ทั้งสองนี้เปนสักขีพยานใหเห็นไดชัดวา ฝายที่
เปนโทษคือความฟุงซานรําคาญ ทําใหเกิดความทุกขความทรมานก็ทราบได ฝายเปน
คุณคือเปนสุขเพราะความสงบของใจ ไมสายแสไปหาอารมณท่ีเปนพิษเราก็ทราบได 
จากหัวใจของเราผูสัมผัสสัมพันธหรือผูปรากฏเสียเอง และพยายามกาวเดินตามน้ัน จะ
ยากขนาดไหนก็ตาม 

เรื่องของจิตที่อยูในวงลอมของกิเลสแลว อยางไรมันตองฉุดตองลากใหหา
ความสงบรมเย็น ใหหาความเปนอิสระอยูโดยลําพังตนเองไมไดอยูโดยดี จิตดวงใดก็
จะตองเปนเชนนั้น จึงตองไดใชสติทุกเวล่ําเวลาทุกกาลสถานที ่ สําหรับนักปฏิบัติแลว
ตองเปนเหมือนนักมวยที่ตอยกันบนเวทีเผลอไมได ตองเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สติ
ปญญากําลังวังชามีเทาไรทุมกันลงหมดในเวลาน้ัน นี่ก็เหมือนกัน การตอสูกับกิเลสจึง
ไมใชเปนเรื่องเล็กนอย 

สําหรับผมเองที่ไดมาแสดงใหเพื่อนฝูงฟงนี้ ถาจะพูดวาอํานาจวาสนาของเรา
หยาบ นิสัยวาสนาของเราหยาบ อยางนี้ผมก็ยอมรับ เพราะทํายากจริงๆ ทํายากถึงขาด
นํ้าตารวง เพราะสติก็ม ี ปญญาก็ม ี แตสูกิเลสไมได ใหกิเลสฉุดลากหัวใจไปสูอารมณ
ตางๆ อันเปนพิษเปนภัยอยูตอหนาตอตา สติมีแตกําลังไมพอ ปญญามีแตกําลังไมพอ 



 

ผูบูชาตถาคต ๑๘ 

๑๘ 

ก็ใหมันฉุดลากไปตอหนาตอตา น่ีละในข้ันเร่ิมแรกข้ันลมลุกคลุกคลานเปนอยางน้ี มีตั้ง
แตการตอสูทาตอสูถายเดียว แตกําลังสติปญญาไมพอ 

พยายามหาวิธีตอสูหลายแงหลายกระทง เชน ผอนอาหารบาง อดอาหารบาง 
อดนอนบาง เดินนานๆ บาง น่ังนานๆ บาง หลายวิธีการ เพราะหาแงหาทางท่ีจะใหมี
กําลังตอสูกับกิเลสคือความฟุงซานรําคาญ จนหาหลักหาเกณฑภายในตัวไมไดน้ี ให
สงบตัวลงและเห็นไดอยางชัดเจนภายในจิตใจ จึงตองไดใชหลายวิธี ดังที่เคยนํามา
แสดงใหหมูเพื่อนฟง ตามความถนัดแหงจริตนิสัยของตนก็คือการผอนอาหาร การอด
อาหาร ดังที่แสดงใหฟงอยูเสมอ อยางอ่ืนในข้ันเร่ิมแรก ไมปรากฏวาสิ่งใดวิธีการใดที่
ทําเจาของใหปรากฏเปนความสงบเย็นใจ และเปนของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมา
ใหเห็น 

เชนเดินนานก็เคยเดิน ยืนนานๆ ก็เคยยืน น่ังนานๆ ก็เคยน่ัง เวนการน่ัง
ตลอดรุงนั้นเสียที่ทําในระยะตอมา มันก็ไมแสดงผลอยางไรขึ้นมา ก็ยังสูความวุนวาย
ของจิตความสายแสของจิตนี้ไมไดอยูนั่นแล 

เฉพาะอยางย่ิงราคะตัณหาน้ีรวดเร็วมากสําหรับวัยท่ียังหนุมยังแนน เชนอยาง
พวกเราๆ ทานๆ น้ี ใครๆ ก็จะตองเหมือนกัน เพราะธาตุขันธมีกําลัง ยอมจะเปน
เคร่ืองสงเสริมกิเลสใหมีกําลังมากข้ึนและรวดเร็วหรือคลองตัวมากข้ึน เชนราคะตัณหา
จะปรากฏข้ึนอยางรวดเร็ว คําวาปรากฏแหงราคะตัณหาน้ีเราไมไดหมายถึงวา เรามอง
เห็นรูปวิสภาคเชนรูปหญิงแลว จะเกิดความกําหนัดยินดีขึ้นมาเสียอยางออกหนาออก
ตาอยางนี ้ หรือไดยินเสียงหญิงเปนตน แลวปรากฏความกําหนัดยินดีข้ึนมา เกิดความ
รักความชอบขึ้นมาอยางออกหนาออกตาอยางนี้ก็ไมใช แตมันปรากฏอยูที่จิตซึ่งเราเฝา
ดูอยูนั้นดวยสติสตังของเรา มันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางน้ันใหเห็นอยู
ชัดๆๆ 

จะพยายามระงับเทาไรมันก็ม ีมีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ ไมถึงกับวาแสดงออก
มาทางอาการหรืออวัยวะตางๆ ก็ตาม แตมันเปนความเจ็บแสบเอามากทีเดียว เพราะ
เราต้ังหนาต้ังตาจะฆามันอยูแลว เหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยตอหนาตอตา เตะลม
เตะแลงเตะเฉียดหนาเฉียดหลังเราอยูตอหนาตอตาเรา น่ีทําไมคนเราจะไมเสียใจ ทําไม
คนเราท่ีมีหัวใจอยูดวยกันจะไมเจ็บไมแสบภายในจิตใจ นี่ละเปนเหตุที่จะใหตั้งขอ
สังเกตขึ้นมา หาอุบายวิธีการตางๆ ขึ้นมาแกกัน 



 

ผูบูชาตถาคต ๑๙ 

๑๙ 

จึงตองไดทรมานหลายวิธีการ ครั้นสุดทายก็ไมพนวิธีที่จะไดรับความทุกข
ความลําบากมากๆ จนไดแหละ เชน อดอาหารไมฉันเลยเปนวันๆ ไปหลายๆ วัน ผอน
ก็ดีแตมันไมสมใจไมทันใจ ไมไดอยางใจหวังของเรา เมื่ออดนี้รูสึกวาสติเดนขึ้นๆ อด
วันแรกสติคอยมีขึ้น เหมือนกับวาถาเปนคนก็คอยรูภาษีภาษาข้ึนบาง อดวันที ่๒ อดวัน
ที ่ ๓ เขาไป ดวยความเพียรที่ขะมักเขมนอยางเต็มที่อยูนั้นแล กับวิธีการใดแหงความ
เพียรก็ตาม แตมันสูวิธีการอดอาหารนี้ไมได เม่ือหลายวันเขาไป กําลังของธาตุของขันธ
นี้คอยออนตัวลง ออนตัวลง น่ีละส่ิงท่ีวาเคร่ืองเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเปนตน คอย
ออนตัวลงไป ไมรวดเร็ว สติคอยเดนขึ้นมา สติเดนขึ้นมา สุดทายใจก็สงบตัวลงได 
เพราะกิเลสท้ังหลายความวุนวายท้ังหลายไมรบกวนจิตใจ ไมฉุดลากจิตใจไปอยางรุน
แรงตอหนาตอตาของเราเหมือนที่เราฉันอยูตามปกต ิ

เม่ือปรากฏเห็นผลประจักษแลว ไมเพียงแตวาผลประจักษเพียงแคนั้น ยังเห็น
ผลแปลกประหลาดอยูภายในจิตในขณะท่ีสงบแนวแนลงไป ซ่ึงเราก็ไมเคยสงบอยาง
น้ัน ก็ปรากฏข้ึนมาเพราะการอดอาหาร ดวยความเพียรโดยวิธีการอดอาหาร เดนชัดขึ้น
มาๆ จนถึงกับมีความร่ืนเริงภายในจิตใจในธรรมท้ังหลาย จิตใจอยูกับตัว สติตั้งจน
กระทั่งเราอยากจะพูดวา เพราะบางคร้ังมันเปนอยางน้ันจริงๆ ท้ังวันมันไมเผลอเลย 
ตั้งกันไดทั้งวันไมเผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยูนั้น เพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุก
ขณะ ไปวันนี้และวันหนาตอไปก็อดอยูอยางนั้น 

ตั้งสตินานไปๆ สติติดตอสืบเนื่องกันเปนประหนึ่งวาสัมปชัญญะ จิตคิดปรุง
ออกไปเรื่องอะไรรูทันๆ ดับไดทัน นี่ยิ่งเดนชัดขึ้นแลว ทําใหเจาของมีแกใจ มีความกลา
หาญชาญชัยตอความเพียร เพราะเห็นผลประจักษภายในจิตใจของตัวเอง น้ีแลท่ีทําให
ลําบากมาก ถึงไมอยากลําบากแตทางเดินเปนอยางนี ้ จะเรียกวานิสัยวาสนาเราหยาบก็
ยอมยกให เมื่อวิธีการนี้เปนวิธีการที่ไดผล ถึงจะอยากลําบากเราก็ตองไดฝาฝนไดทําอยู
น่ันแล ทั้งๆ ที่ไมอยากทํา จนกระท่ังเห็นไดชัดเลยวากิเลสน้ีสงบตัวลงไป ออนกําลังลง
ไป เพราะการอดอาหารเปนเคร่ืองสนับสนุน และสติก็ตั้งขึ้นไดโดยสะดวกยิ่งกวาเวลา
ปกติเราเห็นไดชัด 

ผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาดวยวิธีการอดอาหาร ทําใหจิต
แนวแนลงไปโดยลําดับ และเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูภายในตัวเอง จิตไม
ไดรวมแนวแนเปนอันเดียวก็ตาม แตมันสงบอยูภายในตัวเอง มันก็ร่ืนเริงอยูภายในน้ัน 



 

ผูบูชาตถาคต ๒๐ 

๒๐ 

นี่ขั้นที่เราฝกหัดเบื้องตนตองไดทําหนักมากอยางนี้ หนักจริงๆ สําหรับนิสัยผม จําได
อยางฝงลึกลงในขั้วหัวใจ ไมมีวันหลงลืมไดเลยตลอดวันตายโนนแหละ 

แตมีดีอยางหนึ่ง ถึงจะวานิสัยวาสนาหยาบก็ตาม แตความไมถอยนั้นรูสึกวา
เดนอยูตลอดเวลา ยังไงก็ไมถอย ไมไดดวยวิธีนี้จะเอาวิธีนั้น ไมไดดวยวิธีนั้นจะเอาวิธีนี้ 
มีแตจะเอาๆ คําวาจะถอยไมม ีนี้ดีอยางหนึ่ง ถาวาหยาบก็นาชมตรงน้ี หากวาอันน้ีมีลด
หยอนลงไป ความท่ีวาจะเอาน้ีถอยหลังกรูดลงไปแลวเสร็จ ไปไมรอดเลย นี่ไมถอย จึง
ยึดหลักไดวาการอดอาหารน้ีเปนวิธีสําคัญวิธีหน่ึงในการฝกหัดตนเอง เพื่อไดหลักได
เกณฑ คือจิตเขาสูความสงบ จิตเปนสมาธ ิ ซ่ึงเราเคยเรียนตามตํารับตําราก็เรียนมาเสีย
จนปากแฉะ แตก็ไมเห็นผล บัดน้ีไดเห็นแลวดวยวิธีการอันน้ี นั่นก็จับไดยึดได 

ทีนี้เมื่อยึดไดอยางนั้นเราจะไปเดินทางไหน ทางไหนก็ไมเหมือนทางนี้ ดวย
เหตุนี้จึงจําเปนตองบึกตองบึน ตองฝาตองฝน ทุกขก็ยอมทุกข ทรมานขนาดไหนก็ยอม
ทรมาน เวลาอดไปหลายๆ วันแลวน้ี เดินจงกรมไมไดกี่ตลบนะจะกาวขาไมออก เพราะ
ออนไปหมด แตสําคัญท่ีภายในจิตใจมันตางกันคนละโลก ใจน้ันสวางกระจางแจง 
เพียงสมาธิเทานั้นก็พออยูพอกิน ความสวางกระจางแจงของสมาธินี้ก็ไมยอยเหมือนกัน 
เพราะเราไมเคยเห็นธรรมท่ีสูงกวาน้ี ละเอียดกวาน้ี เราเห็นเพียงแตจิตสงบเพราะจิต
เราไมเคยสงบ เพียงเทานี้เราก็พออยูพอกิน ร่ืนเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจน้ี น่ีละ
เปนเหตุท่ีจะขยับไปเร่ือยๆ 

ขาจนจะกาวไมออกแลว แตสวนจิตน้ีย่ิงเดนเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา น่ันมัน
ตางกันอยางนี้เอง ที่ทําใหเราไดตะเกียกตะกาย ทั้งๆ ท่ีทุกขลําบากแทบเปนแทบตาย
แทบจะเอาชีวิตไมรอด แตความที่จะเอาหากไมถอยเทานั้นเอง มันถึงไดหมุนกันไปๆ 
จากนั้นก็ตั้งหลักได นี้ละความตั้งหลักไดนี้ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะ ไมใชความ
สุกเอาเผากิน ไมใชความเรๆ  รอนๆ ตามสบายๆ กินสบาย นอนสบาย อยูสบาย ไป
สบาย ทําความเพียรเดินสบาย อยากหยุดเมื่อไรก็หยุด น่ังก็น่ังสบาย อยากหยุดเมื่อไร
ก็หยุด อยากนอนเมื่อไรก็นอน ไมใชเปนอยางนั้น ไมใชแบบน้ี ไมใชอยางนี้ แตแบบ
เอาเปนเอาตาย แลวก็ตั้งขึ้นมาได จนถึงข้ันท่ีวาแนใจวาจิตใจน้ีมีหลัก 

เมื่อจิตใจมีหลัก ความรูความเดนความหนาแนนม่ันคงฝงอยูภายในหัวใจของ
เราน้ี ดังที่เคยพูดในทามกลางอกนี้แล ไมไดอยูที่ไหน เห็นประจักษ สวางกระจางแจง
ขนาดไหนก็อยูในทามกลางอกนี้แลๆ เห็นชัดอยูอยางนั้นจะใหไปวาที่ไหน เวลาเรา
เรียนหนังสือความจํานั้นทํางานอยูที่มันสมองหรืออยูที่สมอง จําเสียจนกระทั่งสมองทื่อ



 

ผูบูชาตถาคต ๒๑ 

๒๑ 

ไมทํางาน ไมยอมจําใหเลยก็รู จนงงหมด เราก็รูวาทํางานอยูบนสมอง สมองทื่อหมด 
แตเวลาทําความพากเพียร จิตใจไดรับความสงบรมเย็น มาปรากฏในทามกลางหัวอก
ของเรานี้อยางเดนชัด ตั้งแตขั้นพื้นๆ ของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถ ไมไดนอก
เหนือไปจากทามกลางอกนี้เลย น่ันเห็นไดชัด ไมมีใครบอกก็รู เปน สนฺทิฏฐิโก รูอยู
โดยลําพังเจาของ 

นี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเอง เราอยาเอาความยากความลําบากเขามา
เปนอุปสรรค มากีดมาขวาง มันจะตีแขงตีขาเราใหหักไปหมดกาวขาไมออก ทุกขขนาด
ไหนใหเราเห็นวา ธรรมชาติที่หลุดพนจากทุกขนั้น เปนของเลิศของวิเศษขนาดไหน เอา
นั้นมาเปนอารมณของใจ ใจจึงจะไมทอถอย เมื่อตั้งหลักไดอยางนี้แลวเราก็พอฟดพอ
เหว่ียง 

แตเร่ืองความทุกขความลําบาก ลําบากเหมือนกัน เปนแตเพียงวาลําบากดวย
ความมีตนทุน ถาเราหิวโหยมา อาหารของเราที่มีอยูเปนพื้นไดแกสมาธิเราก็มี เราก็
สบาย ถึงจะทุกขยากลําบากเพราะการตะเกียกตะกาย สําหรับผลประโยชนในกาลตอไป
เราก็ยอมรับ แตเวลาถอยจิตเขามาก็มีหลักมีเกณฑมีที่พึ่งมีที่เกาะ นี่ก็พอฟดพอเหวี่ยง
กันไปเรื่อย 

ตั้งแตวันออกปฏิบัติสําหรับผมเองนี้ หาความสะดวกสบายไมได วาอยางน้ีเลย 
เต็มหัวใจมันเปนอยางน้ัน ไมมีเวลาท่ีจะสะดวกสบาย ดูสิ่งใดฟงอันใดสิ่งที่มาสัมผัส
สัมพันธ ไดดูไดยินไดฟงไดคิดไดอานตามอิสระไมเคยมี มีแตตองบีบตองบังคับเอาไว
ทั้งนั้น เพราะทางเดินของมันเปนทางเดินของกิเลสทั้งนั้น ออกทางตาทางหูทางจมูก
ทางล้ินทางกาย มันออกไปเพื่อกิเลส ขนกิเลสเขามาเผาเราท้ังน้ัน เพราะฉะนั้นจึงไม
ยอมใหออก สมกับวาตอสูกัน จะฆากัน จะยอมใหออกไปไหน ใหมันเห็นกันชัดๆ อยู
ภายในจิตใจ 

เม่ือจิตมีหลักเปนสมาธิแลวใจก็สบาย เย็น นี่เราไมตองพูดไปใหละเอียดลออ
อะไรมากนัก เพราะเคยพูดใหเปนคติแกหมูเพื่อนมากแลว เม่ือจิตมีความสงบรมเย็น
ควรแกการพิจารณาทางดานปญญาแลว อยาอยูเฉยๆ ใหหาอุบายคิดอานไตรตรอง 
เพราะปญญาในข้ันเร่ิมแรกน้ี ตองไดอาศัยการฉุดการลากออกไป เชนเดียวกับเราฉุด
ลากจิตเขาสูสมาธิน้ันแล ไมมีอะไรผิดกัน เพราะมีความเพลินอยูในสมาธิ เน่ืองจาก
สมาธิน้ีเปนความสุขอันหน่ึง ใหอยูดวยความสงบแนวอยูน้ัน ใหอยูทั้งวันก็อยูไดสบาย
ไมมีอะไรยุงเลย 



 

ผูบูชาตถาคต ๒๒ 

๒๒ 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส อารมณตางๆ ไมเขามายุงกวนใจ มีอารมณ
อันเดียว เอกัคคตารมณอยูโดยลําพังแหงความรูที่สงบตัวนั้น เทานั้นก็พออยูพอกิน
แลว ถาไมมีขั้นปญญาเขามาเกี่ยวของ ทีนี้เมื่อออกทางดานปญญา ทีแรกตองไดถูไดไถ
ตองฉุดตองลาก พาคิดพาอานไตรตรองดูธาตุดูขันธของตน นี้ละที่มันผูกมันมัดจิตใจ
เอาไวไมใหเห็นความจริง ความจริงพระพุทธเจาทานรูมากขนาดไหน หย่ังพระญาณลง
ไปเทาน้ี เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปดบังพระญาณของพระพุทธเจาได 
พอที่จะไมใหพระองคทรงทราบในสภาวะทั้งหลาย 

พูดงายๆ เราเอาถึงวา สัตวโลกผูท่ีเสวยกรรมอยูน้ันนะท่ัวโลกดินแดน นรกก็
อัดแนน ไมวาหลุมใดๆ อัดแนนอยูดวยสัตวท่ีเสวยกรรมประเภทน้ันๆ พนจากนรกมา 
หรือผูที่ไมไดตกนรก  ก็เสวยกรรมอยูตามประเภทของตน ๆ กรรมหนัก กรรมเบา 
กรรมมากกรรมนอยขนาดไหนเต็มไปหมด ถาหากวาเราจะพูดเปนดานวัตถุน้ีย้ัวเย้ียๆ 
หาที่อยูหาที่พักที่จะไมใหโดนกับจิตวิญญาณของสัตวนี้ไมไดเลย เปนยังไง น่ีละพระ
ญาณของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น ทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ 

ไมมีจุดใดดอนใดที่สัตวทั้งหลายจะไมเกิดไมตาย จะไมเสวยทุกขความลําบาก
ลําบน เต็มไปหมดดวยความเสวยกรรมของสัตวทั้งหลาย เน่ืองมาจากการเกิดการตาย
มีอวิชชาเปนสําคัญที่ผลักไสใหเกิด แลวการไดรับความดีความช่ัวน้ันมันเก่ียวกับเร่ือง
กรรม การทําดีตองใหผลดีไมสงสัยเปนอื่น เชนเดียวกับการทําบาปตองเปนบาป ทําดี
ตองไดด ีทําชั่วตองไดชั่ว เปนหลักตายตัว ใครจะมาแกไขมาลบลางไมได 

แมแตพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ไมปรากฏวาพระพุทธเจาพระองคใดลบลาง
บาปไมใหมีในสัตวเลย ใหมีแตบุญอยางเดียว อยางนี้พระองคทําไมได จึงตองสอน
อุบายวิธีการ บอกอันใดที่ชั่วชาลามกอยาทํา ถาทําแลวผลจะเปนอยางน้ันข้ึนมา คือผล
ไมพึงปรารถนา หนักเบามากนอยจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนนั้นแล สอนใหสราง
แตคุณงามความด ี การสรางคุณงามความดีมันไมอยากสราง เพราะกิเลสไมใหสราง ที
แรกก็ตองไดฝนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกัน 

เพราะกิเลสน้ีเม่ือเราจะทําความดีก็หมายความวา เราจะออกจากอํานาจวาสนา
หรือเงื้อมมือของมัน มันไมอยากใหออก เพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กัปกี่กัลป
แลว มันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไป ไมยอมใหจิตดวงน้ีมีอํานาจวาสนาแกกลาสามารถ 
ที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลย เพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงคาน 



 

ผูบูชาตถาคต ๒๓ 

๒๓ 

ดวยเหตุน้ีเองการทําคุณงามความดีประเภทตาง ๆ จึงตองวายาก วาลําบาก 
แลวดีไมดีไมอยากทํา สิ่งเหลานี้มีแตเรื่องของกิเลสกีดกันเอาไวทั้งนั้น เราไมเห็นเราไม
รูน่ันซิ ตอเมื่อสติปญญาของเรามีความแกกลาสามารถแลวปดไมอยู เหนือขึ้นไปๆ 
มองลงมาเห็นหมดๆ ระดับไหนๆ ของกิเลสประเภทใด หลอกลวงสัตวโลกอยางใดบาง 
กิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตวโลกดวยกลอุบายใดบางๆ พูดงายๆ นะรูหมดๆๆ น่ัน
เวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแลวตองรูเรื่องกลมายาของกิเลส ไมงั้นฆากิเลสไดยังไง ไมเหนือ
กิเลสฆากิเลสไดยังไง 

พระพุทธเจาทานเปนอยางนั้น และพระญาณหยั่งทราบของพระองคนั้น ฟง
แตวา โลกวิท ู รูแจงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ไมมีสิ่งใดจะปดบังลี้ลับพระญาณ
ของพระองคเลย เห็นสัตวท้ังหลายเปนอยางท่ีวามาน้ี เปนแตเพียงวาพระธรรมอันใดที่
จะเปนประโยชนแกโลก พระองคก็นําสิ่งนั้นมาแสดงนําสิ่งนี้มาแสดง เพ่ือสัตวโลก
ประเภทน้ันๆ เพราะมันตางๆ กันในสัตวท้ังหลาย เชนอยางสอนมนุษย ธรรมประเภท
ใดที่จะเปนประโยชนแกมนุษย ทานก็นํามาสอนพวกเรา ดังที่บัญญัติไวเพื่อมนุษยทั้ง
หลายเวลาน้ี ธรรมประเภทใดท่ีจะควรสอนเทวดาอินทรพรหม ทานก็ทรงสอนเทวดา
อินทรพรหมเปนประเภทๆ แหงอรรถแหงธรรม ตามอุปนิสัยของเทวดาอินทรพรหม
ทั้งหลายจะรับได ตลอดถึงพวกยักษพวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไมไดเลยในโลกนี้ ที่
ควรแกพระองคจะทรงสงเคราะหโดยวิธีใด พระองคก็สงเคราะหดวยวิธีนั้นๆ จึงไมซ้ํา
กันกับธรรมเหลาน้ันท่ีนํามาสอนมนุษยเรา 

เราอยาเขาใจวามนุษยเราน้ีเปนเจาของแหงธรรมแตผูเดียว สัตวท้ังหลายเขาก็
มีทางไดรับธรรมจากพระพุทธเจาเหมือนกัน และคําวา  กรรม  ก็เหมือนกันเชนนั้น 
กรรมดีกรรมชั่วมีอยูทุกตัวสัตวไมมีใครปฏิเสธไดเลย นอกจากพระพุทธเจาและพระ
อรหันตทาน นั่นหมายถึงกรรมทางใจไมติดตามทานได แตกรรมในสวนวิบากท่ีจะตอง
รับน้ันยอมรับ ดังท่ีเห็นกันแลวน้ัน แตไมเขาถึงพระทัยถึงใจทาน ทานไมรับเสวย กรรม
ทั้งหลายแมจะมีมากมีนอยก็ไมไดเสวยภายในจิตใจ ตางกันที่ตรงนี ้

น่ีละการส่ังสอนสัตวโลก พระพุทธเจาจึงสั่งสอนอยางเนนหนักอยางกวางขวาง
มากมายไมอาจพรรณนาได อรรถธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกที่มนุษยเรา
ไมไดรูไดเห็นเลย ไมเกี่ยวของกับมนุษยเราเลยมีมากขนาดไหน มากยิ่งกวาที่สอน
มนุษยนี้อีกไมรูกี่รอยเทาพันทวี แตพระองคไมไดนํามาสอนพวกเรา เราจึงเปนเหมือน
วาเรามีธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อันนี้เปนเรื่องของสอน



 

ผูบูชาตถาคต ๒๔ 

๒๔ 

มนุษย ที่สอนพวกสัตวนอกจากมนุษยไปมีเทวดาอินทรพรหมเปนตน ตามควรแก
ฐานะของเขาจะรับไดมากนอยเพียงไร พระองคทรงเมตตาสั่งสอนธรรมตามฐานะของ
เขาที่จะรับไดมากนอยเพียงนั้น  ธรรมเหลานั้นมีมากตอมากกวาที่ทรงนํามาสอนมนุษย
เรา 

นี่แลพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมาสูโลกแตละพระองคๆ เปนประโยชนแกโลก
แหงไตรภพอยางมหาศาลไมมีประมาณ ไมมีใครเปนคูแขงไดเลย แลวก็ยากดวยการท่ี
จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาแตละพระองคๆ หลักความจริงที่ทรงปฏิบัติตอโลกเปน
อยางนี้ เปนแตเพียงวาทานไมไดสั่งสอนเทวดาอยางเปดเผยเหมือนสอนมนุษยเทานั้น
แหละ ประการหนึ่งคําวาตถาคตก็คือโลกวิทู ท่ีรูแจงหมดแลวน่ันแล การสั่งสอนจึงทรง
เปนไปตามพระวิสัยและวาระ พรอมกับธรรมที่ทรงสั่งสอนก็มีนัยตางกัน และหยาบ
ละเอียดตางกันกับมนุษย นอกจากที่ทรงสั่งสอนเทวดา แตมนุษยสามารถถือเอา
ประโยชนได เชนมงคล ๓๘ ประการ ทานก็นํามาสอนมนุษย อันใดที่เปนประโยชนแก
พวกเทพพวกอินทรพรหมทั้งหลายลวนๆ ทานจะไมนํามาสอนมนุษย ธรรมที่ทานไมนํา
มาสอนมนุษยนี้มีมากขนาดไหนไมอาจคํานวณไดเลย 

สัตวโลกที่เต็มอยูในโลกธาตุนี ้คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หรือวา กามโลก 
รูปโลก อรูปโลกมีมากขนาดไหน พระญาณทรงหยั่งทราบโดยตลอดทั่วถึง ในการท่ีจะ
สงเคราะหสัตวโลกตามภูมิอุปนิสัยน้ันเปนพุทธวิสัย คือเปนพระวิสัยของพระพุทธเจา
โดยเฉพาะ ใครจะไปยื้อแยงแขงดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมาย ไปดนไปเดา
ไปตัดคะแนนใหคะแนนพระพุทธเจานั้น ไมมีทางที่จะเปนไปได เปนเรื่องของพระพุทธ
เจาโดยเฉพาะ เพราะพระองคทรงรอบคอบและทรงรับภาระตามพระอัธยาศัยแตผู
เดียว นี่พูดถึงพระญาณความหยั่งทราบและการการทําประโยชนแกโลกของพระพุทธ
เจา เมื่อถึงขั้นรูทานรูอยางนั้น และทานบําเพ็ญประโยชนแกโลกอยางน้ี 

พระสาวกทั้งหลายไมไดรูแบบพระพุทธเจาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ตาม แต
เปนเครื่องยืนยันเปนพยานกันไดอยางประจักษ ไมมีทางสงสัยเชนเดียวกัน และทานก็
ทราบแงแหงธรรมตางๆ พอเปนเครื่องเทียบเคียงกันได ธรรมกวางแคบเพียงใด 
บรรดาสาวกท่ีเปดหัวใจออกมาแลว กิเลสที่ปดบังหุมหอไดกระจายตัวออกไปหมดแลว
ทําไมจะไมรู เพราะเปนจิตท่ีควรรูอยางเดียวกัน เปนแตเพียงวารูกวางรูแคบรูลึกต้ืน
หยาบละเอียดตางกันเทาน้ัน เรื่องไมใหรูเปนไปไมได ตองรูๆ 



 

ผูบูชาตถาคต ๒๕ 

๒๕ 

เหมือนกับเร่ืองฆากิเลส ฆาลงในหัวใจจนกระท่ังไมมีเหลือเชนเดียวกับพระ
พุทธเจา ความบริสุทธิ์ยอมเปนเหมือนกันหมด คือเปนเชนเดียวกับพระพุทธเจา น่ีเปน
ธรรมชาติเสมอกัน ทานวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธ์ิแลวนับแตพระ
พุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ไมมีคําวาย่ิงวาหยอนตางกันเลย คือเสมอกัน แต
พุทธวิสัยท่ีทรงรูเห็นทรงเห็นธรรมท้ังหลาย และทรงนํามาทําประโยชนเพื่อโลกเพื่อ
สงสารน้ันตางกัน แตเปนเคร่ืองยืนยันกันไดวา สาวกทั้งหลายก็เปนไดตามวิสัยของทาน 

น่ีแลธรรมท่ีนํามาสอนโลก เปนอยางไร มันปรากฏบางไหมในหัวใจของพวก
เรา ที่ไมปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปดบังลี้ลับไว แมแตเรื่องที่สัมผัสสัมพันธอยูกับตัวเองนี้ 
ยังแกไมไดแกไมตกละวางไมไดจะวายังไง เราจะไปพูดอะไรนอกๆ นานาท่ีไกลแสน
ไกลยิ่งกวานี ้ดูที่ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิต ที่สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีแตเรื่องของกิเลส
มันจับมันจองเอาไวเสียหมด ไมใหมีอะไรเหลือเลยวาไมเปนกิเลส เม่ือเปนเชนน้ันเรา
จะหาสมาธิหาปญญาหาวิมุตติหลุดพนมาจากไหน ถาไมไดใชความพยายามอยางเต็มที่
ดังกลาวมาน้ี 

เอา หนักขนาดไหนก็ใหรูวานิสัยวาสนาของเราเปนอยางน้ี หรือวานาของเรา
สวนของเรามันรกรุงรังมันทํายาก แมทํายากก็เปนนาของเรา จะไปทํานาของคนอื่นที่
เขาทํางายๆ ไดอยางไร ตองทํานาของเราสวนของเรางานของเราน่ันแล งานของเรายาก
ก็เปนเรื่องของเราที่จะตองทํา จะใหคนอื่นเขามาเปลี่ยนมือไดอยางไร เราตองทํา อันนี้
ก็เหมือนกัน กิเลสเกิดข้ึนในหัวใจของเรา วาเปนกิเลสของเราก็ถูก เราก็ตองแกเอาถอด
ถอนเอา ยากเราก็ตองสู ยากก็ตองทํา งายก็ตองทํา การยากการงายน้ีไมใชจะยาก
ตลอดไป ถึงระยะที่ยากมันก็ยากเหมือนกับวาจะไมมีงายเลย แตถึงระยะที่งายมันก็งาย 
นาของเราก็เหมือนกัน สวนของเราก็เหมือนกัน งานของเราก็เหมือนกัน ไมใชวาจะยาก
ตลอดไป สวนท่ีงายมันก็มีสับปนกันไปน้ันแล 

น่ีการประกอบความพากเพียรเพ่ือชําระกิเลส  ก็พึงทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 
ใหสมกับวาเราน้ีแบกกองทุกขมานานขนาดไหน ควรจะต้ังความเข็ดหลาบเขาไว แมเรา
ไมเคยรูความเปนมาของตน แตพระพุทธเจาก็รูมากอนแลว ต้ังแตทรงบรรลุปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ ในปฐมยามวันคืนตรัสรูเดือน ๖ เพ็ญน้ันก็ประกาศกังวานใหทราบ
แลว เปนยังไง ดวงวิญญาณของพระพุทธเจาเคยเกิดที่ไหนๆ บางมากขนาดไหน พระ
องคทรงรูตลอดทั่วถึง ซ่ึงลวนแลวต้ังแตรูความหมุนเวียนเปล่ียนไปเปล่ียนมาของพระ
องคเอง จึงไดมาพิจารณาถึงเรื่องสัตวทั้งหลายวาเปนยังไง 



 

ผูบูชาตถาคต ๒๖ 

๒๖ 

เร่ืองจิตวิญญาณของเรามันเคยเกิดเคยตายมาน้ีจนนับไมไดแลว ถาจะพูด
แบบโลกๆ แตพระพุทธเจาน้ันเปนอีกวิสัยหน่ึง เราไมตองไปพูดวาทานนับไดไมได 
เพราะไมมีใครที่จะฉลาดทรงปรีชาญาณเกินพระพุทธเจาแลว เวลาพิจารณาดูสัตวโลก
ในอันดับที่สองคือมัชฌิมยาม เวลาไดบรรลุจุตูปปาตญาณแลวเล็งดูสัตวท้ังหลาย โอโห 
วาง้ันเลย ถาจะพูดอยางพวกเราท้ังหลายน้ีวาใจหายเลย จิตวิญญาณแตละดวงๆ น้ีลวน
แลวต้ังแตหาบภพหาบชาติ แบกกองทุกขมาจนนับประมาณไมไดเชนเดียวกัน ใครไม
อาจทราบวาตนของวิญญาณดวงน้ีมาจากไหน และปลายของวิญญาณดวงนี้จะไปสิ้นสุด
ยุติที่ตรงไหน แบกไปแบกมาหามไปหามมา หมุนไปหมุนมา ดวยความทุกขความ
ทรมานมากนอยตามวิสัยแหงวิบากกรรม อยูอยางนี้กี่กัปกี่กัลปมาแลว เม่ือไรจะผาน
พนไปได 

น้ีแลพระพุทธเจาเวลาไดตรัสรูแลว จึงสอนโลกอยางเต็มพระทัยพระเมตตาสุด
สวน การแนะนําส่ังสอนดวยวิธีการใดๆ ไมมีใครเกินพระพุทธเจาในเร่ืองการสอนโลก 
ที่จะใหไดรับประโยชนตามภูมิของตนๆ ไมมีคําวาอัดวาอั้น และคําวาเนนวาหนัก วา
เผ็ดวารอนวาฉลาดแหลมคม ไมมีใครเกินพระพุทธเจาในอุบายการสอนโลก ใครจะ
ฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจา เพราะอะไร เพราะสิ่งที่จะแกสิ่งที่จะถอดจะถอนมีอยางไรใน
หัวใจสัตว พระองคก็ทรงทราบและทรงแนะแนวทางใหตามเหตุตามผลหนักเบาท่ีเปน
อยูในใจสัตวโลก จึงตองยากถาพูดถึงเรื่องยาก แตพระองคก็พอพระทัย เนื่องจากพระ
เมตตาเปนพ้ืนฐานสําคัญ 

พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แลว เราจะเรียกวาเปนพระเมตตาลวนๆ ไปเสียหมดก็
ไมนาจะผิด เพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว ไมมีอะไรที่จะออนนิ่มยิ่งกวาจิต
ที่บริสุทธิ ์ เขาไดหมด ไมมีคําวาสูงวาตํ่าวาสัตววาบุคคล สงสารไดหมดทุกเม็ดหินเม็ด
ทราย เลยนั้นไปอีกจะวาไง น่ันแลอํานาจแหงความเมตตาสงสาร จึงไมมีถือพระองค 
คําวาถือตนถือตัวไมม ี เพราะอํานาจแหงความเมตตาน้ี ใหตองมีแกใจ ใหตองสงสาร
อยูงั้นตลอดไป 

ถาเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆ ของเรารองหมรองไหจะเอาอะไร เด็กจะดุจะ
ดาจะทุบจะตีจะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตาม พอแมไมไดสนใจ มีแตโอๆๆ เร่ือยไป
เพราะความรักความสงสารมาก นี่พระพุทธเจาก็เหมือนกัน เพราะพระเมตตานี้มีแต
โอๆ แหงพระเมตตาทั้งนั้นกับสัตวทั้งหลาย แลวจะถือพระองคไดอยางไร น่ีแลอํานาจ
แหงความเมตตาที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์เปนอยางนี ้



 

ผูบูชาตถาคต ๒๗ 

๒๗ 

ในเบ้ืองตนไดอธิบายถึงเร่ืองสมาธิภาวนาและพิจารณาทางดานปญญา ใหพา
กันใชทางดานปญญาใหมากอยาอยูเฉยๆ ใหหาอุบายใชคิดกับธาตุขันธอันนี ้ตะกี้นี้พูด
เรื่องนี้เลยกระจายออกไปอีก เชน เร่ืองวามันติดอะไรท่ีวาน่ันนะ มันจืดมันจางไหมมัน
อิ่มมันพอไหม ก็คือสิ่งเหลานี้ไมมีความอิ่มพอ ถาใหกิเลสพาเดินแลวตั้งกัปตั้งกัลปดัง
ท่ีเคยเปนมาน้ี ไมมีคําวาอิ่มวาพอ จึงตองใหใชปญญาพาเดินเขาสูความจริง แลวตัดกัน
ขาดสะบั้นลงไปๆ ดูใหเห็นชัดเจน ธาตุขันธ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันคือ
อะไร ตัวของเราน้ีก็เต็มอยูแลวกับส่ิงเหลาน้ี รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มีเต็มอยู
ในตัวของเราแลว ดูใหชัดเจนลงไปซี อนิจฺจํ ทุกข ํ อนตฺตา ทานประกาศกังวานอยูแต
จิตมันไมยอมรับนั่นซิ ใหพิจารณาตรงน้ีถึงเรียกวาปญญา ปญญานั่นแลจะพาพนทุกข 
จงพากันพิจารณาใหมาก ความหลงเพลินตามกิเลสมีราคะตัณหาเปนตน อยาหวัง
ความพนทุกข มีแตมันจะพาใหจมดังที่เคยเปนมานั่นแล 

ใหต้ังหนาต้ังตาทํางาน อยาไปคาดเวลํ่าเวลา อยาไปนับอานเท่ียววาได
พิจารณาอยางนั้นอยางนี้มากหรือนอย เอา พิจารณาจนกระท่ังรูจนกระท่ังเห็น เม่ือรู
เมื่อเห็นแลวจะคอยจางไปๆ ในบรรดาความยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท้ังหลาย จางไปๆ สุด
ทายก็เห็นไดชัดวาละไดขาดได ดังที่วาขันธทั้ง ๕ นี้มันเปนเรามาสักกี่กัปกี่กัลปถาจะนับ
เปนกัปเปนกัลปใหมัน ขันธนี้ตั้งแตวันเกิดมานี้เปนยังไง มันถือมาเทาไรแลววาเปนเรา
เปนของเราทั้งนั้น ขันธไมวาเราก็วาเอาเองจะวาไง ธรรมะพระพุทธเจาประกาศกังวาน
อยูมันก็ไมยอมเชื่อ มันเชื่อแตเรื่องของกิเลสคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นซิ 

เพราะฉะนั้นจึงใชปญญาหมุนเขาไปๆ ตรงท่ีวาน้ันใหมันแตกกระจายหมด รูป
กระจายออกไปซี หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไร ก็คือปาชาผีดิบ เราน่ังเฝานอนเฝาอยูกับปา
ชาผีดิบ ความรูฝงอยูในทามกลางปาชาผีดิบทั้งวันทั้งคืน เราทําไมจึงภูมิใจวาน้ีเปนเราน้ี
เปนของเรา มันเราท่ีตรงไหนมันปาชาผีดิบ หนังหอกระดูกหอสิ่งสกปรกรกรุงรังอยูภาย
ในจิตใจน้ี ถาเปดออกมาแลวดูไดยังไง แมตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไมได อยาวาแต
เราจะดูคนอ่ืนหรือคนอ่ืนจะมาดูเราเลย เปนยังไงใจของเรามันจึงไมเห็น ดูอยางนั้นซิ
ปญญาด ู

เราอยูกับอสุภะอสุภังอยูกับปาชาผีดิบ ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตาย 
เรายังจากกันไมไดกับปาชาผีดิบนี ้ เรายังไมรูวาเปนปาชาผีดิบอยูเหรอ ยังมาเสกสรร
ปนยอตามกิเลสหลอกลวงอยูเหรอ วาน้ีเปนเราน้ีเปนของเรา มันตรงไหนเปนเรา เรา
ไมละอายผม ขน เล็บ ฟน หนัง บางเหรอ เขาวาเขาเปนเราไหม เน้ือ เอ็น กระดูก ตับ 
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ไต ไส พุง อวัยวะนอยใหญน้ี เขาวาเขาเปนเรา เขารับทราบวาเขาเปนเราเปนของเรา
ไหม มีแตเราบนบาอยูคนเดียว วาน้ีเปนเราน้ันเปนของเราอยูลึกๆ ภายในหัวใจน้ันแล 
เหตุนี้เองปญญาจึงแทรกเขาไมได 

เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาขุดลงไป หลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึง
ความจริง เมื่อถึงความจริงแลว วาหนังก็สักแตวา เน้ือ เอ็น กระดูก ก็สักแตวา หมด
อวัยวะนี้สักแตวาทั้งนั้น  เขาเปนเพียงความจริงของเขาอันหน่ึง เขาไมไดวาเปนเราเปน
ของเรา และเขาไมไดรับทราบความหมายของเราวาไปหมายเขาอยางไร และเขาก็ไมรับ
ทราบความหมายของเขาดวย น่ันพิจารณาลงไปถึงความจริง ทําไมมันจะไมปลอย เม่ือ
ถึงความจริงแลวปลอยทั้งนั้น อยูไมได น่ีข้ันรูป 

ข้ันเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกันอยางนี้แล ลงปญญาไดหยั่งเขา
ถึงไหน ความจริงตองปรากฏขึ้นมาๆ เมื่อปรากฏขึ้นมาอยางเต็มหัวใจแลวจะทนยึดมั่น
ถือมั่นไดอยางไร เมื่อถึงขั้นที่จะสลัดเต็มที่แลวไมปลอยไมได ตองผึงเดียวเทานั้น จิต
ดีดผึงออกมามันจะเหลืออะไรที่นี่ นั่นฟงซ ิ

แตกอนเราก็เคยพูดเสมอ เมื่อถอนจากอันนี้เขาไปแลวก็ไปรวมตัวอยูที่จิตดวง
เดียวคืออวิชชา พอตัดกิ่งตัดกานตัดแขนงไปหมด ทางเดินของอวิชชาตัดเขาไปดวย
ปญญา ถูกปญญาตัดเขาไป รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีเปนเคร่ืองใชเปนทาง
เดินของอวิชชา ตัดเขาไปๆ ดวยปญญา พิจารณาแลวปลอยวางเขาไปๆ เทากับวาตัด
ใหขาดกันเขาไป ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานี้หมดไปๆ จนกระทั่งเขาถึงจิต 

เมื่อเขาถึงจิตแลวเปนยังไง อวิชชานี้ยิ่งเปนของละเอียดมากทีเดียว เราจึงเห็น
ไดวาไมมีอะไรเกินกษัตริยวัฏจิตคืออวิชชา อันน้ันสําคัญมาก ในธรรมบททานก็กลาวไว 
ปภสฺสรมิท ํ ภิกฺขเว จิตฺต ํตฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฐํ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย จิตเดิมผองใสแตอาศัยกิเลสที่จรมาคลุกเคลากัน จึงกลายเปนจิตที่เศราหมองไป 
ทานไมไดบอกวาจิตผองใสคืออะไร เพราะฉะน้ันผูเรียนเขาไปตรงน้ี จะตองไดถกกัน
อยางเต็มที ่ถกแลวก็ไมไดอะไร นํ้าลายก็หมดไปเปลาๆ ไมเห็นไดความเขาใจอะไรเลย
เพราะไมไดปฏิบัติ 

พอไดปฏิบัติเขาไปเทานั้น ไลเขาไปอยางที่วานี ้ ไลเขาไปตามหลักความจริง 
เจอเขาไปรูเขาไปๆ ปลอยวางเขาไป จนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆ แลว ก็ไมพนคําวาตัว
ผองใสนั้นคืออะไร นั่นละไปติดอยูตรงนั้น เพราะอันน้ีละเอียดมาก นี่ละกษัตริยของ
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กิเลสท้ังหลาย ฟงแตวาจอมกษัตริยวัฏจักร อันนี้ละเอียดมากที่สุด แมมหาสติมหา
ปญญายังตองงง ยังตองติดจนได 

นี่เราพูดถึงขณะที่ติด ไมใชวาไมติด พอเปนมหาสติมหาปญญาขึ้นมาแลว ส่ิง
เหลาน้ีขาดสะบ้ันไปเลยไมใชอยางน้ัน ขาดไปในสวนท่ีขาด อันนี้ยังไมขาด ยังหลอก
มหาสติมหาปญญาไดอยางสบาย รักษาเขมงวดกวดขัน อะไรมาแตะมาตองไมได 
กษัตริยวัฏจิตนี ้เพราะไมรูน่ี นึกวานั้นเปนของจริงนั้นเปนของเลิศของประเสริฐพอแลว 
ก็เฝาก็รักษาอยูนั้นดวยความพออกพอใจออยอิ่ง ไมมีอะไรจะเกินนี้ ถาพูดถึงเรื่อง
ความสุขความสบายความอัศจรรย ก็ประหนึ่งวาไมมีอะไรเกิน เมื่อยังไมผานมันไป วาน้ี
เทาน้ันๆ ก็อยูตรงนั้น 

แตเพราะเหตุไร คําวามหาสติมหาปญญาถึงจะหลงก็ตาม หลงกลของธรรม
ชาติน้ีก็ตาม แตความสังเกตสอดรูจะมีอยูในขณะเดียวกันๆ ธรรมชาติที่ขึ้นชื่อวาสมมุติ
แลวตองมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตน ซ่ึงหยาบหรือละเอียดขนาดไหน ตอง
เปล่ียนแปลงตามน้ันๆ เชน อวิชชาเปนของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชา 
เพราะฉะน้ันความละเอียดมาก จึงไปรวมอยูที่นั่น ความละเอียดของสมมุติของอวิชชา
จึงไปรวมอยูที่ความผองใสอันนั้น 

ทีนี้ผองใสขนาดไหนก็ผองใส ความเปลี่ยนแปลงไมพนจะตองมีจนไดนั่น
แหละ เมื่อมหาสติมหาปญญาเฝาดูอยูตลอดเวลา ทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ยอมจะทราบได
ในความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติน้ัน เชนมีความเศราหมอง ความเศราหมองน้ีหมาย
ความวาความเปล่ียนแปลง จะนิดหนึ่งก็ตาม เพราะธรรมชาติน้ันละเอียด ความเปล่ียน
แปลงจะละเอียดมาก แตก็ไมพนปญญา หนีปญญาไปไมพน ก็จะตองทราบ ความเศรา
หมองความผองใส ความสุขความทุกขมันจะมีมาตามๆ กัน ความเศราหมองกับความ
ทุกขก็เปนเงาตามตัว ความสุขกับความผองใสก็แยกกันไมออก เปนเงาตามตัวอยูในจุด
เดียวกันน้ัน 

เมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แลว เห็นความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติน้ีอยูแลว
นอนใจไดยังไง นั่นละที่นี่ที่จะไดทุมเขาไปจุดนี้เต็มสติกําลังความสามารถ ถือจุดนั้น
เปนจุดสนามรบ เชนเดียวกับสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเคยเปนสนามรบพังกันมาๆ โดย
ลําดับแลวยังเหลืออยูธรรมชาติน้ี แลวก็กลายเปนสนามรบขึ้นมาอยางเต็มที่ของมหาสติ
มหาปญญา และก็พังกันเลยในจุดนั้น ทีนี้คําวาผองใสไปไหน ถาหากวาเปนของจริง
แลวตองทรงตัวอยูซ ิดับไดยังไง น้ีดับเสียจนไมมีอะไรเหลือ จนใจหายวายังไง อวิชชา
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ดับใจหาย ฟาดินถลมเปนยังไง ความหลงกลับเปนความรูก็เปนฟาดินถลม ทีนี้หมดคํา
วาเศราหมองคําวาผองใส ท่ีวาจุดอันสวางกระจางแจงท่ีวาเปนแดนอัศจรรยท้ังหลายใน
ขั้นตน แตเม่ือมีธรรมชาติท่ีเหนือกวาน้ันลบลางกันแลว อันนี้ก็กลายเปนของปลอมไป
อยางจอมปลอมทีเดียว 

อยางที่เคยพูดวา อันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคําทั้งแทงแตกอน ไดกลาย
เปนกองขี้ควายทั้งกอง แลวมาปกปดกําบังทองทั้งแทงไวใหอยูขางลาง พออันนี้เปดตัว
ไปเทานั้นเปนยังไงที่นี่ อันน้ันย่ิงอัศจรรยมากกวาน้ี เหนือโลกเหนือสงสารไมมีอะไรเกิน 
ไมมีคูแขง ทานจึงวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก เหนืออยางน้ันซิ ทําจิตให
เหนือทุกสิ่งทุกอยาง แลวอะไรมันก็เหนืออยูอยางนั้นจะวายังไง น่ันละทานวาเปน 
อฐานะ ที่จะเปนไปอยางไรไมไดอีกแลว นั่นถึงขั้นเปน อฐานะ ของจิต 

เอา กิเลสตัวไหนจะเขาไปแทรก กิเลสตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแลว ตัว
ไหนจะมาผลิตเปนกิเลสขึ้นมาอีก ใหยุแหยกอกวนเหมือนอยางแตกอนไมม ี เหลือแต
ความบริสุทธ์ิลวนๆ น้ันแลพระพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลายทานทรง ทรงอยางนั้น
เอง ประเสริฐทานประเสริฐอยางน้ัน ประเสริฐในหลักธรรมชาติ ไมใชประเสริฐดวย
ความเสกสรรปนยอ แลวก็หายไปๆ ดังที่เปนมาตั้งกัปตั้งกัลปอยูในโลกสมมุติอันนี ้อัน
นั้นไมใชโลกสมมุต ิเปนโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ยากขนาดไหนก็ใหเห็นอัน
น้ีเปนสําคัญ ธรรมชาติท่ีวาเลิศน้ีเหนือความยากความลําบากความทุกขท้ังหลาย จึง
ตองพยายามเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 

นี่ละถาพูดถึงเรื่องตลาดมรรคผลนิพพาน เปดแลวยัง ตลาดมรรคผลนิพพาน
ตั้งแตขั้นสมาธิมาถึงขั้นปญญาเปนขั้นๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน น้ีคือตลาด
แหงมรรคผลนิพพานอยูในพุทธศาสนาน้ีท้ังน้ัน กิเลสมีฉันใดตลาดแหงมรรคผล
นิพพานก็มีฉันนั้น เมื่อสติปญญามีก็จับๆ จับเอา สมาธิก็จับไดปญญาก็จับได เกาะติด 
วิมุตติหลุดพนก็ไดมาเปนมหาสมบัติของตนโดยไมตองสงสัย ขามหัวกิเลสไปซึ่งอยูใน
กองเดียวกัน มันติดกันอยูน้ันระหวางกิเลสกับธรรม ใหเห็นอยางน้ันซิ 

อันนี้มันควาตั้งแตกองขี้ควายๆ กองกิเลส กองอรรถกองธรรมกองสมาธิ
ปญญาวิมุตติหลุดพนไมควา ๆ เวลาจิตถูกปดบังก็เปนอยางนั้น เวลาเปดแลวมันก็รูเอง 
กองขี้ควายก็รู อันนั้นกองมรรคผลนิพพานก็รู จากนี้ไปแลวไมควากองกิเลส นี่แลที่พูด
เบื้องตนวาศาสนธรรมของพระพุทธเจา คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อยูในทามกลาง
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อยูในจุดเดียวกันอันเดียวกันน่ันละ เปนคูแขงกันอยูในตลาดแหงเดียวกันน่ันแล
ระหวางกิเลสกับธรรม 

เวลากิเลสมีอํานาจมากมันก็เกลี้ยกลอมพวกลูกคาทั้งหลาย ใหไปซื้อของมัน
เสียหมด ควาของมันเสียหมด จะซื้อไมซื้อก็ตามขึ้นชื่อวาของกิเลสแลวความับๆ ไป
หมด ธรรมไมเหลียวแล ธรรมไมเหลือบมอง น่ันเวลามันหนาเปนอยางน้ัน แตเวลา
เปดตัวออกมาแลวปดไดยังไง กิเลสมีเทาไรสลัดออกหมดจนไมมีอะไรเหลือเลย ถึงจะ
เคยแบกเคยหามมากี่กัปกี่กัลปก็ตาม ไมไดเสียดายวาไดเคยแบกมานานแสนนาน พัง
ลงทันทีเพราะมันเปนภัย นานสักเทาไรก็เปนภัย จะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ตรง
ไหน ธรรมที่เลิศกวานี้มีอยูมากมาย เห็นประจักษอยูภายในจิตใจ มันก็พังกันละซิ เอา
อยางนั้นซินักปฏิบัต ิ

อยาไดทอถอยนอยใจการปฏิบัติตัวของเรา สดๆ รอนๆ ธรรมพระพุทธเจา 
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้น ธรรมะคือสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลว เพ่ือจะเขาสูธรรมเหลาน้ีเองไมใชเขาสูท่ีไหน เขาสูแดนแหงมรรคผลนิพพาน
นี้เอง ธรรมเหลาน้ันไมไดไปไหนท่ีสอนไวนะ เอาเขาตรงน้ีๆ นะ ท่ีวาสวากขาตธรรม 
ตรัสไวชอบแลวๆ คือกาวตามนี้นะ จะเขาไปถึงจุดนั้นโดยถายเดียว จะเขาไปถึงมหา
สมบัติโดยไมตองสงสัยวาอยางนั้น 

ใหตั้งอกตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติ อยาเหลาะ ๆ แหละๆ นะ อยูดวยกัน
มากมันมักเหลวๆ ไหลๆ โลเลโลกเลก เร่ืองภายนอกอยานํามายุง อยาเอามาเปน
อารมณของใจ อยาเสียดาย ความเสียดายเหลาน้ีเคยทําลายเรามามากตอมากแลวไมมี
ชิ้นด ีพระพุทธเจาจึงตองตําหนิ ธรรมเปนของเลิศของประเสริฐ เคยใหความรมเย็นแก
โลกมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงโลกุตรธรรม เปนอันวาหมดแลวในเร่ืองท่ีจะใหเกิด
แกเจ็บตายเหมือนแตกอน ไมมี น่ันทานก็สอนไวหมดแลว อยูในธรรมของพระพุทธ
เจาหมดแลว ใหพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 
 


