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ธรรมสถิตท่ีใจ 
 

ธรรมของพระพุทธเจาตั้งแตพื้นๆ แหงธรรมจนถึงวิสุทธิธรรม ธรรมเหลาน้ีเรา
จะไปหาไปคนที่ไหนไมพบไมเจอไมมีทางสัมผัสได นอกจากใจดวงเดียวน้ีเทาน้ัน 
เพราะฉะน้ัน ธรรมกับใจจึงเปนของคูเคียงกันเปนลําดับลําดาแหงการปรับใจของตัวเอง
ใหเหมาะกับธรรมข้ันน้ันๆ แลวเราจะไดเห็นความแปลกประหลาดของธรรมท่ีสัมผัสใจ
และสถิตอยูกับใจ เมื่อมาเปนสมบัติของตนไปโดยลําดับลําดาแลว ธรรมทานสอนลงที่
ใจไมสอนลงที่ไหน 

โลกก็ดังที่พวกเราทั้งหลายไดรูไดเห็นอยูนี้แล วากวางแสนกวางหรือกวาง
ขนาดไหนไมมีใครคํานวณได แตธรรมนั้นแมจะกวางจะละเอียดขนาดไหนก็ไมมีที่ไหล
ลง ไมมีที่จอดที่แวะ ไมมีที่สถิต นอกจากใจเทาน้ันท่ีธรรมจะเขาสัมผัสสัมพันธ จะสถิต
อยูได มีใจอันเดียว ในทานใจเราใจสัตวใจบุคคลตามข้ันตามภูมิของใจของอุปนิสัย 
ธรรมจึงลงสูจุดเดียวน้ี และมีธรรมชาติคือความรู ไดแกใจดวงเดียวนี้เทานั้นที่จะรับ
ทราบธรรมท้ังหลายได เพราะฉะนั้นทานจึงสอนลงที่ใจๆ ในธรรมทานก็บอกแลวเปน
บาลีวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา คือสิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจ
เปนประธาน สําเร็จแลวดวยใจ แมธรรมท้ังหลายก็รวมลงอยูท่ีใจน้ี ทานจึงสอนใหชําระ 

แตเวลานี้ทําไมใจจึงไมรูทั้งๆ ที่ธรรมมีอยูตั้งแตกาลไหนๆ มา จนกําหนดกฎ
เกณฑไมไดวาธรรมนี้มีมาตั้งแตเมื่อไร เชนเดียวกับโลกมีมาแตเม่ือไรน่ันเอง เราก็ยัง
ทราบไมได เพราะจิตน้ีรูมันไมไดรูเขาสูจุดแหงธรรม จึงไมไดสัมผัสธรรม ไมไดรูเพื่อจะ
สั่งสมธรรมใหเปนคลังของธรรมใหเปนที่สถิตของธรรม กลับตรงกันขามมันเสาะมัน
แสวงหาส่ิงท่ีเปนพิษเปนภัยเขามาสูจิตใจ สิ่งที่เปนพิษเปนภัยก็คือสิ่งที่เปนขาศึกกับ
ธรรม ในศัพทของศาสนาทานใหช่ือวากิเลส คําวากิเลสเพียงอยางเดียวเทาน้ันก็
กระเทือนไปหมดในความเปนภัยแหงธรรม หรือความเปนภัยกับธรรมท้ังหลาย 

ใจท่ีไมสามารถจะรับทราบธรรมต้ังแตข้ันพ้ืนๆ จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เปน
ธรรมเหนือโลกสุดขีดสุดแดนของโลกไมมีประมาณ ก็เพราะจิตของเราไมไดไปในแนว
ทาง หรือไมไดปรับตัวไปในแนวทางแหงธรรมข้ันน้ันๆ มีแตสิ่งที่เปนขาศึกซึ่งฝงแนน
อยูภายในจิตของเรา มากกวาธรรมท่ีจะซึมซาบเขามาได เปนผูบงการ กระดิกออกมาแง
ใด ความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีกําลังฝงอยูภายในจิตใจ
น้ัน 
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เพราะฉะนั้นความรูของใจจะรูมาตั้งกัปใดกัลปใดก็ตาม จนกระทั่งปจจุบันนี ้
ตั้งแตวันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ ก็มีแตการเสาะการแสวงการส่ังสมส่ิงท่ีเปนภัย โดยหลักธรรม
ชาติหรือโดยอัตโนมัต ิ มากกวาท่ีจะเสาะท่ีจะแสวงหาอรรถหาธรรมท้ังหลาย แมการ
เสาะแสวงหาธรรมมีอยูก็เปนกาลเปนเวลา ในขณะท่ีถูกบังคับดวยความจงใจ ปฏิบัติ
ธรรมบําเพ็ญธรรมทําบุญใหทานไปเทาน้ัน พอสิ้นจากขณะนั้นไปแลวสิ่งที่เปนภัยนั้นมัน
ก็ทํางานของมันตามอัตโนมัติไปโดยลําดับ เชนดังที่เคยเปนมาแลวตั้งกัปตั้งกัลป และ
จะเปนไปอีกเชนนั้นถาอํานาจแหงธรรมไมเหนือกวา 

จึงเปนส่ิงท่ีลําบากสําหรับสัตวท้ังหลาย ถาไมมีผูแนะแนวทางใหรูใหเขาใจใน
วิธีเสาะแสวงหาธรรม ในวิธีบําเพ็ญธรรมเขาสูใจ ใจจะไมมีชองมีทางไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรม และไมเปนชองไหลมาแหงธรรม เพราะความประพฤติเพ่ือกุศลธรรมน้ันเลย 
จะมีต้ังแตทางไหลเขาและบรรจุเต็มไปหมดภายในใจดวงน้ี ดวยพิษภัยทั้งหลายนั่นแล 
โลกจึงไดรับความทุกขเพราะเหตุน้ีเอง 

คําวาโลกก็หมายถึงจิตวิญญาณของแตละดวงๆ นี้เปนของสําคัญมากยิ่งกวา
วัตถุอื่นใด ท่ีจะใหช่ือเขาวาเปนโลกสงสาร เพราะส่ิงเหลาน้ันเขาไมมีความหมายในตัว
ของเขาเลย ดินเราก็ใหช่ือนามแกเขาวาเขาเปนดิน วาเขาเปนนํ้า เปนลม เปนไฟ เปน
อากาศธาตุหรือเปนแรธาตุตางๆ มีแตมนุษยเราน้ีไปใหช่ือใหนาม ไปสําคัญม่ันหมาย
เขาวาเปนอยางน้ันอยางน้ีแลววาเปนโลก ความจริงเขาไมทราบความหมายของเลยวา
เขาเปนอะไร จึงไมเปนขอหนักแนนท่ีเราจะนํามาพดูวาโลก ยิ่งกวาจิตวิญาณของแตละ
ดวงๆ แหงสัตวทั้งหลายเต็มอยูในโลกธาตุนี ้ผูไดรับความสุขก็ด ีไดรับความทุกขก็ดี ได
รับบาปรับบุญก็ดี คือจิตนี้เปนสําคัญ 

เพราะฉะนั้นคําวาทุกขจึงหมายถึงจิตแตละดวงๆ มีก่ีลานๆ ดวง ก็ไมพนที่
ทุกขจะเขาไปปลูกบานปลูกเรือนอยูในจิตดวงนั้นๆ ตองมีดวยกันทุกดวง ขึ้นชื่อวากิเลส
มีอยูในนั้นแลว ทุกขตองมีอยูในนั้นตามสวนของกิเลสที่มีมากมีนอย แมเปนผูมีอุปนิสัย
สามารถท่ีจะบรรลุธรรมไดอยู แตก็ไมพนที่กิเลสจะฝงอยูในใจดวงนั้นซึ่งยังไมไดบรรลุ
ธรรมถึงขั้นสูงสุดแลว ก็ตองไดรับความทุกขอยูโดยดี น่ีแลธรรมของพระพุทธเจาทาน
สอนโลก ใหพึงทราบวาสอนหัวใจสัตว สั่งสอนหัวใจสัตว ปลดเปลื้องหัวใจสัตว ชําระ
ลางหัวใจสัตว ที่สกปรกโสมมไปดวยสิ่งที่จะใหไดรับความทุกขความทรมาน 

เพราะใจสกปรกไมไดเหมือนสิ่งทั้งหลายสกปรก นั้นเขาไมมีความหมายอะไร 
สกปรกไมสกปรกเขาก็ไมเปนทุกข แตใจที่สกปรกดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฝงจมอยู
ภายในน้ี เปนทุกขมากนอยตามสวนของกิเลสนั้นแล ทานจึงเรียกวากองทุกข โลกน้ีเปน
ทุกขก็ตองหมายถึงจิตใจของแตละดวงๆ เปนทุกข การตรัสรูธรรมก็ตรัสรูท่ีดวงใจของ
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พระพุทธเจาในเบื้องตน  แลวก็นํามาประกาศสอนโลกซึ่งเต็มไปดวยกองทุกข หรือสอน
โลกอันเปนแหลงแหงความทุกขทั้งหลายตั้งอยู ไดแกจิตใจของสัตวโลกแตละดวงๆ ผูมี
ความสามารถท่ีจะรับทราบไดในธรรมท้ังหลาย พระองคก็แนะนําสั่งสอนตามขั้นตาม
ภูมิของตนๆ เปนลําดับมา ตั้งแตวันตรัสรูแลวจนกระทั่งปรินิพพาน 

เฉพาะพระพุทธเจาของเราน้ี ยังประทานพระโอวาทคําส่ังสอนคือแนวทาง 
หรือนํ้าสําหรับชะลางส่ิงท่ีสกปรกอยูภายในจิตใจของสัตวไวต้ัง ๕,๐๐๐ ป ยังไมไดสิ้น
สุดยุติไปตามการปรินิพพานของพระองคเลย ก็เพราะเมตตาน่ันเอง เหตุที่จะเมตตา
เพราะอะไร เพราะความทุกขความทรมานที่สัตวทั้งหลายไดรับกันอยูเรื่อยมา ตั้งแตกัป
ไหนกัลปใดนั้น พระองคเปนพระองคหนึ่งที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธ ไดรับความทุกข
ความทรมานมาเชนเดียวกับสัตวท้ังหลายเหลาน้ันโดยไมมีทางสงสัย ความทุกขนั้นเปน
เคร่ืองบีบบังคับสัตวในภพน้ันๆ มามากนอยเพียงไร ความทุกขของพระองคที่กําลัง
ทองเท่ียวอยูในวัฏสงสาร ก็ยอมสัมผัสสัมพันธความทุกขมากนอยเชนเดียวกับสัตวทั้ง
หลายน้ัน 

เมื่อพระองคไดหลุดพนออกไปแลว โทษแหงความเปนมาของพระองคมีมาก
ขนาดไหน โทษแหงความเปนมาของสัตวทั้งหลายก็เปนฉันนั้น จึงมีพระเมตตาอยาง
เต็มสัดเต็มสวน เพราะความเห็นโทษในส่ิงเหลาน้ัน แลวสั่งสอนสัตวโลกเต็มพระทัยซึ่ง
เต็มไปดวยพระเมตตาลวนๆ ไมไดสั่งสอนธรรมดาๆ เหมือนเราท้ังหลายส่ังสอนกัน 
เหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกัน เหมือนคนมีกิเลสท้ังหลายส่ังสอนกัน 

เพราะผูส้ินกิเลสอันเปนตัวภัยสําคัญน้ัน ยอมผานภัยจากกิเลสมาแลว พระ
พุทธเจาของเราก็เรียกวาประจักษพระทัย พระสาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายก็ประจักษใจ 
คือประสบมาแลวอยางเต็มหัวใจ จึงตองเห็นโทษเต็มหัวใจเชนเดียวกัน แมทุกขเหลานี้
เพราะกิเลสเปนเครื่องสั่งสมทุกขขึ้นมานั้น อยูในหัวใจดวงใดๆ ยอมจะตองเปนทุกข
เหมือนกันนี้ พระองคเคยทรมานฉันใด ทรมานมาเพราะกิเลสบีบบังคับหรือบีบบ้ีสีไฟ
มาฉันใด สัตวท้ังหลายก็เปนฉันน้ัน สัตวท้ังหลายเปนฉันใด พระองคก็เคยเปนฉันน้ัน
มาดวยกัน 

คําวาพนทุกขนี้ไมเพียงแตวาพนมาเฉยๆ ดังที่เขาพนจากคุกจากตะรางมา ซึ่ง
เขาก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไรถาพนธรรมดาอยางนี ้ พนมาก็มาเปนคนสามัญทั่วไปเหมือน
โลกทั้งหลาย เปนแตเพียงวาสังคมยอมรับวาเปนคนธรรมดาสามัญ ไมไดเปนคนขี้คุกขี้
ตะรางท่ีสังคมรังเกียจเหมือนอยูในเรือนจําน้ันเทาน้ัน เวลาออกมาแลวก็ไมเห็นมีดีกรี
อะไร ความสุขเพราะการออกมาจากเรือนจํา ก็เพียงไมถูกกดขี่บังคับทั้งทางรางกายและ
จิตใจเทาน้ัน และความรูสึกที่วาตนเปนนักโทษนี่ก็จางหายไป แตท่ีเปนแผลเปนอยูใน
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น้ันวาเคยเปนนักโทษ นั้นยอมฝงใจอยางลึกอยู เมื่อเปนเชนนั้นแมออกมาจากเรือนจํา
แลว ก็จะมีความสุขความวิเศษวิโสตางจากคนท้ังหลายไปอยางไรบาง ไมไดมีอะไรตาง
กัน 

สวนพระพุทธเจาไดหลุดพนจากทุกขนี้ เมื่อหลุดพนจากทุกขแลวยังมีบรมสุข 
เปนเครื่องรับรองพระทัยของพระพุทธเจาดวยพระทัยที่บริสุทธิ ์ ความสุขอันน้ีเปน
เคร่ืองรับรอง เปนเคร่ืองยืนยัน  เปนเคร่ืองเสริมใหเดนท่ีสุดเหนือโลกสงสาร ที่วายอด
โลกุตรธรรมก็คือใจที่บริสุทธิ์ ธรรมที่บริสุทธิ์ครองกันเปนบรมสุขดังที่ทานวา นิพฺพาน ํ
ปรมํ สุขํ น่ันละคําวา ปรมํๆ นั้นอยูกับใจของทานผูบริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวงแลว ทานทรงความสุขอันน้ีอยางสมบูรณ ที่โลกทั้งหลายมีกิเลสไม
สามารถท่ีจะครองไดเลย ไมสามารถท่ีจะเสวยไดเลย เพราะฉะนั้นเมื่อพระองคทรงหลุด
พนแลว เวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงสอนลงอยางเนนหนัก ในเรื่องโทษทั้งหลายก็ถึง
พระทัยเพราะพระองคเคยผานมาแลวไมมีที่สงสัย ความหลุดพนจากทุกขทั้งหลายอัน
เปนธรรมประเสริฐพระองคก็ครองอยูแลว จึงทรงส่ังสอนอยางเต็มอรรถเตม็ธรรมจน
สะเทือนโลกธาตุ ไมมีใครสามารถเปนคูแขงไดเลย 

ส่ิงท่ีรับรองยืนยันในความหลุดพนน้ันก็คือ ปรมํ สุข ํ นี่พระองคก็ทรงไวอยาง
เต็มพระทัยแลว เหตุใดการส่ังสอนสัตวโลกจะส่ังสอนธรรมดาสามัญเราน้ัน เปนไปไม
ได ถาเปนภาษาตลาดก็เรียกวาเปนไปอยางสุดเหว่ียงสุดความสามารถ ที่จะสั่งสอนสัตว
โลกไดมากนอยเพียงไร ใหเห็นโทษจริงๆ เพราะโทษมีจริงๆ อยางนั้น พระองคไดผาน
มาแลว พระองคเปนสักขีพยานแหงความทุกขทั้งหลายแหงนรกทั้งหลาย เพราะพระ
พุทธเจาเมื่อเปนสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป ความรูสึกก็ยอมเปนความรูสึก
สามัญสํานึกธรรมดา ยอมทําไดทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษมากนอยเชนเดียวกับสัตว
ท่ัวๆ ไป เม่ือเปนเชนน้ันธรรมไมลําเอียง วิบากกรรมไมลําเอียง ตองไดเสวยทุกขมาก
นอยตามกรรมของตนที่ทํามาแลว เหมือนกับสามัญชนท่ัวๆ ไป แลวเหตุใดทานจะไม
ตกนรกหมกไหม ไมวาหลุมใดแหงนรก เพราะเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด ดวยอํานาจ
แหงวัฏจักรวัฏจิตน้ีพาใหหมุนใหเวียน 

และกิเลสน้ียังไมเพียงหมุนเวียนแคน้ี ยังเปนสาเหตุใหทํากรรม และใหเสวย
ความทุกขความทรมานมาเปนลําดับลําดาอีกดวย นานขนาดไหนนับไมได เมื่อเปนเชน
นั้นทําไมพระพุทธเจาตั้งแตสมัยเปนคนสามัญธรรมดาเหมือนสัตวโลกทั่วๆ ไปจะไมตก
นรกหลุมไหนจะเวนไดยังไง เพราะเกิดแลวตายเลา นับไมได มากตอมากก็คือจิต
วิญญาณท่ีเต็มไปดวยความเกิดความตายของสัตวโลก เอาอะไรไปแขง ในโลกนี้เอาวัตถุ
อะไรไปแขงจิตวิญญาณแมดวงเดียวนั้น เพราะมีเรื่องมากตอมาก 
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การเกิดการตายของจิตวิญญาณดวงนั้นมากขนาดไหน ยังไมมีอะไรสามารถไป
นับไปแขงไดเลยวามีมากกวาน้ัน คือมากยิ่งกวาการเกิดการตายของจิตวิญญาณดวง
หนึ่งๆ น้ัน เพราะอันน้ีมีมานานแสนนานแลว พระพุทธเจาเวลาเปนสามัญชนธรรมดา 
สามัญชนเขาเปนฉันใดพระองคก็เปนฉันนั้น จึงจําตองตกนรกเชนสัตวโลกทั่วๆ ไป ข้ึน
ช่ือวาบาปแลวไมลําเอียง ข้ึนช่ือวากิเลสแลวไมทําใจดวงใดใหเปนอิสระ ตองใหทํากรรม
โดยไมอาจสงสัย แลวก็เปนผลของกรรมมาเชนเดียวกัน 

ในนรกหลุมตางๆ มีกี่หลุมก็ไมมีเวนที่จะไมตกนรก ในสัตวรายหน่ึงๆ ตกดวย
กันทั้งนั้น สวรรคช้ันพรหมก็เหมือนกัน เวนแตพรหมโลกท่ีกาวข้ึนไปแลวผานไปเลยดัง
สุทธาวาส ๕ ช้ัน นอกจากน้ันอายุจะก่ีหม่ืนปดังท่ีทานกลาวไวในตํารับตําราวา ๗ หมื่นป 
๘ หมื่นป วินาทีกินไป นาทีกินไป ชั่วโมงกินไป ก็หมดก็สิ้นเชนเดียวกัน 

น่ีพูดถึงเร่ืองความมากแหงการเกิดการตาย มากแหงความทุกขความทรมาน
ของสัตว ที่ติดแนบอยูกับใจกับภพชาตินั้นๆ ไมมีประมาณเลย นี่พระพุทธเจาทรง
ประมวลมาเห็นหมดรูหมด แลวเหตุใดการส่ังสอนโลกจะส่ังสอนธรรมดา ตองสั่งสอน
อยางเต็มที่เต็มฐาน เต็มพระกําลังความสามารถของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ น่ัน
แล นอกจากนั้นยังหยิบยกสิ่งที่วิเศษวิโสเพราะการพนจากทุกขโดยประการทั้งปวง พน
จากกิเลสโดยประการทั้งปวง ข้ึนสูวิมุตติธรรมใหเห็นธรรมท่ีเลิศเลอน้ีอีก สําหรับผูท่ี
หลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวงแลว  กิเลสส้ินซากไปแลว เปนผูครองวิมุตติธรรม 
วิสุทธิธรรมอันเปนบรมสุขเสมอกัน และหมดปญหาการเกิดตายส้ินเชิงแลว ผูที่จะตอง
แหวกวายตอไปไมมีวันสิ้นสุดยุติก็คือผูกิเลสยังครองใจอยูนั่นแล ฉะนั้นจงตั้งปญหา
ถามตัวเองวา จะยอมจมอยูหรือจะไปใหพนภัย 

เพราะฉะน้ัน พระองคจึงไดนํามาแสดงมาทาทายทั้งสองอยาง คือทุกขเพราะ
อะไร เพราะกิเลส ก็ทรงแสดงใหสัตวทั้งหลายทราบอยางถึงใจ สุขเพราะอะไร ท่ีวาบรม
สุขเพราะอะไร เพราะกิเลสส้ินซากไป ไมมีสิ่งใดมากอกวน ไมมีสิ่งใดมายุแหย ไมมีสิ่ง
ใดมาทําลาย ไมมีส่ิงใดมาบีบบังคับจิตใจน้ีใหเปนเหมือนอยางท่ีแลวๆ มา ท่ีกิเลสยัง
เปนเจาอํานาจครองหัวใจอยู ธรรมเปนเจาอํานาจทานไมไดบีบบังคับใคร จึงเปนบรม
สุขไดดวยธรรมครองใจ ธรรมทีบ่ริสุทธ์ิครองใจ 

การแนะนําส่ังสอนสัตวโลก พระองคสอนลงที่ใจ เพราะใจน้ีเปนแหลงแหง
ทุกข ใจนี้เปนคลังแหงทุกข ไมมีสิ่งใดในโลกนี้ จะกวางแสนกวางขนาดไหนก็ตาม ไมมี
ที่สถิตของทุกข ไมมีที่เกิดของกิเลสที่อยูของกิเลส อันเปนส่ิงบีบบังคับสัตวท้ังหลาย ให
ตองทําบาปกรรมตางๆ และไดรับความทุกขความทรมานอยางนี ้ มีใจน้ีเทาน้ันๆ แลว
ในสามแดนโลกธาตุน้ี   จิตวิญญาณมีมากขนาดไหน   หากวาเรามีญาณพอหย่ังทราบ
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แลวจะหาทางกาวเดินไปไมได ถาจิตวิญญาณแตละดวงๆ เปนวัตถุแลว เรากาวไปที่
ไหนจะไมโดนจิตวิญญาณของสัตวโลก ท่ีหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายดวยการเสวยวิบาก
กรรมตางๆ กันเปนไมม ีเพราะกิเลสเปนเจาอํานาจบีบบังคับไมใหหลุดใหพนไปได จิต
วิญญาณของสัตวจึงมีเต็มอยูในสามแดนโลกธาตุนี ้ ถามีญาณหย่ังทราบบาง มันไมนา
สลดสังเวชจนหัวใจจะพังโนนเหรอ พระพุทธเจาทานรูทานเห็น…ทานเห็นอยางน้ัน 

รองลงมาก็คือพระอรหันตทานเห็น แตทานไมหิวไมโหยวาทานรูทานเห็น ทาน
อยากประกาศอวดโลกอวดสงสาร เหมือนดังกิเลสที่เปนนักโอนักอวด  ทานจึงอยูอยาง
สงบเสงี่ยมดวยความพอดิบพอดีไมหิวไมโหย คือความอ่ิมธรรมภายในใจ เมื่อถึงกาล
ถึงเวลาที่ควรจะพูดเพื่อเปนประโยชนหนักเบามากนอยเพียงไร ทานก็นําออกแสดง 
โดยยกพระพุทธเจาเทิดทูนไวขางหนา ทานไมอาจเอื้อมและแสดงดังพระพุทธเจาของ
เราส่ังสอนโลกน่ันแล โลกไหนแมแตบุคคลก็เหมือนกัน บุคคลใดภูมิใดสถานท่ีใดท่ีควร
จะเทศนาวาการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบาง พระก็ทรงนําออกมาใหพอเหมาะ
พอดีกับจริตนิสัยของผูนั้นๆ จะไดรับประโยชนเปนคณะเปนรายๆ ไป ไมไดนําออกมา
แบบพลามๆ สุมสี่สุมหา เหมือนอยางผูที่มืดดํากําตาดวยกิเลสเลย 

นี่พูดถึงเรื่องความมีมากของกองทุกข เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบอยางชัดเจน
แลว จึงตองสอนโลกใหเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางนี ้ แลวยกวิสุทธิธรรมข้ึนเปนเคร่ือง
ประกาศยืนยันวา น่ีนะความหลุดพนแลวเปนอยางน้ีๆ ประการหนึ่งทรงหยิบยกขึ้นมา
ใหเห็นตอหนาตอตาของเรา ความทุกขความทรมานมากนอยเพียงไรก็ทรงประมวลมา
วา นี่นะอยาสงสัยวาเราตถาคตเปนเจาของแหงทุกข หรือเปนทํานบใหญท่ีรองรับความ
ทุกขแตผูเดียว จิตวิญญาณดวงใดก็เหมือนกันนี้แล ประหน่ึงวาอยาสงสัย อยาพากัน
สงสัยเร่ืองการเกิดการตาย มีแตเรื่องการหาบการหามกองทุกขมากนอยอยูโดยลําดับลํา
ดาน่ันแล เพราะวิบากกรรมมีอยูท่ีหัวใจสัตว 

ออกจากภพนี้วิบากกรรมมันไมไดออกจากจิต ติดแนบไปกับใจ ตองไปเกิดได
เสวยความทุกขความทรมาน มีสุขมากนอยก็เคยมี มีบุญมากนอยก็ไดรับความสุขสับ
ปนกันไป สัตวโลกจึงมีทั้งสุขทั้งทุกขเจือปนกันไป เพราะไมไดทําแตบาปอยางเดียว บุญ
ก็ทําบาปก็ทํา เปนแตเพียงวาเปล่ียนวาระกันใหความสุขบาง ใหความทุกขบางในจิต
ดวงเดียว ซึ่งเปนเจาของแหงกรรมนั้นๆ เทาน้ัน นี่เปนหลักธรรมชาติแหงความจริงที่
ลบไมสูญ 

เพราะฉะน้ันจิตวิญญาณน้ีจึงเปนธรรมชาติท่ีล้ีลับมาก  ธรรมดาสามัญเราน้ีจะ
ไมทราบไดเลย และไมทราบความจริงของจิตวิญญาณดวงนี ้ วาเดินแถวไหนไปยังไง
มายังไง ความเปนไปของจิตวิญญาณนี้ไปยังไงมายังไง ทั้งๆ ที่มีอยูกับทุกสัตวทุกบุคคล



 

ผูบูชาตถาคต ๓๘ 

๓๘

แตถูกปดถูกกั้นเรื่อยมา อยางท่ีเรามาถึงภพน้ีเวลาน้ี เราก็ทราบไดแตเพียงวาเราเปน
มนุษย ซึ่งเปนชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตวทั่วโลกเทานั้น วาเราเปนสัตวมนุษย 
แลวกอนน้ีเราเคยเปนอะไรเราก็ไมทราบ เพียงอันดับที่ติดตอกันมาสองชาติเทานี้แหละ 
ชาติปจจุบันน้ีกับชาติท่ีผานมาอยางเม่ือวานน้ี ตายเม่ือวานน้ีมาเกิดวันน้ี แลวเม่ือวานน้ี
เปนภพใด เกิดเปนสัตวประเภทใด หรือเทวบุตรเทวดาตนใดไมทราบ นี่ละมันปดมัน
กั้นมาพรอมๆ 

เรื่องของกิเลสจึงเปนสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมาก ไมใหรูเรื่องของมันเลย มันจึง
ไดครองโลกครองสงสารมาตลอดกาล บรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆ เวนแตพระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตเทานั้นที่เหนือเงื้อมมือของมันไป มันไมอาจเอื้อม
ได นอกจากน้ันมันเปนเจาอํานาจครอบงําไวหมด และครอบงําดวยวิธีน้ีเอง ไมวาจะ
อากัปกิริยาใดที่แสดงออก กลมายาของมันเปนสิ่งที่บีบบังคับ หรือเปนสิ่งที่ปดกั้นจิต
วิญญาณ ไมใหเห็นโทษหรือกลอุบายของมันไดเลย จนกระทั่งภพชาติที่เกิดอยางเปด
เผย อยางท่ีเราเห็นอยูน่ี จึงรูวาเราเกิด ภพชาติตอไปจะเกิดเปนอะไรก็ไมทราบไดอีก 

แตท่ีล้ีลับก็เพราะท่ีผานมาแลวกิเลสมันไมใหเห็นไมใหรู ตลอดถึงสาเหตุที่จะ
พาใหเกิดมาเปนน้ันเปนน้ีมันก็ไมใหรู เราจึงไมรูเราจึงนอนใจ ทุกขนาดไหนก็ไมทราบ
วาเปนมาจากความนอนใจหรือนอนจม มันหากจมมาอยางนี้ๆ เร่ือยไป ถาไมมีธรรม
เปนเครื่องสอดสองมองทะลุใหเห็นโทษของมันและเห็นคุณคาของธรรมแลว จะกาวไม
ออกหรือไมกาว ไมสนใจจะกาว ก็เหมือนอยางสัตวที่ถูกขังอยูในหมอในอะไรก็ตาม มัน
ก็อยูอยางนั้นตามประสาของมัน ถึงเวลาก็โยนลงในหมอน้ํารอน ตางตัวตางดิ้นแลวก็
ตายเทาน้ัน 

นี่ละที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณมีความสลับซับซอน เราเปนนักเกิดนักตาย แต
เราไมทราบความเกิดความตายของเรา เราเปนนักทองเท่ียว แตเราไมสามารถอาจ
เอ้ือมท่ีจะทราบความเปนมาของเราวาเปนมาอยางไร ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข ซึ่งเจือปน
กันมา ทั้งมหันตทุกขเราก็ยังไมทราบ เทาท่ีอธิบายมาน้ีสลับซับซอนไหมจิตวิญญาณ ล้ี
ลับไหม เพราะฉะน้ันจึงตองมีศาสนามีธรรม มีศาสนาก็ตาม ถาไมนํามาเปดไมนํามาใช 
ไมนํามาแกมาถอดมาถอน ก็ไมมีทางทราบไดเหมือนกัน ทานจึงสอนใหปฏิบัติตาม
หลักศาสนธรรมที่ไดศึกษามา 

อยางปริยัติทานสอนไวเปนยังไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทานก็บอกไวอยาง
เปดเผย สําหรับทานผูรูเต็มพระทัยแลวคือพระพุทธเจา ทานไมสงสัยวาเร่ืองการเกิด 
เกิดมาเพราะอะไร ก็เกิดมาเพราะ อวิชฺชาปจฺจยา นี่เมื่อทานเห็นแลวทานก็พูดได ตาม
ภาษาของเราวาพูดไดอยางเต็มปาก ทีน้ีสัตวโลกใครพูดไดส่ิงเหลาน้ี ทั้งๆ ท่ีส่ิงเหลาน้ีมี
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อยูกับทุกคน แตก็ไมรูวาส่ิงเหลาน้ีเปนอะไร มิหนํายังไปเหมาอีกวาส่ิงเหลาน้ีก็เปนเรา
เปนของเรา เรากับสิ่งเหลานี้ก็แยกกันไมออก และไมสนใจที่จะแกกันแยกกัน สุดทาย
เรากับธรรมชาติ ที่เปนพิษเปนภัยก็อยูดวยกันเรื่อยมาอยางที่เปนมานี้แล และจะอยู
ดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปกี่ภพกี่ชาติไมมีประมาณ เชนเดียวกับท่ีผานมา
แลวน่ันแล ถาไมมีธรรมเปนเครื่องแกเครื่องถอดถอน ทานจึงสอนใหมีการปฏิบัติเปนคู
เคียงกันไป 

ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียนเข็มทิศทางเดิน หรือแบบแปลนแผนผังมาอยาง
เรียบรอยแลว ปฏิบัติคือตั้งหนาทําหนาที่ ดําเนินกิจการของตนที่ไดวาดเข็มทิศทางเดิน
ไวเรียบรอยแลวน้ัน ใหถูกตองตามเข็มทิศทางเดิน หรือตามแบบแปลนแผนผัง แลวจะ
สําเร็จข้ึนมาเร่ือยๆ เชน สมาธิธรรมซ่ึงเราเคยไดยินแตช่ือในตํารับตํารา องคของสมาธิ
จริงๆ เราไมเคยเห็นก็จะเห็นและเห็น รูที่ใจของเราผูปฏิบัต ิ

เชนทานสอนใหภาวนาเพ่ือสมถธรรม สอนอยางไร ในกรรมฐาน ๔๐ ลวนแลว
ตั้งแตเปนธรรมเครื่องกลอมเกลาจิตใจใหเขาสูความสงบ เพื่อเปนสมถธรรม สมถกิจ
ทั้งนั้น เมื่อเราไดทําตามนั้นแลวก็ตองปรากฏผลขึ้นมาจนได จิตไมเคยสงบก็สงบเมื่อทํา
ตามแบบแปลนแผนผัง ใหระมัดระวังรักษาใจ ระวังดวยอะไร ก็ระวังดวยสติ สติจึงเปน
ของสําคัญ น่ีก็เปนเข็มทิศเปนแบบแปลนอันหน่ึง น่ีบีบบังคับเอาไวอยาเผลอ ใหต้ัง
หนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิ กําจัดความฟุงซานรําคาญดวยสติอยูกับตัว คําบริกรรมเปน
เครื่องเกาะของจิตอยาปลอยอยาวาง น่ันภาคปฏิบัติ 

เม่ือเราดําเนินไปอยางท่ีกลาวหรือท่ีไดเรียนรูมาน้ัน ใจยังไงก็ไมพนความสงบ 
จะสงบจนได จนกระทั่งปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ออ นี่ความสงบเปนอยางนี้สมาธิ
เปนอยางนี้ น่ันรูแลวรูท่ีใจน่ี ช่ืออยูท่ีตํารับตําราเพราะทานผูท่ีรูทานนําออกจากใจ นํา
ออกจากพระทัยของทานมาแสดงไว แลวก็จดจารึกกันใสคัมภีรใบลานเอาไว เราจึงตอง
ไปอานตําราซึ่งมีแตชื่อเทานั้นไมไดมีตัว ถาตองการองคจริงตัวจริงจริงๆ ก็ตองปฏิบัติ
ตามนั้น แลวจะพนใจของเราผูเปนตัวจริงที่จะทรงอรรถทรงธรรมทุกประเภทไปได
อยางไร ตองปรากฏที่ใจของเรานี่เอง 

เมื่อไดอบรมจิตของเราตามแปลนที่ทานสอนนี ้ จิตไมเคยสงบก็สงบ เอา สงบ
ขนาดไหน เมื่อทําไมหยุดไมยั้ง ทําอยูไมหยุดไมถอย เสริมสมถะคือความสงบใจเขาไป
มากๆ แลวก็เดนดวง เปนสมาธิเต็มภูมิ เห็นแลวชัดเจนไมสงสัย ถาพูดถึงเรื่องปญญา
ทานวายังไง ทานสอนใหพิจารณาทางดานปญญา ปญญามีอะไรเปนทางเดิน ก็มี อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา มีอสุภะอสุภังเปนทางเดิน สิ่งเหลานี้มีอยูที่ไหน กอนอื่นก็มีอยูที่ตัวของ
เรา 
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อสุภะอสุภัง รางกายอันนี้เปนทองทั้งแทงมาจากไหน มันก็เปนเน้ือเปนหนัง
เปนอสุภะอสุภังปาชาผีดิบเราดีๆ เต็มอยูในรางกายของเรานี ้ เปนแตเพียงหนังบางๆ 
เทาน้ันปดเอาไวเราก็หลง เมื่อเรายังโงอยูเราก็ไมเห็นของจริงที่ทานวาอสุภะอสุภังเปน
ยังไง มันเต็มอยูในตัวของเรานี้แหละ แตเราไมเห็น ปฏิเสธไดยังไงวาสิ่งเหลานี้ไมมี แต
มันไมเห็นจะวายังไง จึงตองไดใชปญญาพินิจพิจารณา อสุภะอสุภังก็ใหเห็น มันก็ตอง
เห็นแนๆ  ไมสงสัย ถาพิจารณาตามพระพุทธเจาสอนไวแลว ตามหลักธรรมตามตํารับ
ตําราส่ิงเหลาน้ีมีอยู มันไมเห็นก็ขึ้นอยูกับใจของเรา ขึ้นอยูกับปญญาของเรา หรือขึ้นอยู
กับตาใจของเรามันไมเห็น สิ่งนั้นมีอยู เอา ดู ถาไมใชคนตาบอดแลวยังไงก็จะเจอ จะ
เจอจนได 

ปญญาตองพินิจพิจารณาหลายคร้ังหลายหนหลายตลบทบทวน เขาสูความ
จริงๆ พิจารณาเม่ือไรก็เขาสูความจริงคือรางกายของเราน้ี เขาสูภายในออกมาภายนอก 
น้ีลวนแลวต้ังแตเดินกรรมฐานในวงปฏิกูลปาชาผีดิบ  เย่ียมปาชาอยูภายในตัวของเราน้ี 
นานเขาๆ ก็แจมแจงออกมาๆ ชัดออกมาๆ ทีน้ีก็รูเต็มท่ีในตัวของเรา ความรูอันนี้อยู
ในทามกลางแหงปาชาผีดิบ นั่นชัดแลวที่นี ่ ออ ความรูอันน้ีเปนอยางน้ี เดนดวง แตก็
อยูในทามกลางแหงปาชาผีดิบคือรางกายของเรานี ้ อยูในทามกลางแหงปาชาผีดิบที่ยัง
ไมตายนี้ เรียกวาปาชาผีดิบ มันก็เห็นชัดเจนหายสงสัย 

จากนั้นจะพิจารณาเปน อนิจฺจํ เอา ไปในแงใดก็ไมพนจากธรรมชาติปาชาผีดิบ
น้ี จะแปรสภาพใหเห็นอยางชัดเจน ทุกฺขํ ก็บีบบังคับกันอยูที่นี่ อนตฺตา ถือเอาสาระ
อะไรได ปาชาผีดิบก็รูกันอยูแลว ปญญาหยั่งลงไปถึงแลว น่ันเรียกวาปญญา สอดแทรก
ลงไปๆ ออ ปญญาเปนอยางนี้ เมื่อปญญาไดเขาถึงไหนๆ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น 
ความสําคัญวาน้ันเปนเราน้ีเปนของเรา น้ันเปนของสวยของงาม มันจะจางลงไป ๆ 
ความจริงน้ีจะเดนข้ึนๆ 

ความจริงก็คืออะไร ก็ตามความเปนจริงแลวไมไดงามอะไรนี ่ กิเลสมันหลอก
เราตางหาก เราโงเราก็ติด เพราะเรายังไมมีเครื่องตอสูหรือเครื่องชะลาง ก็ไมเห็นความ
จริง เม่ือเราชะเราลางดวยปญญาหลายคร้ังหลายหน ก็เห็นเปนความจริงข้ึนมา นี่
ปญญาปรากฏข้ึนแลวท่ีน่ี ออ ปญญาในตํารานั้นคือชื่อ สวนองคของปญญาแทเปน
อยางน้ี เอา ปญญาขั้นใดปรากฏขึ้นในตัวของเรานี้เปน สนฺทิฏฐิโก ประกาศกังวานอยู
ภายในตัวน้ี ปญญาข้ันน้ีสามารถแกกิเลสประเภทน้ันได ปญญาข้ันน้ันแกกิเลสประเภท
น้ัน ปญญาข้ันน้ันแกประเภทน้ัน เพราะมันแกไปโดยลําดับ 

ทีน้ีก็มาคํานวณยอนหลัง ออ ปญญาขั้นนี้แกอยางนั้นๆ ปญญาขั้นนั้นแกอยาง
น้ัน ไปขางหนามีแตชุลมุนวุนวายฟดกันไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสพังลงไปๆ ปญญา
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แจมขึ้นมาๆ น่ันปญญาก็เห็นท่ีใจของเราน่ี จนกระทั่งปญญามีความเกรียงไกร กาวเขาสู
มหาสติมหาปญญา กาวเขาสูภาวนามยปญญา ซึ่งเปนธรรมชาติที่หมุนตัวโดยอัตโนมัต ิ
เชนเดียวกับกิเลสที่มันมีอํานาจมาแตกอน มันเคยหมุนตัวของมันทํางานของมัน ส่ังสม
ตัวของมันอยูบนหัวใจของเราน้ันแล 

เมื่อสติปญญาขั้นนี้มีกําลังสามารถแลวก็เปนสติปญญาอัตโนมัต ิ หมุนตัวเพ่ือ
แกเพื่อถอดถอนกิเลสอยูบนหัวใจนี้ออกไปโดยลําดับลําดา ไมมีคําวาหยุดยั้งไมมีคําวา
บังคับเพราะเปนอัตโนมัติแลว นอกจากจะไดรั้งเอาไวเพราะจะเลยความพอด ี เชน
เพลินในการพินิจพิจารณาจนลืมหลับลืมนอนเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา มีแตจะเอาๆ จน
เลยความพอดีไป ใหพักเสียบาง 

ตามหลักปริยัติทานก็ม ี พักคืออะไร พักเขาสมาธ ิ สงบใจ น่ันเรียกวาพักงาน 
ประการหน่ึง ประการท่ีสองพักหลับนอน พอจิตมีกําลังแลวถอยออกมาทํางานไดแก
การพินิจพิจารณา ปญญาประเภทนี้จะหมุนตัวติ้วๆ เปนอัตโนมัติบนหัวใจ ทีนี้ปญญา
ประเภทน้ีทํางานบนหัวใจโดยโดยอัตโนมัติ แทนกิเลสที่เคยทํางานมาแตกอน กิเลส
อับเฉาลงไปหมอบราบลงไปๆ เรื่อยๆ ปญญาน้ีเกรียงไกรข้ึนเร่ือย ครองอํานาจขึ้นเรื่อย 

เอาทีนี้ตอจากนั้นไป กิเลสตัวไหนเกงกลาก็ใหออกมา ถาจะพูดเปนภาษาของ
เราเปนอยางน้ัน แตในขณะนั้นไมไดพูด มีแตเรื่องขยับตัวที่จะฟดจะฟนกัน คําวามหา
สติมหาปญญาก็คือสติปญญาอัตโนมัตินี้เอง มีความชํานิชํานาญแกลวกลาสามารถ ก็
กลายเปนมหาสติมหาปญญา จากนั้นไปเราอยากจะพูดตามความละเอียดลอออยาง
มากของสติปญญานี ้ เราก็พูดไมได เพราะเปนความละเอียดลออมากที่สุด เกินกวาจะ
นํามาพูดใหเปนถอยเปนคําเหมือนส่ิงท้ังหลายได เปนเหมือนกระดาษซึม เหมือนนํ้าซับ
น้ําซึมอะไรทํานองนั้น เอามหาสติมหาปญญาน้ีครอบเสียก็หมดปญหาไป เมื่อเขาถึง
แลวใครเปนใครก็รูเองในธรรมข้ันน้ีสติปญญาข้ันน้ี ถาจะวาญาณก็เหมือนกับวาอาจ
เอื้อมเกินไป รูสึกไมสะดวกใจ เพราะละเอียดเอามาก เกินคาดเกินหมายไปเสียทุกอยาง
ในความรูสึกกับธรรมชาติน้ัน 

กาวจากสติปญญาอัตโนมัติเขาสูมหาสติมหาปญญา ขั้นมหาสติมหาปญญาก็รู
วาไมมีเผลอ ทั้งวันทั้งคืนตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ เผลอเมื่อใดขณะใดไม
เคยม ี นี่ก็ทราบไดชัดวาเปนมหาสติมหาปญญา แตที่ละเอียดยิ่งกวานั้นที่ตามเก็บตาม
กวาดกิเลสประเภทอนุสัยตางๆ ที่มีอยู ละเอียดลออขนาดไหน สติปญญาประเภท
ละเอียดลออนี้ตามลางตามผลาญกันชะกันจนเกลี้ยงไปๆ หมดไปๆ น้ีไมทราบวาเปน
ปญญาประเภทใด ขอใหผูปฏิบัติพิจารณาใหรูใหเห็น ใหเปนในตัวเองน่ันแหละจะเขา
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ถึงหนองออ ออ อยางนี้เอง ออ อยางนี้เอง ทานวาปญญาที่ละเอียดลงไปนั้นแตพูดไม
ได มันคือปญญาประเภทใด ออ อยางน้ีเอง พูดไมไดแตรูได รูไดเต็มหัวใจแตพูดไมได 

ทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดแหลมคมยิ่งกวาปญญาประเภทนี้ เพราะปญญา
ประเภทนี้คอยจะชะจะลางตลอดเวลาจนกระทั่งเกลี้ยงหมดไมมีอะไรเหลือ อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา พังทลายลงไปแลว สติปญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติโดย
อัตโนมัติของตน ไมตองถูกบีบถูกบังคับใหหยุดใหยั้งเหมือนแตกอน นี่เปนยังไง ไมวา
ปญญาประเภทใดก็ตามมาปรากฏในหัวใจเราน้ีแลว จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนก็ปรากฏ
ในหัวใจแลวสงสัยอะไรอีก ทีนี้คําวาบรมสุขเปนยังไงก็เต็มอยูในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี้
แลวสงสัยอะไร 

นี่แลเปนเครื่องยืนยันของพระพุทธเจา ที่ประกาศธรรมสอนโลกใหรูโทษจริงๆ 
ประหนึ่งวาตถาคตไดผานมาอยางนั้น พรอมกับธรรมที่บริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลสทั้ง
หลาย วิเศษอยางน้ีๆ ดังตถาคตทรงอยูในหัวใจเวลาน้ี ดังนั้นการสอนโลกจึงสอนดวย
ความอาจหาญทาทาย ผูตองการความจริงอยูแลวทําไมจะไมรูไมเห็นความจริง เพราะมี
อยูกับหัวใจของทุกคน อริยสัจมีอยูที่ตรงไหน มรรคสัจมีอยูที่ตรงนั้น สิ่งที่จะหลุดพน
เพราะอํานาจแหงมรรคสัจเปนเครื่องกลั่นกรองคืออะไร คือจิตที่บริสุทธิ ์จะหลุดออกมา
จากตรงน้ัน จะอยูที่ไหน ก็อยูในวงอริยสัจ เม่ือรูตรงน้ันโดยสมบูรณแลวหายสงสัย 

จิตวิญญาณดวงนี้เอง ดวงท่ีเคยเกิดแกเจ็บตาย หมุนมากี่ภพกี่ชาตินับกี่กัปกี่
กัลปนับไมไดเลย มาถึงจุดน้ีแลวขาดสะบ้ันลงไปเหมือนกับวาหยุดก๊ึกเลย ไมมีอะไรจะ
มาทําใหหมุนตอไปอีกแลว เรียกวาวัฏจิตวัฏจักรหมดการหมุนแลว เพราะส่ิงเหลาน้ีคือ
อวิชชาเปนเครื่องหมุน อวิชชาพังลงไปแลวก็เปนวิวัฏจิตเทานั้นเอง ไมหมุน ทรงตัวอยู
ดวย ปรมํ สุขํ เทานั้น น่ีการปฏิบัติธรรม 

ธรรมเหลาน้ีสดๆ รอนๆ อยูในทามกลางรางกายกับจิตใจของเรา ในทามกลาง
ขันธ ๕ น้ีแล ขันธ ๕ น้ียังไมแตกสลาย ก็นี้แลคือคลังแหงมรรคผลนิพพานอยูที่นี่ 
มัชฌิมาปฏิปทาพอดิบพอดีกับความเปนอยูของเรา และเราเปนผูปฏิบัติอยูเวลาน้ีคือ
ความพอด ี กาลสถานที่เวล่ําเวลามืดกับแจงมันเคยผานมากี่กัปกี่กัลป มันเคยเอามรรค
ผลนิพพานมาใหใคร เคยเอากิเลสตัณหาอันใดมาเสียดมาแทงหัวใจของคน มีแตกิเลส
เทาน้ันเปนเคร่ืองเสียดแทงหัวใจ เมื่อพังกิเลสลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแลวอะไรจะมา
เสียดแทง อยูในทามกลางแหงอริยสัจน้ีดวยวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรม น่ันทานวา ปรมํ สุข ํ
ของผูครอง สอุปาทิเสสนิพพาน ทั้งเปน 

ทุกขสัจเปนผลมาจากสมุทัยสัจ มรรคสัจเปนเคร่ืองสังหารสมุทัยสัจ คืออวิชชา
เปนสมุทัยอยางเอก ยอดสมุทัยคืออวิชชา ยอดของมรรคไดแกมหาสติมหาปญญา พัง
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กันลงที่นั่นแลว ไมตองถามหาวิมุตติ จะหลุดพนขึ้นมาในทามกลางแหงอริยสัจทั้งสอง
ประเภทน้ี คือ ทุกข สมุทัย หน่ึง นิโรธ มรรค หน่ึง ความบริสุทธิ์จะหลุดจะพนขึ้นมา
หรือผานข้ึนมาจากอริยสัจน้ัน น้ันไมใชอริยสัจ อริยสัจเปนเคร่ืองกล่ันกรอง นั้นไมใช
อริยสัจ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวา อนิจจ ํทุกฺขํ อนตฺตา สิ่งเหลานั้นยังมีไตรลักษณ ทุกข
ก็มี สมุทัยก็มี นิโรธก็มี มรรคก็ม ี อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะเปนมรรคปฏิปทาและ
เปนสมุทัยเปนอริยสัจ จึงม ี อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูในธรรมเหลาน้ันเพราะยังเปน
สมมุต ิ เมื่อสมมุติยังมีมากนอยเพียงใด ไตรลักษณจะตองมีอยูในนั้น เพราะเปนสมมุติ
เชนเดียวกัน 

เมื่อไดหลุดพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงถึงขั้นวิมุตติเต็มหัวใจแลว พน
แลวจากวิสัยของสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึง จิตของผูที่หลุดพนแลวนั้นจึงไมมีคําวา
ไตรลักษณ ไมมีคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สุข ทุกข เวทนาท้ังหลายจึงเขาไมถึง เพราะ
อันนี้เปนสมมุต ิ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนสมมุติ
ทั้งนั้น จิตนั่นเปนจิตวิมุตติเขากันไดยังไง เขาไมได รูเอง ออ เปนอยางนี้ เวทนาในจิต
ของพระอรหันตไมมีก็รูเอง ก็มีแตในธาตุในขันธเจ็บนั้นปวดนี้ก็รู แตไมสามารถเขาไป
ซึมซาบถึงใจไดเพราะใจเปนอฐานะท่ีส่ิงเหลาน้ีจะซึมซาบไดแลว 

น่ีพวกเราท้ังหลายฟงอยูเวลาน้ีฟงธรรมประเภทใด ฟงธรรมพระพุทธเจา
ปรินิพพานในอินเดียได ๒,๕๐๐ ปนั้นเหรอ แลวอริยสัจอยูท่ีไหน อยูโนนหรืออยูท่ีไหน
เวลาน้ีอริยสัจนะ อยูเมืองอินเดียโนนเหรอ อยูที่ปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นเหรอ 
อยูปรินิพพานของพระสาวกท้ังหลายท่ีผานไปแลวหลายๆ พันปน้ันเหรอ น่ันเปนเร่ือง
ของทาน เรื่องของเราทรงตัวอยูดวยความเปนมัชฌิมา คือพอเหมาะพอดีอยูกับความ
เปนอยูของเราเวลาน้ี เราพิจารณาไดเตม็เม็ดเต็มหนวย 

ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ประกาศกังวานข้ึนมาจาก สมุทัย อริยสจฺจํ รูอยูภายในจิตใจจะ
เปนที่ไหนไป นนฺทราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทิน ีเสยฺยถีทํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิ
ภวตณฺหา อยูที่ไหน น่ีละสมุทัย ก็อยูที่หัวใจของเรา แลวก ็ เสยฺยถีทํ อีกเปนเคร่ืองรับ
กัน สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ อยูที่ไหน อยูที่ใจของเรา ใคร
เปนผูปฏิบัติ ใครจะนํามาสังหารกิเลส กิเลสอยูท่ีตรงไหนก็นํามรรคเขามาสังหารท่ีตรง
น้ัน หลุดพนกันที่ตรงนั้น ไมไดหลุดพนที่เมืองอินเดีย นี่มัชฌิมาฏิปทาอยูกับเราผู
ปฏิบัติอยูเวลาน้ี จะพากันหลงไปไหน 

ผูท่ีวามรรคผลนิพพานส้ินสุดไปแลว พระพทุธเจาปรินิพพานไปนานแสนนาน
แลว มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแลว นั่นคือคนตาบอดพูด มันหลับตาพูด 
ไมเคยภาวนา เอา ภาวนาใหเห็นดูซินะ พระพุทธเจาเวลาปรินิพพานทานบอกวา เราจะ
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ขนมรรคผลนิพพานของทานท้ังหลายไปหมดเหรอ ทานบอกอยางน้ันเหรอ กิเลสของ
ทานทั้งหลายก็ไมใหมี จะขนไปดวยกันหมดเรียบวุธเลยอยางน้ันเหรอ ไมเห็นมี ไมมีใน
คัมภีรใด ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ก็มีอยูเต็มในหัวใจเราเม่ือ สมุทัย อริยสจฺจํ ยังมี เม่ือมรรคมี
กําลัง นิโรธดับกิเลสจนไดไมสงสัย น่ีมีอยูภายในจิตใจของเรา จึงวามัชฌิมา ทานวา
มัชฌิมา พอเหมาะพอดี น่ันเปนเร่ืองของทาน นี่เปนเรื่องของเรา 

สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบที่ไหน ใหดําเนินตามท่ีทานสอนน่ันซี 
สวากขาตธรรมไมไดวาตถาคตไปแลว สวากขาตธรรมเหลวไหลนะ ทานไมไดวาน่ีนะ 
ตรัสไวอยางไรแลวก็ตองเปนอยางนั้น จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ดังที่ทานรับสั่งพระ
อานนทถึงการที่พระอานนทมีความโศกเศราโศกาอาลัยกับพระองค ก็จะใหเราสอน
อะไรอีกอานนท อะไรๆ เราก็สอนหมดแลว ก็คือวาลงในสวากขาตธรรมหมด ไปก็ไป
เฉพาะพระองคเทานั้น ทานไมไดกอบโกยเอามรรคผลนิพพานของผูบําเพ็ญทั้งหลายไป
ดวยน่ีนะ 

เราปฏิบัติตัวของเราอยูน่ีก็เรียกวา ธรรมานุธรรมปฏิปนโน ผูปฏิบัติธรรมสม
ควรแกธรรม ผูน้ันแลช่ือวาเปนผูบูชาตถาคต เอาลงตรงน้ันซี แลวผูใดเห็นธรรมผูน้ัน
เห็นเราตถาคต ก็ใหเห็นซิวาต้ังแตข้ันสมาธิไป สมาธิเปนยังไงก็เห็น ออ นี่พระพุทธเจา
เคยเห็นมาแลวเคยรูมาแลว น่ีก็เห็น สมาธิทุกขั้นพระพุทธเจารูฉันใดเราก็รูแลว ปญญา
เอาถึงขั้นไหนจนถึงขั้นพังกิเลสลงหมด พระพุทธเจาพังไดฉันใดเราก็พังฉันนั้น น่ีละ
เห็นพระพุทธเจาเห็นตถาคต ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต เห็นเปนลําดับลําดา 
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน ออ เปนอยางนี้ 

สนฺทิฏฐิโก ประกาศกังวานเปนวาระสุดทายเต็มหัวใจ ถามใคร แมพระพุทธ
เจาประทับอยูตรงหนาเราน้ีก็ไมทูลถาม ถามทานทําไม สนฺทิฏฐิโก เปนธรรมที่มีฤทธิ์มี
เดช ประทานไวแลวทุกหัวใจของผูปฏิบัตินี ่ ถาอยางนั้นพระพุทธเจาก็ไมศักดิ์สิทธิ์ละซี 
พระพุทธเจานิพพานแลว สนฺทิฏฐิโก พังทลายไปแลวทั้งๆ ผูปฏิบัติดีมีอยู ควรที่จะได
รับทราบความจริงของตัวกลับไมรับทราบ นี่ไมไดเปนอยางนั้น สนฺทิฏฐิโก ติดแนบอยู
กับการปฏิบัติ เอา ปฏิบัติไปเถอะมากนอยเพียงไรจะรูขึ้นกับตัวๆ แลวจะสงสัยถาม
พระพุทธเจาหาอะไร พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

นี่วิตกวิจารณถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติของหมูของคณะ คอยเรียวลงไป
แหลมลงไป กุดลงไปดวนลงไป อันไหนที่ใหระมัดระวัง อันไหนใหกลัวมันกลับกลา อัน
ไหนใหกลากลับกลัวไปอยางนั้น ไมสนใจ น่ีละศาสนาเส่ือมใหดูหัวใจเรานะ เราอยาไป
ดูวาพระพุทธเจาปรินิพพานแลวศาสนาเส่ือม มันเสื่อมอยูที่หัวใจนี ้ คนลงนรกทั้งที่พระ
พุทธเจายังทรงพระชนมอยูก็มากตอมาก    สัตวทั้งหลายตกนรกไดสบาย ๆ   มันไม
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เสื่อมตกนรกไดยังไง ไมมีความชั่วตกนรกไดยังไง ผูไปสวรรคก็เหมือนกัน พระพุทธเจา
ปรินิพพานแลวก็ยังไปได อยาวาแตไปในขณะที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้นเลย 
พระองคปรินิพพานไปแลว ผูมีความดีก็ยอมไปสวรรคไปนิพพานได เชนเดียวกับพระ
องคยังทรงพระชนมอยูนั้นแล ใหทําความเขาใจกับตนอยางน้ีซิ จะสมกับวาธรรมน้ัน
ทานสอนลงท่ีหัวใจของเรา ผูมุงตออรรถตอธรรมมุงตอมรรคตอผล จะไดรูไดเห็น
ประจักษใจของตัวเอง ดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมสงสัย 

อยูใหไดภูมิใจในตัวเองในความเพียรของเรา นั่ง ยืน เดนิ นอน ใหไดภาคภูมิ
ใจกับความเพียรของเจาของ ความเพียรดี สติด ีปญญาด ีระมัดระวังเจาของดีอยูตลอด
เวลา นั่นละเปนที่ภูมิใจของผูนั้นไมวาอิริยาบถใด อะไรจะมีคุณคามากยิ่งกวาหัวใจนี ้
และโทษมากท่ีสุดก็เพราะหัวใจน้ีขาดความเอาใจใส ขาดความดูแลรักษา ทอดทิ้งก็
กลายเปนของหาคุณคาราคาไมได จมอยูในนรกอเวจี ก็เพราะความปลอยใจปลอยตวั
น่ันแล 

ไปอยูที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อวาหัวใจที่ทรงไวซึ่งความลามกจกเปรตแลว จะมีตั้งแต
ฟนแตไฟเผาไหมอยูตลอดเวลานั่นแล อยาไปถามหานรกหลุมไหนๆ ใหดูหัวใจเจาของ
กับไฟกิเลสตัณหาอาสวะ กับไฟความช่ัวชาลามกท่ีเผาอยูในหัวใจน่ันมันก็รูเอง ไฟอันนี้
จะไมเผาที่ไหน จะเผาท่ีหัวใจ และใจดวงถูกเผาดวยความชั่วชานี้แลจะไปนรกเมืองผีนะ 
ถาใจของเรามีความสงบรมเย็น น่ีเอาแลวเร่ิมแลวเห็นแลวความสุขอยูตรงน้ี ระมัดระวัง
อยางน้ันซิผูปฏิบัติ 

เหลวไปเลวไปๆ กุดลงไปดวนลงไป จนจะไมมีอะไรเหลือแหละ ก็ไมทราบจะ
อยูเพื่ออะไร อยูไมมีความหมาย ไปไมมีความหมาย เปนไมมีความหมาย ตายไมมี
ความหมาย หมดคุณคาหมดสาระที่จะเปนที่ภูมิใจของตัวเอง ถาเปนอยางนั้นแลวยังไม
ตายก็ตามเถอะ มันก็คือคนตายแลวน่ันแล หาสาระไมได พนจากอัตภาพนี้แลวก็หา
สาระไมได เชนเดียวกับท่ีมีสภาพอยูน้ีมันยังหาสาระไมไดน่ันเอง เวลาตายก็เปนแบบ
เดียวกัน 

ธรรมะของพระพุทธเจานี้ประกาศกังวานอยูในผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติไมตองไป
พูด พูดทําไม สัตวเดรัจฉานเขาไมไดปฏิบัติเขาสนใจอะไรกับมรรคผลนิพพาน ผูไม
ปฏิบัติก็ทํานองเดียวกันนั้น อยาไปสนใจอยาฟงไอปากสกปรก ฟงปากเปนอรรถเปน
ธรรมฟงปากที่สะอาดแหลมคมเหมือนพระพุทธเจาซิ เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงที่
สวางกระจางแจง นําคนโงใหฉลาด นําคนทกุขใหไดรับความสุขความสบาย คือธรรม
ของพระพุทธเจา ฟงเสียงธรรม ตรองตามธรรม ปฏิบัติตามธรรม 



 

ผูบูชาตถาคต ๔๖ 

๔๖

อยาไปฟงเสียงปากลมปากแลงปากสกปรกโสมม ปากอมขี้มาพูด พนไปที่ไหน
มีแตเหม็นคลุงไปหมด นั่นปากอมขี ้ ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง มันออกมาจากหัวใจแลวก็
ไหลออกมาทางปาก เจาของไมเคยรูเคยเห็นมรรคผลนิพพานแลวไปอวดรูอวดฉลาด 
มรรคผลนิพพานหมดแลวๆ มันไปไดความรูความฉลาดมาจากไหนถงึวามรรคผล
นิพพานหมด ก็ตัวของมันเองไมไดปฏิบัต ิ จะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ก็พูด
ออกมาจากความโงของเจาของ ประกาศขายความโงของเจาของนั่นเอง ถาเก็บไวเฉยๆ 
คนอื่นจะไมรูวาคนนี้โงขนาดไหน เมื่อประกาศออกมาอยางนั้นคนอื่นเขาก็จะรู เพราะ
คนในโลกน้ีไมใชเปนคนโงแบบเดียวกัน คนฉลาดกวาน้ันยังมี วาเราจน คนมั่งมียังมี 
แนะ เราอยาเขาใจวาเขาจะจนกับเราท้ังโลก อยาเขาใจวาเขาจะโงกับเราท้ังโลก ผูฉลาด
กวานั้นยังมี ใหเอาคําพูดเหลาน้ีไปเปนคติเคร่ืองเตือนใจเจาของ 

หูมีก็ใหเลือกฟงในสิ่งที่ควรฟง ตามีใหเลือกดูในสิ่งที่ควรด ู จมูก ล้ิน กาย 
อะไรสัมผัสสัมพันธ ใหเลือกคิดเลือกอานในสิ่งที่จะเปนผลเปนประโยชน สิ่งใดที่ไมเปน
ผลเปนประโยชนปดออกๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีเคยทําความเดือดรอน หรือลมจมใหแกเรา
และผูเกี่ยวของมามากตอมากแลว ใหปดออกๆ อยาไปเคยชินถาไมอยากจม 

เอาละการเทศนเห็นวาสมควร 


