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เน้ือนาบุญ 
 

ตอไปนี้จะไดเริ่มแสดงคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขอใหบรรดา
ทานผูฟงพึงสังเกตความเคลื่อนไหวแหงใจของตนในขณะฟง ถาไดสังเกตความเคลื่อน
ไหวของใจโดยใกลชิดแลว เราจะไดเห็นอาการท่ีเคล่ือนไหว ซึ่งแสดงออกมาทั้งดีและชั่ว
จากใจดวงเดียวทุกระยะ ทานกลาวไววา โลกธาตุดูเหมือนวากวางขวางมากมาย แตน้ัน
เปนสภาวธรรมอันหน่ึง ๆ เทาน้ัน เขาไมมีความหมายและความรูสึกในตัวของเขาเองแต
อยางใด 

แตใจซึ่งเปนตัวโลกธาตุนี้เปนธรรมชาติที่รูสึกตัวเองอยูเสมอ และธรรมชาติน้ีเปน
สิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก ถาชั่วก็ไมมีอะไรจะเทียบ ดีก็ไมมีอะไรจะทัดเทียม 
และเปนธรรมชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกวาสิ่งใด ๆ เหตุนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
จึงไดตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เปนตน ส่ิงท้ังหลายมีใจเปนสําคัญ จะดีหรือชั่วขึ้น
อยูกับใจ แตส่ิงท่ีเปนบริวารของใจกลับเปนนายของใจน้ันมีจํานวนมาก ถาพูดอยางคํา
สวยงามก็วา บริวารของใจ เครื่องใชของใจ แตถาพูดใหถูกหลักธรรมจริง ๆ แลวก็ควรวา 
นายของใจ เครื่องกดถวงหรือเครื่องผูกมัดจิตใจนั่นเอง 

ใจที่ไมไดรับการอบรมยอมมีภัยรอบตัว แตสวนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง 
ถายังไมไดอบรมใหรูเรื่องของตัวเองเสียบางแลว ยอมจะคิดตําหนิติชมสิ่งภายนอกมาก
กวาเรื่องของใจผูผลิตการติชมเสียเอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา 
โอปนยิโก ส่ิงท่ีเราเห็นดวยตาก็ดี ไดยินดวยหูก็ด ี พึงนอมเขามาสูใจใหทราบวา สิ่งทั้ง
หลายน้ันมีใจเปนผูรับรู เปนผูใหความหมายในส่ิงท้ังปวง ถาใจไมเปนผูใหความหมาย
แลว สิ่งเหลานั้นจะปรากฏความหมายขึ้นโดยลําพังตัวเองยอมเปนไปไมได การอบรมใจ
ก็เพื่อจะใหรูเรื่องของตัวเองผูกอเหตุ 

พระพุทธเจาทรงพยายามอบรมพระองค เพ่ือใหรูสึกดีช่ัวในพระองคมาเปนเวลา
นาน แตน่ันเปนวิสัยของพระพุทธเจาซ่ึงเชนเดียวกับหนทางหลวง ยอมกวางขวางหรือยืด
ยาว การกอสรางก็ตองทุมเทกําลังมากมาย จึงจะสมช่ือวาเปนทางหลวง สวนทางของ
บุคคลที่จะไปสูจุดตาง ๆ ยอมคับแคบ พอหลวมตัวเทานั้นก็ไปไดอยางสบาย แตภาระท่ี
จะนําไปใหประโยชนสําหรับตนน้ันก็มีจํานวนนอย พอเหมาะกับกําลังจะหอบหิ้วไปได 
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สวนทางหลวงเม่ือสําเร็จแลวนําสัมภาระไปไดมาก เชน ทางรถไฟ เปนตน ไปมาแตละ
เท่ียวบรรทุกคนไดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีสิ่งของติดมากับรถไฟก็มีจํานวนไม
นอย 

วิสัยของพระพุทธเจาจะรื้อขนสัตวโลกใหพนจากโอฆสงสาร ก็ยอมจะทุมเทกําลัง
ลงเปนจํานวนมากและเปนเวลานาน เม่ือบําเพ็ญใหสําเร็จตามภูมิของพุทธวิสัยแลว จึง
เปนผูมีความสามารถและฉลาดแนะนําพรํ่าสอนสัตวท้ังหลาย พรอมทั้งทราบอุปนิสัยของ
สัตวแตละราย ๆ วาควรจะแนะนําพรํ่าสอนได โดยวิธีซ่ึงจะใหสําเร็จผลแกผูมาศึกษาและ
ปฏิบัติตามเปนขั้น ๆ ไป พระองคทรงทราบไดดี นอกจากทรงทราบอัธยาศัยของบรรดา
สัตวแลว ยังทราบธรรมท่ีจะพึงนํามาแนะนําส่ังสอนใหไดประโยชนแกบรรดาสัตวท้ัง
หลายเปนราย ๆ ไปดวย แตสาวกทั้งหลายไมมีความสามารถทัดเทียมพระพุทธเจาได 
เพียงมีกําลังและความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน ทําหนาที่แทนพระพุทธองคไดตาม
กําลังความสามารถของตนเทาน้ัน แมจะเปนผูบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพระพุทธเจาก็ตาม แตกําลังความเช่ียวชาญเฉลียวฉลาดสามารถท่ีจะแนะนําพุทธ
บริษัทใหเปนไปไดเปนจํานวนมากเหมือนอยางพระพุทธเจานั้น ไมใชวิสัยของสาวกผูไม
มีความสามารถเทาเทียมพระพุทธเจาได 

เม่ือยอนเขามาถึงเราท้ังหลายผูบําเพ็ญใหขามพนไปโดยเฉพาะแลว จึงไมควรคิด
วา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธบารมีมาเปนจํานวนเทาน้ันเทาน้ี ทานจึงสามารถพนทุกข
ไปได แตเรามีกําลังเพียงเทาน้ี สติปญญาเพียงเทานี ้ ไฉนจะสามารถบําเพ็ญตนใหพนได
เชนพระพุทธเจา ท่ีถูกเราไมควรคิดเชนน้ัน เพราะวิสัยของพระพุทธเจากับวิสัยของเรามี
ความแตกตางกันมาก ถาจะเทียบกับรถ รถของพระพุทธเจาเปนรถขนาดใหญ เชน 
รถไฟหรือรถบรรทุก รถของพวกเราเปนรถเล็กและรถนั่งเฉพาะ ไมสามารถจะบรรทุก
สัมภาระและคนโดยสารไปได แมจะบรรทุกไปบางก็เพียงหนึ่งคนหรือสองคนเทานั้นก็พอ
ดีกับกําลังของตน ไมเหมือนรถใหญซ่ึงบรรทุกไดคราวละมาก ๆ ก็บัดน้ีเราจะพยายาม
บรรทุกเฉพาะตัวของเราใหขามพนไปดวยความสะดวกและราบร่ืน โดยไมเก่ียวกับภาระ
ซ่ึงจะเปนทางใหเน่ินชา จึงไมควรเทียบพระพุทธเจากับเราในสวนบําเพ็ญบารมี  

อนึ่ง การอบรมใจท่ีเรากําลังทําอยูขณะน้ี นับวาเปนวิธีที่ถูกตองรัดกุมอยูแลว พอ
จะพยุงเราใหกาวพนไปจากวัฏสงสารไดทันกับเวลา สวนวิธีอ่ืนก็เปนประโยชนและเปน
อุปกรณซึ่งกันและกันอยูแลว แตวิธีนี้เปนวิธีที่รัดกุม พอเปนทํานบท่ีไหลรวมแหงบารมี
ท้ังหลายใหมารวมอยูจุดเดียว คือใจที่เต็มไปดวยความสงบและเยือกเย็น เพราะฉะน้ัน 
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บรรดาพระภิกษุสามเณรท่ีบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว หลักพระธรรมวินัย
จึงไมนิยมใหประกอบการงานสวนอื่น ซึ่งนอกไปจากขอวัตรปฏิบัต ิคือ ศีล สมาธ ิปญญา 
อันเปนหนาที่เฉพาะของนักบวช เฉพาะผูบวชจึงสอนทางลัดทางตรงเสมอวา เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน 

และสอนที่อยูที่อาศัย เพื่อบําเพ็ญดวยความสะดวกตามเพศของนักบวชวา  รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ โว ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทใน
พระศาสนาแลว ขอใหทานทั้งหลายพยายามอุตสาหอยูตามรุกขมูล คือ รมไมชายเขาอัน
เปนท่ีสงัดวิเวกและสะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม ไมใหมีภาระผูกพัน พึงประพฤติตน
เชนเดียวกับนกซึ่งมีปกกับหางเทานั้น แมจะเท่ียวหากินผลไมหรืออาหาร ณ ที่ใดเพียง
พอแกจะงอยปากของตนแลวก็บินไปตามสบาย ที่หลับนอนของนกไมมีกําหนดวาจะอยูที่
ไหน ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่น ไมมีความเกาะเกี่ยวกังวลใด ๆ แมบินไปจับตนไมแลว เมื่อจะ
บินจากตนน้ีไปสูตนหนา ก็ไมไดทําความผูกพันหรืออาลัยในตนไมตนนี้เปนของตน บิน
ผานไปเปนลําดับ นกไมมีกังวลใด ๆ ทั้งอาหารที่ยังเหลืออยู ทั้งตนไมที่ตนอาศัย บินจาก
ไปแลวก็ไมเปนอาลัย 

บรรดานักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงหนาเพื่อความเปนลูกศิษยตถาคตแลว 
จําตองดําเนินตนใหเปนอยางฝูงนกเสมอไปตลอดชีวิต พยายามอบรมตนใหเปนท่ีรมเย็น
และเปนเนื้อนาบุญของตนไดอยางสมบูรณ ดวยอุบายวิธีท่ีประทานไว อะไรเลาท่ีเปนเน้ือ
นาบุญของตน คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธ ิปญญา ขอวัตร ซึ่งเปนอุปกรณแหง
การบําเพ็ญสมณธรรมเหลาน้ี จัดเปนเน้ือนาบุญแตละอยาง ๆ เปนผูมีภารกิจนอย 
บําเพ็ญอยูในศีล สมาธ ิปญญา ขัดเกลาจิตใจของตนอยูเสมอ ไมทําความผูกพันอาลัยใน
ที่อยูและสถานที่อาศัย ตลอดถึงตระกูลที่อุปการะเปนประจํา ซึ่งตนไดเคยอาศัยทุกวัน 
บิณฑบาตมาวันหนึ่งจะไดอะไรมากนอยเปนที่พอใจ ไมมีความสําคัญม่ันหมายในอาหาร
การบริโภควาจะมีรสประณีตบรรจงหรือไมก็ตาม เมื่อเห็นวาไมขัดของในหลักพระธรรม
วินัยแลว ยินดีบริโภคขบฉันไปเพียงยังอัตภาพใหเปนไปในวันหน่ึงๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
แกชีวิตและการประกอบความเพียรเทาน้ัน น่ีช่ือวาเปนผูทําตนใหเปนเน้ือนาบุญของตน
ตามที่ไดอธิบายแลว 

ศีลก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง สมาธิก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง ปญญาก็เปนเน้ือนา
บุญอันหน่ึง ทานก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง ท้ังนักบวชและฆราวาสผูบําเพ็ญตามน้ีจัดวา
เปนผูบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือนาบุญของตน วันน้ีบําเพ็ญ วันหนาก็บําเพ็ญ ไมลดละในเน้ือ
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นาบุญของตน จนสามารถทําศีล ทําสมาธ ิทําปญญาใหสมบูรณข้ึน แลวก็กลายเปนความ
รมเย็นแกตนอยางเต็มที่ เม่ือมีความเพียรบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือนาบุญของตนไดแลว ก็
สามารถเปนเน้ือนาบุญ คือใหความรมเย็นแกประชาชนไดเชนเดียวกัน แนวทางขององค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาและสาวกอรหันต ทานไดดําเนินมาอยางน้ีท้ังน้ัน 

แมกอนพระองคจะเปนศาสดาของโลก ก็ปรากฏวาเปนศาสดาของพระองคเองมา
กอน จนมีความคลองแคลวแกลวกลาในวิชชาวิมุตติหลุดพนจากกิเลสอาสวะ เมื่อเปน
ศาสดาในพระองคอยางสมบูรณแลว ตอมาก็เปนครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ซ่ึงเราท้ังหลายก็กลาวอยูเสมอวา ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ดังนี้ ซ่ึงหมาย
ความวาพระองคเปนบุรุษผูหน่ึงซ่ึงควรฝกทรมานใหเปนผูควรแกมนุษยธรรม และมรรค
ผลนิพพาน เมื่อฝกทรมานไดเต็มภูมิแลว เปนผูสมควรจะส่ังสอนโลกในวาระตอไป โดย
ไมเลือกชาติ ช้ันวรรณะ และความม ีความจน เพราะน่ันมันเปนกฎของกรรมประจําสัตว
และบุคคล ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงได ตองยอมจํานนและรับเสวยผลกรรมท่ีมีประจําตน 

เฉพาะนักบวชเปนไปเพื่อไมกอความกังวลวุนวาย แตเปนไปเพื่อประหัตประหาร
กิเลส ซึ่งเปนขาศึกภายในใจใหคอยหมดไป และเปนไปเพื่อการไมสั่งสมกิเลสซึ่งยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ก็อยูในสถานที่นั้น ไปในสถานที่นั้น บําเพ็ญอยูในสถานท่ีน้ัน ศีลก็เร่ิม
บริสุทธ์ิบริบูรณข้ึนมา เพราะสถานท่ีก็เหมาะเจาะ การบําเพ็ญก็สะดวก สิ่งที่จะมากอกวน
ใหศีลดางพรอยก็ไมม ี จะทําใหศีลขาดทะลุก็ไมมี แตละวันเจริญข้ึนดวยการรักษาและมี
สติสืบตออยูเสมอ จิตก็ไมปลอยไปตามอําเภอใจ พยายามระมัดระวังรักษาความ
กระเทือนของจิตใจซึ่งจะเปนไปในทางที่ผิด อันเกิดขึ้นจากความพลั้งเผลอ 

ใจเม่ือไดรับการอบรมรักษาโดยความเอาใจใส ก็จะเปนไปเพื่อความสงบเยือก
เย็น เห็นผลในปจจุบันจิต ปรากฏวาเปนความสุขความสบาย เบาท้ังกาย เบาท้ังจิต คิด
คนควาหาเหตุผลในหลักธรรม ซึ่งจะเปนไปเพื่อความชัดเจนแจมแจงเปนลําดับ จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไปไดเปนขั้น ๆ ผลที่สุดก็ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ 
กลายเปนเน้ือบาบุญข้ึนมาอยางมหัศจรรย อันดับตอไปก็สมควรจะประกาศพระศาสนา
ส่ังสอนประชาชนท้ังหลายไดเห็นอรรถเห็นธรรม ใหรูทางผิดทางถูก แลวบําเพ็ญตนให
เปนลําดับ ไมเสียชาติที่เขาเกิดมายังไมไดรับประโยชนจากผูเปนปุญญักเขต ทรงคุณอัน
สูงในโลก ไดกราบไวบูชาถึงสวรรค ถึงนิพพานได เพราะเหตุแหงพระรัตนตรัยน้ีมีจํานวน
มาก เพราะทรงคุณไวอยางสมบูรณ ใครมากราบไหวก็ไดรับผลประโยชน 
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เราทุก ๆ คนพึงนอมธรรมเหลาน้ันเขามาสูจิตใจ พุทธะ คือ ความรูมีอยูที่ใจของ
เรา ธรรมะ ท่ีจะอบรมฝกฝนผูรูน้ีใหมีความเดนและมีความเฉลียวฉลาด จะตองเกิดขึ้น
จากผูรูเปนผูแสวงหามาเอง เพ่ือแนะนําพรํ่าสอนตนโดยทางท่ีจะใหเปนไปเพ่ือความ
เฉลียวฉลาด สังฆะ ผูจะปฏิบัติตามพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พยายามแกไข
ตนเองก็คือเรื่องของเราผูเดียว จนสามารถปรากฏเปนพระรัตนตรัย คือพุทธะที่บริสุทธิ์
แจมแจง ธรรมะคือความอัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ ์ สังฆะเปนเจาของแหง
พุทธะและธรรมะ ทั้งสามนั้นก็คือเรื่องของเราคนเดียว การอธิบายทั้งนี้เพื่อนอมพระ
รัตนตรัยเขามาสูเราคนเดียว เพื่อเปนสมบัติของเราที่แทจริง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ของพระ
พุทธเจาน้ันเปนสมบัติสวนหน่ึง ซ่ึงเราไดหยิบยืมมาคา คือการบําเพ็ญเพ่ือหากําไรใสตัว
เองจนปรากฏเปนพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ในธรรมชาติข้ึนภายในจิตใจของผูบําเพ็ญ ผูเชนน้ี
จะไปอยูในที่ใด ๆ พระรัตนตรัยก็ติดแนบอยูกับใจ 

ฉะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อกลาวโดยชื่อแลวก็มีแตกตางกันอยูบาง แตเมื่อ
กลาวตามหลักธรรมชาติแลว พุทธะอันใด ธรรมะก็อันนั้น ธรรมะอันใด สังฆะก็อันนั้น 
เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ เปนธรรมกลมเกลียวกันอยางสนิท ไมไดนอกเหนือไปจากใจ
ดวงเดียวน้ี พุทธะดวงนั้นเวลานี้ก็มีอยูกับพวกเรา โปรดพยายามอบรมแกไขใหได พุทธะ
ดวงนี้ไมนอกเหนือไปจากอํานาจของสติและปญญา ไมมีใครจะเปนผูมีอํานาจและวาสนา
ยิ่งกวาตัวเราที่จะอบรมฝกฝนทรมานใจของเราไปได พระพุทธเจาแมพระองคมีอํานาจ
วาสนาเปนศาสดา คือ ครูของสัตวโลกก็ตาม แตก็เปนครูในอุบายวิธีการส่ังสอนตางหาก 
ไมใชเปนผูจะถอดถอนกิเลสอาสวะใหแกบรรดาสัตวทั้งหลายได 

การถอดถอนกิเลสอาสวะตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเปนหนาที่ของเรา ซึ่งได
รับอุบายวิธีจากพระพุทธเจาแลวมาพรํ่าสอนตัวเองและแกไขตนเองโดยตรง ไดยนธรรม
เขามาสูเราใหเห็นวา ปฺุญกฺเขตฺต ํ โลกสฺส ไมใชผูอื่นผูใดนอกจากตัวเราทุกทานจะ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเฉพาะตนเทาน้ัน ไมมีใครจะมาทําใหเราได วันน้ีเราบนวายุง
ยาก เราบนวาลําบาก บนวาไมมีโอกาส วันหนาเราก็จําตองบนอีกตอไป ผูจะมาปลด
เปล้ืองความยุงเหยิงขัดของหรือโอกาสเวลํ่าเวลาใหเราน้ัน ไมมีใครจะสามารถมาเปลื้อง
ใหได เพราะใครก็ตองเต็มไปดวยความยุงเหยิงขัดของดวยกันทั่วทั้งโลกอันนี ้ เราอยูใน
บานคนเดียวมีกายอันเดียว ไมเก่ียวของกับใครก็บนอยูภายในบานคนเดียว วุนวายอยู
คนเดียว คนอ่ืนบานอ่ืนเขาใจวาไมยุงยากเหมือนกับเรา เราก็จะเห็นวาในโลกน้ีหรือใน
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แผนดินอันน้ีมีแตเราคนเดียวเปนผูรับเคราะหกรรม ความยุงยากความทุกขก็จะมีแตเรา
คนเดียว ความยุงเหยิงใด ๆ ก็จะมีแตเรารับเสียคนเดียว 

โปรดไดเปดประตูบานออกไปมองดูคนภายนอก จะเห็นคนอ่ืนท่ีเปนทุกขเชนเรา
หรือยิ่งกวาเราอีกเปนคนที่สอง เดินออกนอกบานไปก็ยิ่งจะเห็นคนที่สาม ท่ีส่ีเปนลําดับ 
ยิ่งเดินออกไปไกล ก็ย่ิงจะเห็นคนเปนจํานวนมากซ่ึงเต็มไปดวยความยุงยากเชนเดียวกับ
เรา เราเปนอยางไร เขาก็เปนเชนน้ัน ความทุกขความยุงเหยิงทั้งมวล เราลองไปถามเขาดู
วา มีความทุกขความยุงเหยิงเชนเดียวกับเราหรือไม โอกาสเวลาเขาจะมีหรือไม หรือไมมี
เฉพาะเรา ก็จะทราบไดทันทีวาคนในโลกน้ี สัตวในโลกนี้ไมมีใครจะอยูเหนือความทุกข
ความยุงเหยิงไปได แมโอกาสและความสะดวกขัดของก็อยูกับคนเรา ซึ่งจะใหโอกาสและ
ความขัดของแกตนโดยทางใดเทานั้น นอกจากตัวเราเองจะฝาฝนตัวเราเพ่ือทางเจริญ
แหงโภคทรัพยและสมบัติภายในใจแลว ไมมีทางอื่นจะทําได 

แมพระพุทธเจา ถาจะรอโอกาส รอวาสนา รอเวลํ่าเวลา รอการงานใหเบาบางลง
ไปเสียกอนจึงจะออกบําเพ็ญสมณธรรมแลว ปานนี้พระองคจะไมปรากฏเปนศาสดาของ
โลก ใหเราท้ังหลายไดกราบไหวเคารพนับถือเลย แตพระองคเปนศาสดาได ก็เน่ืองจาก
พระองคเห็นวาความไมมีโอกาสก็ดี ความยุงยากก็ด ี ก็คือพระองคผูเดียว ความหิว
กระหายทั้งหลายมีอยูในธาตุในขันธของพระองค พระองคจะตองรับประทานอาหาร ผูใด
จะมารับประทานแทนพระพุทธเจาไมได แมกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจของทาน ก็เปน
ภาระจะทรงทําหนาที่ถอดถอนออกจนไมมีอะไรเหลือ ผลท่ีทรงไดรับจากความเพียรไม
ทอถอย จึงปรากฏเปนมหัศจรรยไปท่ัวโลกธาตุประหน่ึงโลกธาตุหว่ันไหว 

ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ทางพระพุทธเจาเดิน เดินดินฝาฝนอุปสรรค ไมใช
เดินเขาไปยอมอุปสรรค ไมใชจะยอมตนตอเหตุการณที่มาเผชิญเอาอยางงาย ๆ เราท่ีหา
เร่ืองใสเราท้ังวันท้ังคืนน้ีมันเปนเร่ืองสําคัญย่ิงกวาเร่ืองใด ๆ ตุลาการที่ไหนจะมาตัดสินก็
ไมมี แตถูกฟองรองทั้งวัน คดีรายไหนที่เกิดจากใจก็ยอมแพเสียทั้งนั้น เพราะไมใช
ปญญามาตัดสิน แลวใครจะมาตัดสินใหวาโอกาสอยูท่ีน่ัน ความวางอยูท่ีโนน ใหทานไป
เสาะแสวงมา แลวเราจะตัดสินใหทานเปนผูชนะความดังน้ี 

ทั้งนี้ก็เพราะโอกาสมันก็อยูกับเรา เวลํ่าเวลามันก็อยูกับเรา วาสนามันก็อยูกับเรา
ที่ทําไว ขออยางเดียวแตอยานําความข้ีเกียจข้ีครานมาเปนหัวหนางาน เม่ือเราทําลงไป
โอกาสวาสนาจะตองม ี ไมตองไปหามาจากที่ไหน เพราะสิ่งทั้งนี้ไมมีอยูกับดินฟาอากาศ 
เราซึ่งเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาผูลือพระนามในทางความเพียร จึงควรคํานึงถึงวิธีการ
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ของพระองค นอมเขามาฝกฝนตนใหเปนไปตาม อนึ่ง เราผูมุงตอของดีมีคามาก โปรด
อยานําส่ิงท่ีช่ัวและบุคคลเลวทรามมาเปนแบบฉบับ จะทําใหเราใหเสียไปดวยโดยไมตอง
สงสัย 

ปราชญทานดําเนินอยางใด เราตองพยายามนําธรรมท่ีทานไดรับผลไปแลวน้ันมา
เปนเคร่ืองพรํ่าสอนใจเรา ถาปลอยใหแตโอกาส ปลอยใหความยุงยากมาตัดสินใหเรา มา
ชี้ชองใหเรา เขาจะตองชี้ชองเขาทางยุงทางวุนวายตลอดเวลา และชี้เขาชองไมมีโอกาส ชี้
วาไมมีวาสนา ไมมีบุญญาภิสมภารจนตลอดวันตาย วันหน่ึงท่ีเขาจะช้ีวาทานมีอํานาจ
วาสนาพอแลว วันน้ีทานวางแลว โอกาสวาสนาพรอมมูลแลว ทานควรจะทําคุณงามความ
ดีไดแลว ไมมีเลย แมท่ีสุดจนกระท่ังวันตายก็ไมมีเวลาจะผอนผันใหเราไดรับความ
สะดวกจากเขา แตมันก็ตายได เพราะเวลามันอยูกับความตายน่ันเอง มันถึงตายไดทั้ง ๆ 
ไมอยากตาย และไมเคยปลอยโอกาสใหความตายเลย โปรดคิดตรองดูดวยปญญาดวยด ี
เราคงมีทางสรางความดีโดยอุบายท่ีกลาวน้ี 

เพราะคนและสัตวในโลกไมมีใครจะอยูเฉย เพราะโลกน้ีเปนโลกท่ีจะกอรางสราง
อยูสรางกิน มีที่อยูอาศัยเปนอยูหลับนอน มีความจําเปนอยูรอบดาน ตองจัดตองทํา ไม
ทําไมได ใครจะไมยุงในโลกนี้ไมมีเลย เราเดินออกไปกวางและไกลเทาไร จะเห็นเร่ืองราว
ที่เต็มไปดวยความยุงยากมาก ไมมีจบสิ้น แมจะใหนามความยุงเหยิงในมวลสัตว คือ โรค
เรื้อรังก็คงไมผิด เพราะโรคแกไมหาย จะถามใครเขาก็จําตองตอบเปนเสียงเดียวกัน 
เพราะมันเปนโลกยุงเหยิงอันเดียวกัน ไมมีใครจะไดรับเปนเอกราชจากกิจการและโอกาส
ใด ๆ ทั้งนั้น เพราะขันธแตละขันธเปนกองแหงความยุงยากจะตองบําบัดรักษา และ
กังวลอยูตลอดเวลา สิ่งที่จะนํามาเยียวยารักษาก็ตองพยายามหามา ความกังวลในเรื่องทั้ง
นี้จนถึงรับประทานไมได นอนไมหลับก็มีในบางเวลา เพราะคิดหาทางแกไขเพื่อผอน
หนักใหเปนเบา และเพื่อครองตัวไปไดอยางโลกเขา 

บางรายปลอยใจใหเลยเถิดจนลืมตัวอยางมืดมิด จนปดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผล
ที่ตนจะพึงไดรับ เพราะความกังวลมีกําลังกลาจนสามารถปกปดกําลัง แมอุปนิสัยแหง
มรรคผลอันควรจะไดอยูแลวใหแคลวคลาดไป เชนเดียวกับอาหารที่แปดเปอนดวยของ
สกปรกเลยกลายเปนของนาเกลียดไปฉะนั้น นอกจากจะชําระใหสะอาดแลวจึงจะเปนของ
ท่ีนารับประทาน 

การชําระใจจากสิ่งมัวหมองจึงเปนกิจที่ควรทํา สําหรับผูมุงตอความสุขอันสมบูรณ 
เพราะฉะน้ันคําวา การทําปรินิพพานใหแจงน้ัน จึงหมายถึงการกําจัดสิ่งมัวหมองของใจ
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ใหคอยหมดไปเปนลําดับ เชน เราน่ังสมาธิ ณ บัดน้ี ก็เรียกวาเราทําพระนิพพานใหแจง
ไดเหมือนกัน แตวิธีที่จะทําใหแจงไดมากนอยเทาไรนั้นขึ้นอยูกับกําลังการกระทํา เราทํา
บุญ ใหทาน รักษาศีล ภาวนา ทั้งหมดเปนวิธีการจะทําพระนิพพานใหแจงทั้งนั้น เหมือน
เรากาวลงจากบานไปสูท่ีตาง ๆ ตามความประสงค กาวแรกน้ันก็คือ กาวจะไปอยูแลว 
กาวที่สองก็เปนกาวที่จะไป กาวน้ีตอกาวน้ัน ๆ ตอกาวนั้น ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ประสงคได ดังนั้น การกระทําคุณงามความดีทั้งหมดจัดเปนความดีแตละกาวที่จะกระทํา
พระนิพพานใหแจงไดอยางเต็มที่ 

ขอบรรดาทุกทานจงพยายามทําจิตใจใหเปนไปเพ่ือความสงบไดบาง แมยังไมถึง
ความสงบอยางเต็มที่ก็พอจะเปนชองทางใหเห็นดวงใจ วาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยูภายในราง
กาย เปนแตถูกสิ่งตาง ๆ มาปกปดกําบังไว แลวเห็นส่ิงท้ังหลายวาเปนของมีคุณคาย่ิงกวา
ใจของตนไปเสีย จึงเปนเหตุใหใจฟุงเฟอเหอเหิมตอสิ่งเหลานั้นโดยไมรูสึกตัว จิตจึง
กลายเปนเขียงเช็ดเทาและถอดตนลงเปนทาสแหงสิ่งทั้งหลายไปเสีย โดยเห็นส่ิงท้ังหลาย
เปนของมีคุณคากวาใจซ่ึงเปนสาระสําคัญ แลวขาดการยับย้ังใจ ผลจึงเปนความเดือด
รอนทั้งวันทั้งคืน น่ีเปนเพราะเหตุแหงความลืมตน 

เม่ือพยายามทําใจใหไดรับความสงบบางดวยวิธีอบรม ใจก็จะเร่ิมเห็นความสุข
และเร่ิมเช่ือพระศาสนาด่ิงลงไปเปนลําดับ ความเช่ือซ่ึงเคยมีอยูแลวน้ันเปนความเช่ือซ่ึง
ไมมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ แตความเช่ือท่ีปรากฏข้ึนในเวลาจิตมีความสงบ จะ
เปนความเชื่อที่เปนปจจักขสิทธ ิ คือเปนความเชื่อเกิดขึ้นโดยเฉพาะ รูข้ึนเฉพาะหนา น่ัน
เปนสําคัญ ขอนี้เปนธรรมดาเหลือเกินที่สิ่งใดถาไมเห็นผลเสียกอน ความเชื่อก็ยังไม
สมบูรณ เชนใจของเราทังวันทั้งคืนมีแตความรุมรอน ไมมีความสงบ ตั้งตัวอยูไมไดแม
แตขณะเดียว เราจะหาความสุขท่ีใจก็หาไมได แมแตศาสนาทานวาเปนของประเสริฐ 
ความรูในแงหน่ึงก็ไมเห็นไปตาม บางทีอาจเห็นไปวาศาสนาเปนโมฆะ ไมจริง แตเมื่อได
พยายามฝกหัดจิตใจใหหย่ังเขาสูความสงบแลว ยอมจะเร่ิมเห็นความสุขและเร่ิมเห็น
ความอัศจรรยของพระศาสนา 

คําวา “ใจสงบ” น้ีโปรดทราบไววานิสัยไมเหมือนกัน ลักษณะแหงความสงบนั้น
มีตางกันอยูบาง แตเม่ือเขาถึงท่ีแลวก็เปนธรรมชาติปลอยวางภาระท้ังหลายเชนเดียวกัน 
บางรายจะคอย ๆ สงบลงไปดวยวิธีบริกรรมภาวนา จะเปนธรรมบทใดก็ตาม หรือจะ
คอย ๆ สงบลงไปดวยลมหายใจเรียกวา อานาปานสติ ความสงบลงไปโดยลําดับ จน
กระทั่งจิตหยุดทํางาน มีความรูอยูจําเพาะหนาน้ันเรียกวา จิตสงบ นานหรือไมนานก็ตาม 
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เพียงแตเห็นความสงบขณะท่ีจิตหยุดทํางานเทาน้ัน เราก็พอจะเห็นความสุขภายในใจได
แลว ถาเราพยายามทําไปเร่ือย ๆ จิตก็จะสงบไดเร็วและจะละเอียดลงไปเปนลําดับ จน
กระทั่งจิตเราถอนขึ้นมาแลวจะคิดอานการงานอะไร แทนท่ีจิตจะวุนวายไปตามส่ิงตาง ๆ 
เหมือนที่เคยเปนมา กลับเปนจิตละเอียดออน และเปนความสะดวกสบายภายในใจไมวุน
วาย น่ีก็เปนผลใหเราประจักษอยูแลว ยิ่งใจมีความสงบลงไปไดนาน ๆ ปลอยภาระไดทั้ง
หมดเรียกวา จิตหยุดทํางาน จะปรุงแตงเรื่องใด ๆ ก็มีความรูอยูจําเพาะหนา ขณะน้ันเรา
จะเห็นของอัศจรรยขึ้นที่นั่นเอง เม่ือถอนข้ึนมาแลวเราควรพิจารณาไตรลักษณโดยทาง
ปญญา 

คําวา “อนิจจัง” คือความแปรปรวนน้ัน มีอยูรอบตัวท่ัวสรรพางครางกาย 
ไตรตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยูในตัวอยางสมบูรณใหเห็นชัด แมทุกข ความบีบค้ันก็มีอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมเพียงแตทุกขทางกาย ทุกขทางใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณตาง ๆ ก็มีอยูเชน
เดียวกัน จงกําหนดใหเห็นชัด คําวา “อนัตตา” ก็ปฏิเสธในความเปนสัตว เปนสังขาร 
เปนเรา เปนเขาอยูทุกขณะ เม่ือพิจารณาจนมีความชํานาญ กายก็จะรูสึกวาเบา ใจก็มี
ความอัศจรรยและสวางกระจางแจงไปโดยลําดับ ปญญาก็ยิ่งจะไหวตัวทั้งกลางวันกลาง
คืน โทษมีอยูที่ไหนก็จะเห็นชัด แมคุณก็จะปรากฏข้ึนในขณะท่ีเราเห็นโทษเปนลําดับไป 
ใจคอย ๆ ยกฐานะขึ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย คอยพยุงตัวสูงขึ้นเปนลําดับ น่ีทาน
เรียกวาจิตใจไดรับความเบาบางพนจากภาระไปเปนข้ัน ๆ 

ภาระก็คือเรื่องของใจหรืออารมณ ไมใชเรื่องอื่นใด กิจการท้ังหลายเขาไมใชภาระ 
รูป เสียง กลิ่น รส ท้ังหลายไมใชภาระ แตเปนภาระอยูกับเรื่องของใจที่ปรุงไปเกี่ยวของ
เรื่องทั้งหลายแลวถือมาเปนอารมณกดถวงใจ เสียดแทงจิตใจตนเอง จึงจัดวาเปนภาระ
ของใจ เมื่อใจปลอยวางสิ่งทั้งหลาย ใจก็หมดภาระไปเปนระยะ ๆ จนกระทั่งจิตไดหลุด
พนหรือปลอยวางส่ิงเหลาน้ันไดอยางจริงจังแลว ภาระทั้งหลายก็หมดไป ไมมีอันใดเหลือ 
แมแตความคิดความปรุงของจิตก็รูเทาทัน ไมไดถือเปนภาระตอไปอีก ความรูความเห็น
ซึ่งเปนขึ้นภายในใจทุกดานทุกมุมก็รูเทาเอาทัน ไมมีอันใดจะเหลืออยูใหเปนความลุม
หลงอีกตอไป ใจยอมหมดภาระที่เปนขาศึกอันจะพึงชําระสะสาง 

คําวา “ขาศึก” น้ัน เบื้องตนเราตองถือวาสิ่งภายนอกเปนขาศึกกอน ตอเมื่อเรา
พิจารณาปญญาอยางชัดเจนแลว ยอมปฏิเสธส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันวา ไมใชขาศึกเขามา
เปนลําดับ นอกจากกระแสของใจที่เคลื่อนออกจากใจแลวกลายเปนอารมณเทานั้น เปน
ขาศึกตอตัวเราเอง กระแสจิตที่คิดไปมากในเรื่องอดีต อนาคต ดี ชั่ว เม่ือเห็นวาเปน
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ขาศึกชัดแลว สิ่งเหลานี้ก็จะปรุงแตงไปมากมายเหมือนที่เคยเปนมาไมได จะคอยสงบตัว
ลงไปเปนลําดับและสงบลงไปจนถึงบอแหงความคิดความปรุง เหมือนโจรไปเท่ียวปลน
บานปลนเรือนทุก ๆ วัน ทําใหประชาชนท้ังหลายไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ เขา
อาศัยซุมซอนอยูที่ไหน เจาหนาท่ีเขาตรวจคนดูใหละเอียดถ่ีถวนจนเห็นจุดท่ีอยูของโจร 
แลวก็ทําลายโจรไมใหมีเหลืออยูในท่ีน้ัน บานเมืองก็รมเย็น หายกรรมหายเวรจากโจรท้ัง
หลาย 

เรื่องของกระแสจิตที่คิดไปคิดมาอยูตลอดเวลา เปนเงาซึ่งเกิดขึ้นจากใจเอง แตใจ
ก็ตื่นเงาของตัวเอง คิดไปทางดีทางชั่ว อดีต อนาคต ลวนแลวแตคิดไปจากจิตทั้งนั้น แต
จิตก็หารูไมวาอาการท้ังหลายเหลาน้ีเกิดข้ึนจากตัวเอง แลวกลับมาหลอกตัวเองใหลุม
หลง ไมมีโอกาสจะทราบได ตอเมื่อปญญามีความสามารถจําตองเห็นกระแสของจิตทั้ง
หมดนี ้ เปนตัวขาศึกที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และทําศึกกับตัวเอง เพราะตัวเองเปนผูหลง
อาการของตนจึงกลายเปนผูมีเรื่องเสมอ ทุกขรอนเปนเรื่องตัวกอไฟเผาตัวเองไมใชคน
อื่นใดทั้งนั้นจะมากอไฟเผา 

ปญญาจะตองยอนเขามาดูที่ตนเหต ุ เมื่อมีความสามารถพอตัวแลว จะยอนมา
เห็นโทษภายใน คือเห็นโทษตัวผูรู ซึ่งเปนที่ซุมซอนแหงโจรทั้งหลาย แลวถูกทําลายไป
เสียจนสิ้นซากไมมีอันใดเหลืออยู น่ันแหละเราจะอยูสบายสุคโต ไปไหนก็เปนขันธลวน ๆ 
ไมเปนกิเลสอาสวะทั้งภายนอก ภายใน ทั้งใจตนเอง จึงหมดเร่ืองหมดราว หมดภาระ 
หมดหวงใยทั้งสิ้น น่ีแลช่ือวา ปุญญักเขต เปนเนื้อนาบุญของตนไดเอง แลวก็เปนเน้ือนา
บุญของโลกไดดวย การบําเพ็ญของทุก ๆ ทาน ท้ังท่ีเปนนักบวชและเปนฆราวาส จงมุง
เพื่อเปนเนื้อนาบุญของตนใหไดอยางสมบูรณ เมื่อสมบัติตนมีมากเหลือใชจายแลว อาจ
จะเฉลี่ยเผื่อแผแกคนอื่นใหเปนประโยชนได เราบําเพ็ญประโยชนเต็มกําลังในตัวเราแลว
ก็สามารถจะเฉล่ียเผ่ือแผความสุขใหแกบุคคลอ่ืนได 

ในการแสดงพระธรรมเทศนาวันน้ี แสดงเรื่อง ปุญญักเขต โปรดพยายามทําตัว
เราใหเปนเน้ือนาบุญของเรา แลวก็จะเปนเนื้อนาบุญของคนอื่นไดในขณะเดียวกัน ขอให
ทานผูฟงทั้งหลายจงพยายามฝกฝนจิตใจใหเปนคุณแกตัวเรา อยาพยายามสงเสริมจิตใจ
ใหเปนขาศึกแกตนเอง ตัวเองเปนขาศึกตอตัวนั้น ไมมีเวลาจะยับยั้งผอนผัน ไมมีสถานที่
อยู ไมมีเวลาจะยุติลงได ไมเหมือนคดีภายนอกที่เปนถอยเปนความกัน เมื่อตุลาการตัด
สินถึงขั้นสูงสุดแลวก็เปนอันยุต ิ ใครแพก็แพไป ใครชนะก็ชนะไป เปนอันเลิกแลวกันไป
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ได แตคดีภายในใจเราน้ี ผูที่ฟองก็เราเอง ผูที่รับฟองก็เราเอง ผูที่ไดรับความทุกขเสีย
หายก็เราเอง แลวเราจะหาตุลาการท่ีไหนมาตัดสิน 

เราเองเปนผูกอคดีแกตัวเราเอง เปนผูกอความเสียหายใหแกตัวเราเองน่ี ไมมี
ใครจะมาเปนตัวการตัดสินใจให นอกจากเราจะนําปญญามาเปนตุลาการตัดสิน วาทาง
ไหนถูก ทางไหนผิด ใหพยายามงดเวนในทางท่ีผิด พยายามบําเพ็ญในทางที่ถูก แลวสง
เสริมทางที่ถูกใหมากเปนลําดับไป พยายามตัดทอนทางผิดใหลดนอยถอยลงไปจนไมมี
อะไรเหลืออยูแลว ผูนั้นแลเปนผูตัดสินตนไดอยางเด็ดขาดและถูกตองที่สุด เหมือนพระ
พุทธเจาและสาวกท้ังหลาย เปนตุลาการตัดสินพระองคและสาวกไดชัยชนะแลว พนจาก
ทุกขในวัฏสงสารถึงนิพพานในวันน้ัน นอกจากนั้นยังเปน ปุญญักเขต ของเราทั้งหลายได 

ในการแสดงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบรรดาทานผูฟงท้ังหลายจง โอปนยิโก นอม
เขามาในตนใหเปนผลเปนประโยชนสําหรับเรา เม่ือพยายามบําเพ็ญตัวเราอยูเชนน้ี 
ความแปลกประหลาดหรือความมหัศจรรยท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว ก็ปรากฏขึ้นที่ใจ
ของเรา คําท่ีวา พุทฺโธ ก็ด ีธมฺโม ก็ดี สงฺโฆ ก็ดี จะเห็นปรากฏข้ึนท่ีดวงใจดวงเดียวน้ีเทา
น้ัน โดยไมตองไปหาหยิบยืมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาอีกตอไปแลว ไปที่ไหน 
พุทฺโธ   ก็คือ ใจที่บริสุทธิ์ดวงนี ้ ธมฺโม  ก็คือธรรมชาติอันนี้  สงฺโฆ ก็คือธรรมอันเกิดจาก
จิตดวงเดียวกัน ท้ังสามรัตนะเลยรวมอยูในตัวของเราคนเดียว เปนผูไมขาดแคลนพระ
รัตนตรัย ไปที่ไหนติดกับใจของเราไปที่นั่น 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
จงดลบันดาลใหทานผูฟงท้ังหลายมีความสุขกายสบายใจ และมีความมุงมาดปรารถนาส่ิง
ใด ขอสิ่งนั้น ๆ จงสําเร็จตามความมุงมาดปรารถนาแหงทานท้ังหลายทุกทานเทอญฯ 
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