๓๒

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๓๒

ธรรมสถิตทีใ่ จ
ธรรมของพระพุทธเจาตั้งแตพื้นๆ แหงธรรมจนถึงวิสทุ ธิธรรม ธรรมเหลานีเ้ รา
จะไปหาไปคนที่ไหนไมพบไมเจอไมมีทางสัมผัสได
นอกจากใจดวงเดียวนีเ้ ทานัน้
เพราะฉะนัน้ ธรรมกับใจจึงเปนของคูเคียงกันเปนลําดับลําดาแหงการปรับใจของตัวเอง
ใหเหมาะกับธรรมขัน้ นัน้ ๆ แลวเราจะไดเห็นความแปลกประหลาดของธรรมทีส่ มั ผัสใจ
และสถิตอยูกับใจ เมื่อมาเปนสมบัติของตนไปโดยลําดับลําดาแลว ธรรมทานสอนลงที่
ใจไมสอนลงที่ไหน
โลกก็ดังที่พวกเราทั้งหลายไดรูไดเห็นอยูนี้แล
วากวางแสนกวางหรือกวาง
ขนาดไหนไมมีใครคํานวณได แตธรรมนั้นแมจะกวางจะละเอียดขนาดไหนก็ไมมีที่ไหล
ลง ไมมีที่จอดที่แวะ ไมมีที่สถิต นอกจากใจเทานัน้ ทีธ่ รรมจะเขาสัมผัสสัมพันธ จะสถิต
อยูได มีใจอันเดียว ในทานใจเราใจสัตวใจบุคคลตามขัน้ ตามภูมขิ องใจของอุปนิสยั
ธรรมจึงลงสูจ ดุ เดียวนี้ และมีธรรมชาติคอื ความรู ไดแกใจดวงเดียวนี้เทานั้นที่จะรับ
ทราบธรรมทัง้ หลายได เพราะฉะนั้นทานจึงสอนลงที่ใจๆ ในธรรมทานก็บอกแลวเปน
บาลีวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา คือสิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจ
เปนประธาน สําเร็จแลวดวยใจ แมธรรมทัง้ หลายก็รวมลงอยูท ใ่ี จนี้ ทานจึงสอนใหชาํ ระ
แตเวลานี้ทําไมใจจึงไมรูทั้งๆ ที่ธรรมมีอยูตั้งแตกาลไหนๆ มา จนกําหนดกฎ
เกณฑไมไดวาธรรมนี้มีมาตั้งแตเมื่อไร เชนเดียวกับโลกมีมาแตเมือ่ ไรนัน่ เอง เราก็ยงั
ทราบไมได เพราะจิตนีร้ มู นั ไมไดรเู ขาสูจ ดุ แหงธรรม จึงไมไดสัมผัสธรรม ไมไดรูเพื่อจะ
สั่งสมธรรมใหเปนคลังของธรรมใหเปนที่สถิตของธรรม กลับตรงกันขามมันเสาะมัน
แสวงหาสิง่ ทีเ่ ปนพิษเปนภัยเขามาสูจ ติ ใจ สิ่งที่เปนพิษเปนภัยก็คือสิ่งที่เปนขาศึกกับ
ธรรม ในศัพทของศาสนาทานใหชอ่ื วากิเลส คําวากิเลสเพียงอยางเดียวเทานัน้ ก็
กระเทือนไปหมดในความเปนภัยแหงธรรม หรือความเปนภัยกับธรรมทัง้ หลาย
ใจทีไ่ มสามารถจะรับทราบธรรมตัง้ แตขน้ั พืน้ ๆ จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เปน
ธรรมเหนือโลกสุดขีดสุดแดนของโลกไมมีประมาณ ก็เพราะจิตของเราไมไดไปในแนว
ทาง หรือไมไดปรับตัวไปในแนวทางแหงธรรมขัน้ นัน้ ๆ มีแตสิ่งที่เปนขาศึกซึ่งฝงแนน
อยูภ ายในจิตของเรา มากกวาธรรมทีจ่ ะซึมซาบเขามาได เปนผูบ งการ กระดิกออกมาแง
ใด ความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีกําลังฝงอยูภายในจิตใจ
นัน้
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เพราะฉะนั้นความรูของใจจะรูมาตั้งกัปใดกัลปใดก็ตาม จนกระทั่งปจจุบันนี้
ตั้งแตวันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ ก็มแี ตการเสาะการแสวงการสัง่ สมสิง่ ทีเ่ ปนภัย โดยหลักธรรม
ชาติหรือโดยอัตโนมัติ มากกวาทีจ่ ะเสาะทีจ่ ะแสวงหาอรรถหาธรรมทัง้ หลาย แมการ
เสาะแสวงหาธรรมมีอยูก เ็ ปนกาลเปนเวลา ในขณะทีถ่ กู บังคับดวยความจงใจ ปฏิบัติ
ธรรมบําเพ็ญธรรมทําบุญใหทานไปเทานัน้ พอสิ้นจากขณะนั้นไปแลวสิ่งที่เปนภัยนั้นมัน
ก็ทํางานของมันตามอัตโนมัติไปโดยลําดับ เชนดังที่เคยเปนมาแลวตั้งกัปตั้งกัลป และ
จะเปนไปอีกเชนนั้นถาอํานาจแหงธรรมไมเหนือกวา
จึงเปนสิง่ ทีล่ าํ บากสําหรับสัตวทง้ั หลาย ถาไมมผี แู นะแนวทางใหรใู หเขาใจใน
วิธเี สาะแสวงหาธรรม ในวิธบี าํ เพ็ญธรรมเขาสูใ จ ใจจะไมมีชองมีทางไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรม และไมเปนชองไหลมาแหงธรรม เพราะความประพฤติเพือ่ กุศลธรรมนัน้ เลย
จะมีตง้ั แตทางไหลเขาและบรรจุเต็มไปหมดภายในใจดวงนี้ ดวยพิษภัยทั้งหลายนั่นแล
โลกจึงไดรบั ความทุกขเพราะเหตุนเ้ี อง
คําวาโลกก็หมายถึงจิตวิญญาณของแตละดวงๆ นี้เปนของสําคัญมากยิ่งกวา
วัตถุอื่นใด ทีจ่ ะใหชอ่ื เขาวาเปนโลกสงสาร เพราะสิง่ เหลานัน้ เขาไมมคี วามหมายในตัว
ของเขาเลย ดินเราก็ใหชอ่ื นามแกเขาวาเขาเปนดิน วาเขาเปนน้าํ เปนลม เปนไฟ เปน
อากาศธาตุหรือเปนแรธาตุตางๆ มีแตมนุษยเรานีไ้ ปใหชอ่ื ใหนาม ไปสําคัญมัน่ หมาย
เขาวาเปนอยางนัน้ อยางนีแ้ ลววาเปนโลก ความจริงเขาไมทราบความหมายของเลยวา
เขาเปนอะไร จึงไมเปนขอหนักแนนทีเ่ ราจะนํามาพูดวาโลก ยิ่งกวาจิตวิญาณของแตละ
ดวงๆ แหงสัตวทั้งหลายเต็มอยูในโลกธาตุนี้ ผูไดรับความสุขก็ดี ไดรับความทุกขก็ดี ได
รับบาปรับบุญก็ดี คือจิตนี้เปนสําคัญ
เพราะฉะนั้นคําวาทุกขจึงหมายถึงจิตแตละดวงๆ มีกล่ี า นๆ ดวง ก็ไมพนที่
ทุกขจะเขาไปปลูกบานปลูกเรือนอยูในจิตดวงนั้นๆ ตองมีดวยกันทุกดวง ขึ้นชื่อวากิเลส
มีอยูในนั้นแลว ทุกขตองมีอยูในนั้นตามสวนของกิเลสที่มีมากมีนอย แมเปนผูมีอุปนิสัย
สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรมไดอยู แตก็ไมพนที่กิเลสจะฝงอยูในใจดวงนั้นซึ่งยังไมไดบรรลุ
ธรรมถึงขั้นสูงสุดแลว ก็ตองไดรับความทุกขอยูโดยดี นีแ่ ลธรรมของพระพุทธเจาทาน
สอนโลก ใหพงึ ทราบวาสอนหัวใจสัตว สั่งสอนหัวใจสัตว ปลดเปลื้องหัวใจสัตว ชําระ
ลางหัวใจสัตว ที่สกปรกโสมมไปดวยสิ่งที่จะใหไดรับความทุกขความทรมาน
เพราะใจสกปรกไมไดเหมือนสิ่งทั้งหลายสกปรก นั้นเขาไมมีความหมายอะไร
สกปรกไมสกปรกเขาก็ไมเปนทุกข แตใจที่สกปรกดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฝงจมอยู
ภายในนี้ เปนทุกขมากนอยตามสวนของกิเลสนั้นแล ทานจึงเรียกวากองทุกข โลกนีเ้ ปน
ทุกขก็ตองหมายถึงจิตใจของแตละดวงๆ เปนทุกข การตรัสรูธ รรมก็ตรัสรูท ด่ี วงใจของ
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พระพุทธเจาในเบื้องตน แลวก็นํามาประกาศสอนโลกซึ่งเต็มไปดวยกองทุกข หรือสอน
โลกอันเปนแหลงแหงความทุกขทั้งหลายตั้งอยู ไดแกจิตใจของสัตวโลกแตละดวงๆ ผูมี
ความสามารถทีจ่ ะรับทราบไดในธรรมทัง้ หลาย พระองคก็แนะนําสั่งสอนตามขั้นตาม
ภูมิของตนๆ เปนลําดับมา ตั้งแตวันตรัสรูแลวจนกระทั่งปรินิพพาน
เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้
ยังประทานพระโอวาทคําสัง่ สอนคือแนวทาง
หรือน้าํ สําหรับชะลางสิง่ ทีส่ กปรกอยูภ ายในจิตใจของสัตวไวตง้ั ๕,๐๐๐ ป ยังไมไดสิ้น
สุดยุตไิ ปตามการปรินพิ พานของพระองคเลย ก็เพราะเมตตานัน่ เอง เหตุที่จะเมตตา
เพราะอะไร เพราะความทุกขความทรมานที่สัตวทั้งหลายไดรับกันอยูเรื่อยมา ตั้งแตกัป
ไหนกัลปใดนั้น พระองคเปนพระองคหนึ่งที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธ ไดรับความทุกข
ความทรมานมาเชนเดียวกับสัตวทง้ั หลายเหลานัน้ โดยไมมที างสงสัย ความทุกขนั้นเปน
เครือ่ งบีบบังคับสัตวในภพนัน้ ๆ มามากนอยเพียงไร ความทุกขของพระองคที่กําลัง
ทองเทีย่ วอยูใ นวัฏสงสาร ก็ยอมสัมผัสสัมพันธความทุกขมากนอยเชนเดียวกับสัตวทั้ง
หลายนัน้
เมื่อพระองคไดหลุดพนออกไปแลว โทษแหงความเปนมาของพระองคมีมาก
ขนาดไหน โทษแหงความเปนมาของสัตวทั้งหลายก็เปนฉันนั้น จึงมีพระเมตตาอยาง
เต็มสัดเต็มสวน เพราะความเห็นโทษในสิง่ เหลานัน้ แลวสั่งสอนสัตวโลกเต็มพระทัยซึ่ง
เต็มไปดวยพระเมตตาลวนๆ ไมไดสั่งสอนธรรมดาๆ เหมือนเราทัง้ หลายสัง่ สอนกัน
เหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกัน เหมือนคนมีกเิ ลสทัง้ หลายสัง่ สอนกัน
เพราะผูส น้ิ กิเลสอันเปนตัวภัยสําคัญนัน้ ยอมผานภัยจากกิเลสมาแลว พระ
พุทธเจาของเราก็เรียกวาประจักษพระทัย พระสาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายก็ประจักษใจ
คือประสบมาแลวอยางเต็มหัวใจ จึงตองเห็นโทษเต็มหัวใจเชนเดียวกัน แมทุกขเหลานี้
เพราะกิเลสเปนเครื่องสั่งสมทุกขขึ้นมานั้น อยูใ นหัวใจดวงใดๆ ยอมจะตองเปนทุกข
เหมือนกันนี้ พระองคเคยทรมานฉันใด ทรมานมาเพราะกิเลสบีบบังคับหรือบีบบีส้ ไี ฟ
มาฉันใด สัตวทง้ั หลายก็เปนฉันนัน้ สัตวทง้ั หลายเปนฉันใด พระองคกเ็ คยเปนฉันนัน้
มาดวยกัน
คําวาพนทุกขนี้ไมเพียงแตวาพนมาเฉยๆ ดังที่เขาพนจากคุกจากตะรางมา ซึ่ง
เขาก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไรถาพนธรรมดาอยางนี้ พนมาก็มาเปนคนสามัญทั่วไปเหมือน
โลกทั้งหลาย เปนแตเพียงวาสังคมยอมรับวาเปนคนธรรมดาสามัญ ไมไดเปนคนขี้คุกขี้
ตะรางทีส่ งั คมรังเกียจเหมือนอยูใ นเรือนจํานัน้ เทานัน้ เวลาออกมาแลวก็ไมเห็นมีดีกรี
อะไร ความสุขเพราะการออกมาจากเรือนจํา ก็เพียงไมถูกกดขี่บังคับทั้งทางรางกายและ
จิตใจเทานัน้ และความรูสึกที่วาตนเปนนักโทษนี่ก็จางหายไป แตทเ่ี ปนแผลเปนอยูใ น
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นัน้ วาเคยเปนนักโทษ นั้นยอมฝงใจอยางลึกอยู เมื่อเปนเชนนั้นแมออกมาจากเรือนจํา
แลว ก็จะมีความสุขความวิเศษวิโสตางจากคนทัง้ หลายไปอยางไรบาง ไมไดมีอะไรตาง
กัน
สวนพระพุทธเจาไดหลุดพนจากทุกขนี้ เมื่อหลุดพนจากทุกขแลวยังมีบรมสุข
เปนเครื่องรับรองพระทัยของพระพุทธเจาดวยพระทัยที่บริสุทธิ์
ความสุขอันนีเ้ ปน
เครือ่ งรับรอง เปนเครือ่ งยืนยัน เปนเครือ่ งเสริมใหเดนทีส่ ดุ เหนือโลกสงสาร ที่วายอด
โลกุตรธรรมก็คือใจที่บริสุทธิ์ ธรรมที่บริสุทธิ์ครองกันเปนบรมสุขดังที่ทานวา นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นัน่ ละคําวา ปรมํๆ นั้นอยูกับใจของทานผูบริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวงแลว ทานทรงความสุขอันนีอ้ ยางสมบูรณ ที่โลกทั้งหลายมีกิเลสไม
สามารถทีจ่ ะครองไดเลย ไมสามารถทีจ่ ะเสวยไดเลย เพราะฉะนั้นเมื่อพระองคทรงหลุด
พนแลว เวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงสอนลงอยางเนนหนัก ในเรื่องโทษทั้งหลายก็ถึง
พระทัยเพราะพระองคเคยผานมาแลวไมมีที่สงสัย ความหลุดพนจากทุกขทั้งหลายอัน
เปนธรรมประเสริฐพระองคก็ครองอยูแลว จึงทรงสัง่ สอนอยางเต็มอรรถเต็มธรรมจน
สะเทือนโลกธาตุ ไมมใี ครสามารถเปนคูแ ขงไดเลย
สิง่ ทีร่ บั รองยืนยันในความหลุดพนนัน้ ก็คอื ปรมํ สุขํ นี่พระองคก็ทรงไวอยาง
เต็มพระทัยแลว เหตุใดการสัง่ สอนสัตวโลกจะสัง่ สอนธรรมดาสามัญเรานัน้ เปนไปไม
ได ถาเปนภาษาตลาดก็เรียกวาเปนไปอยางสุดเหวีย่ งสุดความสามารถ ที่จะสั่งสอนสัตว
โลกไดมากนอยเพียงไร ใหเห็นโทษจริงๆ เพราะโทษมีจริงๆ อยางนั้น พระองคไดผา น
มาแลว พระองคเปนสักขีพยานแหงความทุกขทั้งหลายแหงนรกทั้งหลาย เพราะพระ
พุทธเจาเมื่อเปนสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป ความรูส กึ ก็ยอ มเปนความรูส กึ
สามัญสํานึกธรรมดา ยอมทําไดทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษมากนอยเชนเดียวกับสัตว
ทัว่ ๆ ไป เมือ่ เปนเชนนัน้ ธรรมไมลาํ เอียง วิบากกรรมไมลาํ เอียง ตองไดเสวยทุกขมาก
นอยตามกรรมของตนที่ทํามาแลว เหมือนกับสามัญชนทัว่ ๆ ไป แลวเหตุใดทานจะไม
ตกนรกหมกไหม ไมวา หลุมใดแหงนรก เพราะเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด ดวยอํานาจ
แหงวัฏจักรวัฏจิตนีพ้ าใหหมุนใหเวียน
และกิเลสนีย้ งั ไมเพียงหมุนเวียนแคน้ี ยังเปนสาเหตุใหทาํ กรรม และใหเสวย
ความทุกขความทรมานมาเปนลําดับลําดาอีกดวย นานขนาดไหนนับไมได เมื่อเปนเชน
นั้นทําไมพระพุทธเจาตั้งแตสมัยเปนคนสามัญธรรมดาเหมือนสัตวโลกทั่วๆ ไปจะไมตก
นรกหลุมไหนจะเวนไดยงั ไง เพราะเกิดแลวตายเลา นับไมได มากตอมากก็คือจิต
วิญญาณทีเ่ ต็มไปดวยความเกิดความตายของสัตวโลก เอาอะไรไปแขง ในโลกนี้เอาวัตถุ
อะไรไปแขงจิตวิญญาณแมดวงเดียวนั้น เพราะมีเรื่องมากตอมาก
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การเกิดการตายของจิตวิญญาณดวงนั้นมากขนาดไหน ยังไมมีอะไรสามารถไป
นับไปแขงไดเลยวามีมากกวานัน้
คือมากยิ่งกวาการเกิดการตายของจิตวิญญาณดวง
หนึ่งๆ นัน้ เพราะอันนีม้ มี านานแสนนานแลว พระพุทธเจาเวลาเปนสามัญชนธรรมดา
สามัญชนเขาเปนฉันใดพระองคก็เปนฉันนั้น จึงจําตองตกนรกเชนสัตวโลกทั่วๆ ไป ขึน้
ชือ่ วาบาปแลวไมลาํ เอียง ขึน้ ชือ่ วากิเลสแลวไมทาํ ใจดวงใดใหเปนอิสระ ตองใหทาํ กรรม
โดยไมอาจสงสัย แลวก็เปนผลของกรรมมาเชนเดียวกัน
ในนรกหลุมตางๆ มีกี่หลุมก็ไมมีเวนที่จะไมตกนรก ในสัตวรายหนึง่ ๆ ตกดวย
กันทั้งนั้น สวรรคชน้ั พรหมก็เหมือนกัน เวนแตพรหมโลกทีก่ า วขึน้ ไปแลวผานไปเลยดัง
สุทธาวาส ๕ ชัน้ นอกจากนัน้ อายุจะกีห่ มืน่ ปดงั ทีท่ า นกลาวไวในตํารับตําราวา ๗ หมื่นป
๘ หมื่นป วินาทีกนิ ไป นาทีกินไป ชั่วโมงกินไป ก็หมดก็สิ้นเชนเดียวกัน
นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งความมากแหงการเกิดการตาย มากแหงความทุกขความทรมาน
ของสัตว ที่ติดแนบอยูกับใจกับภพชาตินั้นๆ ไมมีประมาณเลย นี่พระพุทธเจาทรง
ประมวลมาเห็นหมดรูหมด แลวเหตุใดการสัง่ สอนโลกจะสัง่ สอนธรรมดา ตองสั่งสอน
อยางเต็มที่เต็มฐาน เต็มพระกําลังความสามารถของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ นัน่
แล นอกจากนั้นยังหยิบยกสิ่งที่วิเศษวิโสเพราะการพนจากทุกขโดยประการทั้งปวง พน
จากกิเลสโดยประการทั้งปวง ขึน้ สูว มิ ตุ ติธรรมใหเห็นธรรมทีเ่ ลิศเลอนีอ้ กี สําหรับผูท ่ี
หลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวงแลว กิเลสสิน้ ซากไปแลว เปนผูค รองวิมตุ ติธรรม
วิสุทธิธรรมอันเปนบรมสุขเสมอกัน และหมดปญหาการเกิดตายสิน้ เชิงแลว ผูที่จะตอง
แหวกวายตอไปไมมีวันสิ้นสุดยุติก็คือผูกิเลสยังครองใจอยูนั่นแล ฉะนั้นจงตั้งปญหา
ถามตัวเองวา จะยอมจมอยูหรือจะไปใหพนภัย
เพราะฉะนัน้ พระองคจึงไดนํามาแสดงมาทาทายทั้งสองอยาง คือทุกขเพราะ
อะไร เพราะกิเลส ก็ทรงแสดงใหสัตวทั้งหลายทราบอยางถึงใจ สุขเพราะอะไร ทีว่ า บรม
สุขเพราะอะไร เพราะกิเลสสิน้ ซากไป ไมมีสิ่งใดมากอกวน ไมมีสิ่งใดมายุแหย ไมมีสิ่ง
ใดมาทําลาย ไมมสี ง่ิ ใดมาบีบบังคับจิตใจนีใ้ หเปนเหมือนอยางทีแ่ ลวๆ มา ทีก่ เิ ลสยัง
เปนเจาอํานาจครองหัวใจอยู ธรรมเปนเจาอํานาจทานไมไดบบี บังคับใคร จึงเปนบรม
สุขไดดวยธรรมครองใจ ธรรมทีบ่ ริสทุ ธิค์ รองใจ
การแนะนําสัง่ สอนสัตวโลก พระองคสอนลงที่ใจ เพราะใจนีเ้ ปนแหลงแหง
ทุกข ใจนี้เปนคลังแหงทุกข ไมมีสิ่งใดในโลกนี้ จะกวางแสนกวางขนาดไหนก็ตาม ไมมี
ที่สถิตของทุกข ไมมีที่เกิดของกิเลสที่อยูของกิเลส อันเปนสิง่ บีบบังคับสัตวทง้ั หลาย ให
ตองทําบาปกรรมตางๆ และไดรับความทุกขความทรมานอยางนี้ มีใจนีเ้ ทานัน้ ๆ แลว
ในสามแดนโลกธาตุน้ี จิตวิญญาณมีมากขนาดไหน หากวาเรามีญาณพอหยัง่ ทราบ
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แลวจะหาทางกาวเดินไปไมได ถาจิตวิญญาณแตละดวงๆ เปนวัตถุแลว เรากาวไปที่
ไหนจะไมโดนจิตวิญญาณของสัตวโลก ทีห่ มุนเวียนเกิดแกเจ็บตายดวยการเสวยวิบาก
กรรมตางๆ กันเปนไมมี เพราะกิเลสเปนเจาอํานาจบีบบังคับไมใหหลุดใหพน ไปได จิต
วิญญาณของสัตวจึงมีเต็มอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ ถามีญาณหยัง่ ทราบบาง มันไมนา
สลดสังเวชจนหัวใจจะพังโนนเหรอ พระพุทธเจาทานรูท า นเห็น…ทานเห็นอยางนัน้
รองลงมาก็คือพระอรหันตทานเห็น แตทา นไมหวิ ไมโหยวาทานรูท า นเห็น ทาน
อยากประกาศอวดโลกอวดสงสาร เหมือนดังกิเลสที่เปนนักโอนักอวด ทานจึงอยูอยาง
สงบเสงี่ยมดวยความพอดิบพอดีไมหิวไมโหย คือความอิม่ ธรรมภายในใจ เมื่อถึงกาล
ถึงเวลาที่ควรจะพูดเพื่อเปนประโยชนหนักเบามากนอยเพียงไร ทานก็นําออกแสดง
โดยยกพระพุทธเจาเทิดทูนไวขางหนา ทานไมอาจเอื้อมและแสดงดังพระพุทธเจาของ
เราสัง่ สอนโลกนัน่ แล โลกไหนแมแตบุคคลก็เหมือนกัน บุคคลใดภูมใิ ดสถานทีใ่ ดทีค่ วร
จะเทศนาวาการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบาง พระก็ทรงนําออกมาใหพอเหมาะ
พอดีกับจริตนิสัยของผูนั้นๆ จะไดรบั ประโยชนเปนคณะเปนรายๆ ไป ไมไดนําออกมา
แบบพลามๆ สุมสี่สุมหา เหมือนอยางผูที่มืดดํากําตาดวยกิเลสเลย
นี่พูดถึงเรื่องความมีมากของกองทุกข เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบอยางชัดเจน
แลว จึงตองสอนโลกใหเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางนี้ แลวยกวิสทุ ธิธรรมขึน้ เปนเครือ่ ง
ประกาศยืนยันวา นีน่ ะ ความหลุดพนแลวเปนอยางนีๆ
้ ประการหนึ่งทรงหยิบยกขึ้นมา
ใหเห็นตอหนาตอตาของเรา ความทุกขความทรมานมากนอยเพียงไรก็ทรงประมวลมา
วา นี่นะอยาสงสัยวาเราตถาคตเปนเจาของแหงทุกข หรือเปนทํานบใหญทร่ี องรับความ
ทุกขแตผูเดียว จิตวิญญาณดวงใดก็เหมือนกันนี้แล ประหนึง่ วาอยาสงสัย อยาพากัน
สงสัยเรือ่ งการเกิดการตาย มีแตเรื่องการหาบการหามกองทุกขมากนอยอยูโดยลําดับลํา
ดานัน่ แล เพราะวิบากกรรมมีอยูท ห่ี วั ใจสัตว
ออกจากภพนี้วิบากกรรมมันไมไดออกจากจิต ติดแนบไปกับใจ ตองไปเกิดได
เสวยความทุกขความทรมาน มีสุขมากนอยก็เคยมี มีบุญมากนอยก็ไดรับความสุขสับ
ปนกันไป สัตวโลกจึงมีทั้งสุขทั้งทุกขเจือปนกันไป เพราะไมไดทาํ แตบาปอยางเดียว บุญ
ก็ทําบาปก็ทํา เปนแตเพียงวาเปลีย่ นวาระกันใหความสุขบาง ใหความทุกขบา งในจิต
ดวงเดียว ซึ่งเปนเจาของแหงกรรมนั้นๆ เทานัน้ นี่เปนหลักธรรมชาติแหงความจริงที่
ลบไมสญ
ู
เพราะฉะนัน้ จิตวิญญาณนีจ้ งึ เปนธรรมชาติทล่ี ล้ี บั มาก ธรรมดาสามัญเรานีจ้ ะ
ไมทราบไดเลย และไมทราบความจริงของจิตวิญญาณดวงนี้ วาเดินแถวไหนไปยังไง
มายังไง ความเปนไปของจิตวิญญาณนี้ไปยังไงมายังไง ทั้งๆ ที่มีอยูกับทุกสัตวทุกบุคคล
ผูบูชาตถาคต

๓๗

๓๘

แตถูกปดถูกกั้นเรื่อยมา อยางทีเ่ รามาถึงภพนีเ้ วลานี้ เราก็ทราบไดแตเพียงวาเราเปน
มนุษย ซึ่งเปนชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตวทั่วโลกเทานั้น วาเราเปนสัตวมนุษย
แลวกอนนีเ้ ราเคยเปนอะไรเราก็ไมทราบ เพียงอันดับที่ติดตอกันมาสองชาติเทานี้แหละ
ชาติปจ จุบนั นีก้ บั ชาติทผ่ี า นมาอยางเมือ่ วานนี้ ตายเมือ่ วานนีม้ าเกิดวันนี้ แลวเมือ่ วานนี้
เปนภพใด เกิดเปนสัตวประเภทใด หรือเทวบุตรเทวดาตนใดไมทราบ นี่ละมันปดมัน
กั้นมาพรอมๆ
เรื่องของกิเลสจึงเปนสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมาก ไมใหรูเรื่องของมันเลย มันจึง
ไดครองโลกครองสงสารมาตลอดกาล บรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆ เวนแตพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตเทานั้นที่เหนือเงื้อมมือของมันไป มันไมอาจเอื้อม
ได นอกจากนัน้ มันเปนเจาอํานาจครอบงําไวหมด และครอบงําดวยวิธนี เ้ี อง ไมวา จะ
อากัปกิริยาใดที่แสดงออก กลมายาของมันเปนสิ่งที่บีบบังคับ หรือเปนสิ่งที่ปดกั้นจิต
วิญญาณ ไมใหเห็นโทษหรือกลอุบายของมันไดเลย จนกระทั่งภพชาติที่เกิดอยางเปด
เผย อยางทีเ่ ราเห็นอยูน ่ี จึงรูว า เราเกิด ภพชาติตอไปจะเกิดเปนอะไรก็ไมทราบไดอีก
แตทล่ี ล้ี บั ก็เพราะทีผ่ า นมาแลวกิเลสมันไมใหเห็นไมใหรู ตลอดถึงสาเหตุที่จะ
พาใหเกิดมาเปนนัน้ เปนนีม้ นั ก็ไมใหรู เราจึงไมรเู ราจึงนอนใจ ทุกขนาดไหนก็ไมทราบ
วาเปนมาจากความนอนใจหรือนอนจม มันหากจมมาอยางนี้ๆ เรือ่ ยไป ถาไมมีธรรม
เปนเครื่องสอดสองมองทะลุใหเห็นโทษของมันและเห็นคุณคาของธรรมแลว จะกาวไม
ออกหรือไมกาว ไมสนใจจะกาว ก็เหมือนอยางสัตวที่ถูกขังอยูในหมอในอะไรก็ตาม มัน
ก็อยูอยางนั้นตามประสาของมัน ถึงเวลาก็โยนลงในหมอน้ํารอน ตางตัวตางดิ้นแลวก็
ตายเทานัน้
นี่ละที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณมีความสลับซับซอน เราเปนนักเกิดนักตาย แต
เราไมทราบความเกิดความตายของเรา เราเปนนักทองเทีย่ ว แตเราไมสามารถอาจ
เอือ้ มทีจ่ ะทราบความเปนมาของเราวาเปนมาอยางไร ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข ซึ่งเจือปน
กันมา ทั้งมหันตทุกขเราก็ยังไมทราบ เทาทีอ่ ธิบายมานีส้ ลับซับซอนไหมจิตวิญญาณ ลี้
ลับไหม เพราะฉะนัน้ จึงตองมีศาสนามีธรรม มีศาสนาก็ตาม ถาไมนํามาเปดไมนํามาใช
ไมนํามาแกมาถอดมาถอน ก็ไมมีทางทราบไดเหมือนกัน ทานจึงสอนใหปฏิบัติตาม
หลักศาสนธรรมที่ไดศึกษามา
อยางปริยัติทานสอนไวเปนยังไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทานก็บอกไวอยาง
เปดเผย สําหรับทานผูร เู ต็มพระทัยแลวคือพระพุทธเจา ทานไมสงสัยวาเรือ่ งการเกิด
เกิดมาเพราะอะไร ก็เกิดมาเพราะ อวิชฺชาปจฺจยา นี่เมื่อทานเห็นแลวทานก็พูดได ตาม
ภาษาของเราวาพูดไดอยางเต็มปาก ทีนส้ี ตั วโลกใครพูดไดสง่ิ เหลานี้ ทั้งๆ ทีส่ ง่ิ เหลานีม้ ี
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อยูกับทุกคน แตกไ็ มรวู า สิง่ เหลานีเ้ ปนอะไร มิหนํายังไปเหมาอีกวาสิง่ เหลานีก้ เ็ ปนเรา
เปนของเรา เรากับสิ่งเหลานี้ก็แยกกันไมออก และไมสนใจที่จะแกกันแยกกัน สุดทาย
เรากับธรรมชาติ ที่เปนพิษเปนภัยก็อยูดวยกันเรื่อยมาอยางที่เปนมานี้แล และจะอยู
ดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปกี่ภพกี่ชาติไมมีประมาณ เชนเดียวกับทีผ่ า นมา
แลวนัน่ แล ถาไมมีธรรมเปนเครื่องแกเครื่องถอดถอน ทานจึงสอนใหมกี ารปฏิบตั เิ ปนคู
เคียงกันไป
ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียนเข็มทิศทางเดิน หรือแบบแปลนแผนผังมาอยาง
เรียบรอยแลว ปฏิบัติคือตั้งหนาทําหนาที่ ดําเนินกิจการของตนที่ไดวาดเข็มทิศทางเดิน
ไวเรียบรอยแลวนัน้ ใหถูกตองตามเข็มทิศทางเดิน หรือตามแบบแปลนแผนผัง แลวจะ
สําเร็จขึน้ มาเรือ่ ยๆ เชน สมาธิธรรมซึง่ เราเคยไดยนิ แตชอ่ื ในตํารับตํารา องคของสมาธิ
จริงๆ เราไมเคยเห็นก็จะเห็นและเห็น รูที่ใจของเราผูปฏิบัติ
เชนทานสอนใหภาวนาเพือ่ สมถธรรม สอนอยางไร ในกรรมฐาน ๔๐ ลวนแลว
ตั้งแตเปนธรรมเครื่องกลอมเกลาจิตใจใหเขาสูความสงบ เพื่อเปนสมถธรรม สมถกิจ
ทั้งนั้น เมื่อเราไดทําตามนั้นแลวก็ตองปรากฏผลขึ้นมาจนได จิตไมเคยสงบก็สงบเมื่อทํา
ตามแบบแปลนแผนผัง ใหระมัดระวังรักษาใจ ระวังดวยอะไร ก็ระวังดวยสติ สติจงึ เปน
ของสําคัญ นีก่ เ็ ปนเข็มทิศเปนแบบแปลนอันหนึง่ นีบ่ บี บังคับเอาไวอยาเผลอ ใหตง้ั
หนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ กําจัดความฟุง ซานรําคาญดวยสติอยูก บั ตัว คําบริกรรมเปน
เครื่องเกาะของจิตอยาปลอยอยาวาง นัน่ ภาคปฏิบตั ิ
เมือ่ เราดําเนินไปอยางทีก่ ลาวหรือทีไ่ ดเรียนรูม านัน้ ใจยังไงก็ไมพนความสงบ
จะสงบจนได จนกระทั่งปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ออ นี่ความสงบเปนอยางนี้สมาธิ
เปนอยางนี้ นัน่ รูแ ลวรูท ใ่ี จนี่ ชือ่ อยูท ต่ี าํ รับตําราเพราะทานผูท ร่ี ทู า นนําออกจากใจ นํา
ออกจากพระทัยของทานมาแสดงไว แลวก็จดจารึกกันใสคมั ภีรใ บลานเอาไว เราจึงตอง
ไปอานตําราซึ่งมีแตชื่อเทานั้นไมไดมีตัว ถาตองการองคจริงตัวจริงจริงๆ ก็ตองปฏิบัติ
ตามนั้น
แลวจะพนใจของเราผูเปนตัวจริงที่จะทรงอรรถทรงธรรมทุกประเภทไปได
อยางไร ตองปรากฏที่ใจของเรานี่เอง
เมื่อไดอบรมจิตของเราตามแปลนที่ทานสอนนี้ จิตไมเคยสงบก็สงบ เอา สงบ
ขนาดไหน เมื่อทําไมหยุดไมยั้ง ทําอยูไมหยุดไมถอย เสริมสมถะคือความสงบใจเขาไป
มากๆ แลวก็เดนดวง เปนสมาธิเต็มภูมิ เห็นแลวชัดเจนไมสงสัย ถาพูดถึงเรื่องปญญา
ทานวายังไง ทานสอนใหพจิ ารณาทางดานปญญา ปญญามีอะไรเปนทางเดิน ก็มี อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา มีอสุภะอสุภังเปนทางเดิน สิ่งเหลานี้มีอยูที่ไหน กอนอื่นก็มีอยูที่ตัวของ
เรา
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อสุภะอสุภัง รางกายอันนี้เปนทองทั้งแทงมาจากไหน มันก็เปนเนือ้ เปนหนัง
เปนอสุภะอสุภงั ปาชาผีดบิ เราดีๆ เต็มอยูในรางกายของเรานี้ เปนแตเพียงหนังบางๆ
เทานัน้ ปดเอาไวเราก็หลง เมื่อเรายังโงอยูเราก็ไมเห็นของจริงที่ทานวาอสุภะอสุภังเปน
ยังไง มันเต็มอยูในตัวของเรานี้แหละ แตเราไมเห็น ปฏิเสธไดยังไงวาสิ่งเหลานี้ไมมี แต
มันไมเห็นจะวายังไง จึงตองไดใชปญญาพินิจพิจารณา อสุภะอสุภังก็ใหเห็น มันก็ตอง
เห็นแนๆ ไมสงสัย ถาพิจารณาตามพระพุทธเจาสอนไวแลว ตามหลักธรรมตามตํารับ
ตําราสิง่ เหลานีม้ อี ยู มันไมเห็นก็ขึ้นอยูกับใจของเรา ขึ้นอยูกับปญญาของเรา หรือขึ้นอยู
กับตาใจของเรามันไมเห็น สิ่งนั้นมีอยู เอา ดู ถาไมใชคนตาบอดแลวยังไงก็จะเจอ จะ
เจอจนได
ปญญาตองพินจิ พิจารณาหลายครัง้ หลายหนหลายตลบทบทวน เขาสูค วาม
จริงๆ พิจารณาเมือ่ ไรก็เขาสูค วามจริงคือรางกายของเรานี้ เขาสูภ ายในออกมาภายนอก
นีล้ ว นแลวตัง้ แตเดินกรรมฐานในวงปฏิกลู ปาชาผีดบิ เยีย่ มปาชาอยูภ ายในตัวของเรานี้
นานเขาๆ ก็แจมแจงออกมาๆ ชัดออกมาๆ ทีนก้ี ร็ เู ต็มทีใ่ นตัวของเรา ความรูอันนี้อยู
ในทามกลางแหงปาชาผีดิบ นั่นชัดแลวที่นี่ ออ ความรูอ นั นีเ้ ปนอยางนี้ เดนดวง แตก็
อยูในทามกลางแหงปาชาผีดิบคือรางกายของเรานี้ อยูในทามกลางแหงปาชาผีดิบที่ยัง
ไมตายนี้ เรียกวาปาชาผีดบิ มันก็เห็นชัดเจนหายสงสัย
จากนั้นจะพิจารณาเปน อนิจจฺ ํ เอา ไปในแงใดก็ไมพนจากธรรมชาติปาชาผีดิบ
นี้ จะแปรสภาพใหเห็นอยางชัดเจน ทุกขฺ ํ ก็บีบบังคับกันอยูที่นี่ อนตฺตา ถือเอาสาระ
อะไรได ปาชาผีดบิ ก็รกู นั อยูแ ลว ปญญาหยั่งลงไปถึงแลว นัน่ เรียกวาปญญา สอดแทรก
ลงไปๆ ออ ปญญาเปนอยางนี้ เมื่อปญญาไดเขาถึงไหนๆ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น
ความสําคัญวานัน้ เปนเรานีเ้ ปนของเรา นัน้ เปนของสวยของงาม มันจะจางลงไป ๆ
ความจริงนีจ้ ะเดนขึน้ ๆ
ความจริงก็คืออะไร ก็ตามความเปนจริงแลวไมไดงามอะไรนี่ กิเลสมันหลอก
เราตางหาก เราโงเราก็ตดิ เพราะเรายังไมมีเครื่องตอสูหรือเครื่องชะลาง ก็ไมเห็นความ
จริง เมือ่ เราชะเราลางดวยปญญาหลายครัง้ หลายหน ก็เห็นเปนความจริงขึน้ มา นี่
ปญญาปรากฏขึน้ แลวทีน่ ่ี ออ ปญญาในตํารานั้นคือชื่อ สวนองคของปญญาแทเปน
อยางนี้ เอา ปญญาขั้นใดปรากฏขึ้นในตัวของเรานี้เปน สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศกังวานอยู
ภายในตัวนี้ ปญญาขัน้ นีส้ ามารถแกกเิ ลสประเภทนัน้ ได ปญญาขัน้ นัน้ แกกเิ ลสประเภท
นัน้ ปญญาขัน้ นัน้ แกประเภทนัน้ เพราะมันแกไปโดยลําดับ
ทีนก้ี ม็ าคํานวณยอนหลัง ออ ปญญาขั้นนี้แกอยางนั้นๆ ปญญาขั้นนั้นแกอยาง
นัน้ ไปขางหนามีแตชุลมุนวุนวายฟดกันไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสพังลงไปๆ ปญญา
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แจมขึ้นมาๆ นัน่ ปญญาก็เห็นทีใ่ จของเรานี่ จนกระทั่งปญญามีความเกรียงไกร กาวเขาสู
มหาสติมหาปญญา กาวเขาสูภ าวนามยปญญา ซึ่งเปนธรรมชาติที่หมุนตัวโดยอัตโนมัติ
เชนเดียวกับกิเลสที่มันมีอํานาจมาแตกอน มันเคยหมุนตัวของมันทํางานของมัน สัง่ สม
ตัวของมันอยูบ นหัวใจของเรานัน้ แล
เมื่อสติปญญาขั้นนี้มีกําลังสามารถแลวก็เปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวเพือ่
แกเพื่อถอดถอนกิเลสอยูบนหัวใจนี้ออกไปโดยลําดับลําดา ไมมีคําวาหยุดยั้งไมมีคําวา
บังคับเพราะเปนอัตโนมัตแิ ลว นอกจากจะไดรั้งเอาไวเพราะจะเลยความพอดี เชน
เพลินในการพินจิ พิจารณาจนลืมหลับลืมนอนเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา มีแตจะเอาๆ จน
เลยความพอดีไป ใหพกั เสียบาง
ตามหลักปริยัติทานก็มี พักคืออะไร พักเขาสมาธิ สงบใจ นัน่ เรียกวาพักงาน
ประการหนึง่ ประการทีส่ องพักหลับนอน พอจิตมีกําลังแลวถอยออกมาทํางานไดแก
การพินจิ พิจารณา ปญญาประเภทนี้จะหมุนตัวติ้วๆ เปนอัตโนมัตบิ นหัวใจ ทีนี้ปญญา
ประเภทนีท้ าํ งานบนหัวใจโดยโดยอัตโนมัติ แทนกิเลสที่เคยทํางานมาแตกอน กิเลส
อับเฉาลงไปหมอบราบลงไปๆ เรื่อยๆ ปญญานีเ้ กรียงไกรขึน้ เรือ่ ย ครองอํานาจขึ้นเรื่อย
เอาทีนี้ตอจากนั้นไป กิเลสตัวไหนเกงกลาก็ใหออกมา ถาจะพูดเปนภาษาของ
เราเปนอยางนัน้ แตในขณะนั้นไมไดพูด มีแตเรื่องขยับตัวที่จะฟดจะฟนกัน คําวามหา
สติมหาปญญาก็คือสติปญญาอัตโนมัตินี้เอง มีความชํานิชาํ นาญแกลวกลาสามารถ ก็
กลายเปนมหาสติมหาปญญา จากนั้นไปเราอยากจะพูดตามความละเอียดลอออยาง
มากของสติปญญานี้ เราก็พูดไมได เพราะเปนความละเอียดลออมากที่สุด เกินกวาจะ
นํามาพูดใหเปนถอยเปนคําเหมือนสิง่ ทัง้ หลายได เปนเหมือนกระดาษซึม เหมือนน้าํ ซับ
น้ําซึมอะไรทํานองนั้น เอามหาสติมหาปญญานีค้ รอบเสียก็หมดปญหาไป เมื่อเขาถึง
แลวใครเปนใครก็รเู องในธรรมขัน้ นีส้ ติปญ
 ญาขัน้ นี้ ถาจะวาญาณก็เหมือนกับวาอาจ
เอื้อมเกินไป รูสึกไมสะดวกใจ เพราะละเอียดเอามาก เกินคาดเกินหมายไปเสียทุกอยาง
ในความรูส กึ กับธรรมชาตินน้ั
กาวจากสติปญญาอัตโนมัติเขาสูมหาสติมหาปญญา ขั้นมหาสติมหาปญญาก็รู
วาไมมเี ผลอ ทั้งวันทั้งคืนตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ เผลอเมื่อใดขณะใดไม
เคยมี นี่ก็ทราบไดชัดวาเปนมหาสติมหาปญญา แตที่ละเอียดยิ่งกวานั้นที่ตามเก็บตาม
กวาดกิเลสประเภทอนุสยั ตางๆ ที่มีอยู ละเอียดลออขนาดไหน สติปญ
 ญาประเภท
ละเอียดลออนี้ตามลางตามผลาญกันชะกันจนเกลี้ยงไปๆ หมดไปๆ นีไ้ มทราบวาเปน
ปญญาประเภทใด ขอใหผปู ฏิบตั พิ จิ ารณาใหรใู หเห็น ใหเปนในตัวเองนัน่ แหละจะเขา
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ถึงหนองออ ออ อยางนี้เอง ออ อยางนี้เอง ทานวาปญญาที่ละเอียดลงไปนั้นแตพูดไม
ได มันคือปญญาประเภทใด ออ อยางนีเ้ อง พูดไมไดแตรูได รูไดเต็มหัวใจแตพูดไมได
ทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดแหลมคมยิ่งกวาปญญาประเภทนี้ เพราะปญญา
ประเภทนี้คอยจะชะจะลางตลอดเวลาจนกระทั่งเกลี้ยงหมดไมมีอะไรเหลือ อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา พังทลายลงไปแลว สติปญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติโดย
อัตโนมัติของตน ไมตองถูกบีบถูกบังคับใหหยุดใหยั้งเหมือนแตกอน นี่เปนยังไง ไมวา
ปญญาประเภทใดก็ตามมาปรากฏในหัวใจเรานีแ้ ลว จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนก็ปรากฏ
ในหัวใจแลวสงสัยอะไรอีก ทีนี้คําวาบรมสุขเปนยังไงก็เต็มอยูในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี้
แลวสงสัยอะไร
นี่แลเปนเครื่องยืนยันของพระพุทธเจา ที่ประกาศธรรมสอนโลกใหรูโทษจริงๆ
ประหนึ่งวาตถาคตไดผานมาอยางนั้น พรอมกับธรรมที่บริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลสทั้ง
หลาย วิเศษอยางนีๆ
้ ดังตถาคตทรงอยูใ นหัวใจเวลานี้ ดังนั้นการสอนโลกจึงสอนดวย
ความอาจหาญทาทาย ผูต อ งการความจริงอยูแ ลวทําไมจะไมรไู มเห็นความจริง เพราะมี
อยูกับหัวใจของทุกคน อริยสัจมีอยูที่ตรงไหน มรรคสัจมีอยูที่ตรงนั้น สิ่งที่จะหลุดพน
เพราะอํานาจแหงมรรคสัจเปนเครื่องกลั่นกรองคืออะไร คือจิตที่บริสุทธิ์ จะหลุดออกมา
จากตรงนัน้ จะอยูที่ไหน ก็อยูในวงอริยสัจ เมือ่ รูต รงนัน้ โดยสมบูรณแลวหายสงสัย
จิตวิญญาณดวงนี้เอง ดวงทีเ่ คยเกิดแกเจ็บตาย หมุนมากี่ภพกี่ชาตินับกี่กัปกี่
กัลปนับไมไดเลย มาถึงจุดนีแ้ ลวขาดสะบัน้ ลงไปเหมือนกับวาหยุดกึก๊ เลย ไมมีอะไรจะ
มาทําใหหมุนตอไปอีกแลว เรียกวาวัฏจิตวัฏจักรหมดการหมุนแลว เพราะสิง่ เหลานีค้ อื
อวิชชาเปนเครื่องหมุน อวิชชาพังลงไปแลวก็เปนวิวัฏจิตเทานั้นเอง ไมหมุน ทรงตัวอยู
ดวย ปรมํ สุขํ เทานั้น นีก่ ารปฏิบตั ธิ รรม
ธรรมเหลานีส้ ดๆ รอนๆ อยูในทามกลางรางกายกับจิตใจของเรา ในทามกลาง
ขันธ ๕ นีแ้ ล ขันธ ๕ นีย้ งั ไมแตกสลาย ก็นี้แลคือคลังแหงมรรคผลนิพพานอยูที่นี่
มัชฌิมาปฏิปทาพอดิบพอดีกับความเปนอยูของเรา และเราเปนผูป ฏิบตั อิ ยูเ วลานีค้ อื
ความพอดี กาลสถานที่เวล่ําเวลามืดกับแจงมันเคยผานมากี่กัปกี่กัลป มันเคยเอามรรค
ผลนิพพานมาใหใคร เคยเอากิเลสตัณหาอันใดมาเสียดมาแทงหัวใจของคน มีแตกิเลส
เทานัน้ เปนเครือ่ งเสียดแทงหัวใจ
เมื่อพังกิเลสลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแลวอะไรจะมา
เสียดแทง อยูใ นทามกลางแหงอริยสัจนีด้ ว ยวิสทุ ธิจติ วิสทุ ธิธรรม นัน่ ทานวา ปรมํ สุขํ
ของผูครอง สอุปาทิเสสนิพพาน ทั้งเปน
ทุกขสัจเปนผลมาจากสมุทัยสัจ มรรคสัจเปนเครือ่ งสังหารสมุทยั สัจ คืออวิชชา
เปนสมุทัยอยางเอก ยอดสมุทัยคืออวิชชา ยอดของมรรคไดแกมหาสติมหาปญญา พัง
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กันลงที่นั่นแลว ไมตองถามหาวิมุตติ จะหลุดพนขึ้นมาในทามกลางแหงอริยสัจทั้งสอง
ประเภทนี้ คือ ทุกข สมุทัย หนึง่ นิโรธ มรรค หนึง่ ความบริสุทธิ์จะหลุดจะพนขึ้นมา
หรือผานขึน้ มาจากอริยสัจนัน้ นัน้ ไมใชอริยสัจ อริยสัจเปนเครือ่ งกลัน่ กรอง นั้นไมใช
อริยสัจ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวา อนิจจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สิ่งเหลานั้นยังมีไตรลักษณ ทุกข
ก็มี สมุทัยก็มี นิโรธก็มี มรรคก็มี อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะเปนมรรคปฏิปทาและ
เปนสมุทยั เปนอริยสัจ จึงมี อนิจจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อยูใ นธรรมเหลานัน้ เพราะยังเปน
สมมุติ เมื่อสมมุติยังมีมากนอยเพียงใด ไตรลักษณจะตองมีอยูในนั้น เพราะเปนสมมุติ
เชนเดียวกัน
เมื่อไดหลุดพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงถึงขั้นวิมุตติเต็มหัวใจแลว พน
แลวจากวิสัยของสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึง จิตของผูที่หลุดพนแลวนั้นจึงไมมีคําวา
ไตรลักษณ ไมมีคําวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สุข ทุกข เวทนาทัง้ หลายจึงเขาไมถงึ เพราะ
อันนี้เปนสมมุติ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนสมมุติ
ทั้งนั้น จิตนั่นเปนจิตวิมุตติเขากันไดยังไง เขาไมได รูเ อง ออ เปนอยางนี้ เวทนาในจิต
ของพระอรหันตไมมีก็รูเอง ก็มีแตในธาตุในขันธเจ็บนั้นปวดนี้ก็รู แตไมสามารถเขาไป
ซึมซาบถึงใจไดเพราะใจเปนอฐานะทีส่ ง่ิ เหลานีจ้ ะซึมซาบไดแลว
นีพ่ วกเราทัง้ หลายฟงอยูเ วลานีฟ้ ง ธรรมประเภทใด
ฟงธรรมพระพุทธเจา
ปรินิพพานในอินเดียได ๒,๕๐๐ ปนั้นเหรอ แลวอริยสัจอยูท ไ่ี หน อยูโ นนหรืออยูท ไ่ี หน
เวลานีอ้ ริยสัจนะ อยูเ มืองอินเดียโนนเหรอ อยูที่ปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นเหรอ
อยูป รินพิ พานของพระสาวกทัง้ หลายทีผ่ า นไปแลวหลายๆ พันปนน้ั เหรอ นัน่ เปนเรือ่ ง
ของทาน เรื่องของเราทรงตัวอยูดวยความเปนมัชฌิมา คือพอเหมาะพอดีอยูกับความ
เปนอยูข องเราเวลานี้ เราพิจารณาไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ประกาศกังวานขึน้ มาจาก สมุทยั อริยสจฺจํ รูอ ยูภ ายในจิตใจจะ
เปนที่ไหนไป นนฺทราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีทํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิ
ภวตณฺหา อยูที่ไหน นีล่ ะสมุทยั ก็อยูที่หัวใจของเรา แลวก็ เสยฺยถีทํ อีกเปนเครือ่ งรับ
กัน สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ อยูที่ไหน อยูที่ใจของเรา ใคร
เปนผูป ฏิบตั ิ ใครจะนํามาสังหารกิเลส กิเลสอยูท ต่ี รงไหนก็นาํ มรรคเขามาสังหารทีต่ รง
นัน้ หลุดพนกันที่ตรงนั้น ไมไดหลุดพนที่เมืองอินเดีย นี่มัชฌิมาฏิปทาอยูกับเราผู
ปฏิบตั อิ ยูเ วลานี้ จะพากันหลงไปไหน
ผูท ว่ี า มรรคผลนิพพานสิน้ สุดไปแลว พระพุทธเจาปรินพิ พานไปนานแสนนาน
แลว มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแลว นั่นคือคนตาบอดพูด มันหลับตาพูด
ไมเคยภาวนา เอา ภาวนาใหเห็นดูซนิ ะ พระพุทธเจาเวลาปรินพิ พานทานบอกวา เราจะ
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ขนมรรคผลนิพพานของทานทัง้ หลายไปหมดเหรอ ทานบอกอยางนัน้ เหรอ กิเลสของ
ทานทั้งหลายก็ไมใหมี จะขนไปดวยกันหมดเรียบวุธเลยอยางนัน้ เหรอ ไมเห็นมี ไมมีใน
คัมภีรใ ด ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ก็มอี ยูเ ต็มในหัวใจเราเมือ่ สมุทยั อริยสจฺจํ ยังมี เมือ่ มรรคมี
กําลัง นิโรธดับกิเลสจนไดไมสงสัย นีม่ อี ยูภ ายในจิตใจของเรา จึงวามัชฌิมา ทานวา
มัชฌิมา พอเหมาะพอดี นัน่ เปนเรือ่ งของทาน นี่เปนเรื่องของเรา
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบที่ไหน ใหดาํ เนินตามทีท่ า นสอนนัน่ ซี
สวากขาตธรรมไมไดวาตถาคตไปแลว สวากขาตธรรมเหลวไหลนะ ทานไมไดวา นีน่ ะ
ตรัสไวอยางไรแลวก็ตองเปนอยางนั้น จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ดังที่ทานรับสั่งพระ
อานนทถึงการที่พระอานนทมีความโศกเศราโศกาอาลัยกับพระองค ก็จะใหเราสอน
อะไรอีกอานนท อะไรๆ เราก็สอนหมดแลว ก็คอื วาลงในสวากขาตธรรมหมด ไปก็ไป
เฉพาะพระองคเทานั้น ทานไมไดกอบโกยเอามรรคผลนิพพานของผูบําเพ็ญทั้งหลายไป
ดวยนีน่ ะ
เราปฏิบตั ติ วั ของเราอยูน ก่ี เ็ รียกวา ธรรมานุธรรมปฏิปน โน ผูป ฏิบตั ธิ รรมสม
ควรแกธรรม ผูน น้ั แลชือ่ วาเปนผูบ ชู าตถาคต เอาลงตรงนัน้ ซี แลวผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั
เห็นเราตถาคต ก็ใหเห็นซิวา ตัง้ แตขน้ั สมาธิไป สมาธิเปนยังไงก็เห็น ออ นี่พระพุทธเจา
เคยเห็นมาแลวเคยรูม าแลว นีก่ เ็ ห็น สมาธิทุกขั้นพระพุทธเจารูฉันใดเราก็รูแลว ปญญา
เอาถึงขั้นไหนจนถึงขั้นพังกิเลสลงหมด พระพุทธเจาพังไดฉันใดเราก็พังฉันนั้น นีล่ ะ
เห็นพระพุทธเจาเห็นตถาคต ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต เห็นเปนลําดับลําดา
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน ออ เปนอยางนี้
สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศกังวานเปนวาระสุดทายเต็มหัวใจ ถามใคร แมพระพุทธ
เจาประทับอยูต รงหนาเรานีก้ ไ็ มทลู ถาม ถามทานทําไม สนฺทฏิ ฐ โิ ก เปนธรรมที่มีฤทธิ์มี
เดช ประทานไวแลวทุกหัวใจของผูปฏิบัตินี่ ถาอยางนั้นพระพุทธเจาก็ไมศักดิ์สิทธิ์ละซี
พระพุทธเจานิพพานแลว สนฺทฏิ ฐ โิ ก พังทลายไปแลวทั้งๆ ผูปฏิบัติดีมีอยู ควรที่จะได
รับทราบความจริงของตัวกลับไมรบั ทราบ นี่ไมไดเปนอยางนั้น สนฺทฏิ ฐ โิ ก ติดแนบอยู
กับการปฏิบตั ิ เอา ปฏิบัติไปเถอะมากนอยเพียงไรจะรูขึ้นกับตัวๆ แลวจะสงสัยถาม
พระพุทธเจาหาอะไร พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
นี่วิตกวิจารณถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติของหมูของคณะ
คอยเรียวลงไป
แหลมลงไป กุดลงไปดวนลงไป อันไหนที่ใหระมัดระวัง อันไหนใหกลัวมันกลับกลา อัน
ไหนใหกลากลับกลัวไปอยางนั้น ไมสนใจ นีล่ ะศาสนาเสือ่ มใหดหู วั ใจเรานะ เราอยาไป
ดูวา พระพุทธเจาปรินพิ พานแลวศาสนาเสือ่ ม มันเสื่อมอยูที่หัวใจนี้ คนลงนรกทั้งที่พระ
พุทธเจายังทรงพระชนมอยูก็มากตอมาก สัตวทั้งหลายตกนรกไดสบาย ๆ มันไม
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เสื่อมตกนรกไดยังไง ไมมีความชั่วตกนรกไดยังไง ผูไปสวรรคก็เหมือนกัน พระพุทธเจา
ปรินิพพานแลวก็ยังไปได อยาวาแตไปในขณะที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้นเลย
พระองคปรินิพพานไปแลว ผูมีความดีก็ยอมไปสวรรคไปนิพพานได เชนเดียวกับพระ
องคยังทรงพระชนมอยูนั้นแล ใหทาํ ความเขาใจกับตนอยางนีซ้ ิ จะสมกับวาธรรมนัน้
ทานสอนลงทีห่ วั ใจของเรา ผูมุงตออรรถตอธรรมมุงตอมรรคตอผล จะไดรไู ดเห็น
ประจักษใจของตัวเอง ดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมสงสัย
อยูใ หไดภมู ใิ จในตัวเองในความเพียรของเรา นั่ง ยืน เดิน นอน ใหไดภาคภูมิ
ใจกับความเพียรของเจาของ ความเพียรดี สติดี ปญญาดี ระมัดระวังเจาของดีอยูตลอด
เวลา นั่นละเปนที่ภูมิใจของผูนั้นไมวาอิริยาบถใด อะไรจะมีคุณคามากยิ่งกวาหัวใจนี้
และโทษมากทีส่ ดุ ก็เพราะหัวใจนีข้ าดความเอาใจใส ขาดความดูแลรักษา ทอดทิ้งก็
กลายเปนของหาคุณคาราคาไมได จมอยูใ นนรกอเวจี ก็เพราะความปลอยใจปลอยตัว
นัน่ แล
ไปอยูที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อวาหัวใจที่ทรงไวซึ่งความลามกจกเปรตแลว จะมีตั้งแต
ฟนแตไฟเผาไหมอยูตลอดเวลานั่นแล อยาไปถามหานรกหลุมไหนๆ ใหดหู วั ใจเจาของ
กับไฟกิเลสตัณหาอาสวะ กับไฟความชัว่ ชาลามกทีเ่ ผาอยูใ นหัวใจนัน่ มันก็รเู อง ไฟอันนี้
จะไมเผาที่ไหน จะเผาทีห่ วั ใจ และใจดวงถูกเผาดวยความชั่วชานี้แลจะไปนรกเมืองผีนะ
ถาใจของเรามีความสงบรมเย็น นีเ่ อาแลวเริม่ แลวเห็นแลวความสุขอยูต รงนี้ ระมัดระวัง
อยางนัน้ ซิผปู ฏิบตั ิ
เหลวไปเลวไปๆ กุดลงไปดวนลงไป จนจะไมมีอะไรเหลือแหละ ก็ไมทราบจะ
อยูเพื่ออะไร อยูไมมีความหมาย ไปไมมีความหมาย เปนไมมคี วามหมาย ตายไมมี
ความหมาย หมดคุณคาหมดสาระที่จะเปนที่ภูมิใจของตัวเอง ถาเปนอยางนั้นแลวยังไม
ตายก็ตามเถอะ มันก็คอื คนตายแลวนัน่ แล หาสาระไมได พนจากอัตภาพนี้แลวก็หา
สาระไมได เชนเดียวกับทีม่ สี ภาพอยูน ม้ี นั ยังหาสาระไมไดนน่ั เอง เวลาตายก็เปนแบบ
เดียวกัน
ธรรมะของพระพุทธเจานี้ประกาศกังวานอยูในผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติไมตองไป
พูด พูดทําไม สัตวเดรัจฉานเขาไมไดปฏิบตั เิ ขาสนใจอะไรกับมรรคผลนิพพาน ผูไม
ปฏิบัติก็ทํานองเดียวกันนั้น อยาไปสนใจอยาฟงไอปากสกปรก ฟงปากเปนอรรถเปน
ธรรมฟงปากที่สะอาดแหลมคมเหมือนพระพุทธเจาซิ เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงที่
สวางกระจางแจง นําคนโงใหฉลาด นําคนทุกขใหไดรบั ความสุขความสบาย คือธรรม
ของพระพุทธเจา ฟงเสียงธรรม ตรองตามธรรม ปฏิบตั ติ ามธรรม

ผูบูชาตถาคต

๔๕

๔๖

อยาไปฟงเสียงปากลมปากแลงปากสกปรกโสมม ปากอมขี้มาพูด พนไปที่ไหน
มีแตเหม็นคลุงไปหมด นั่นปากอมขี้ ขีโ้ ลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง มันออกมาจากหัวใจแลวก็
ไหลออกมาทางปาก เจาของไมเคยรูเ คยเห็นมรรคผลนิพพานแลวไปอวดรูอ วดฉลาด
มรรคผลนิพพานหมดแลวๆ
มันไปไดความรูค วามฉลาดมาจากไหนถึงวามรรคผล
นิพพานหมด ก็ตัวของมันเองไมไดปฏิบัติ จะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ก็พูด
ออกมาจากความโงของเจาของ ประกาศขายความโงของเจาของนั่นเอง ถาเก็บไวเฉยๆ
คนอื่นจะไมรูวาคนนี้โงขนาดไหน เมื่อประกาศออกมาอยางนั้นคนอื่นเขาก็จะรู เพราะ
คนในโลกนีไ้ มใชเปนคนโงแบบเดียวกัน คนฉลาดกวานัน้ ยังมี วาเราจน คนมั่งมียังมี
แนะ เราอยาเขาใจวาเขาจะจนกับเราทัง้ โลก อยาเขาใจวาเขาจะโงกบั เราทัง้ โลก ผูฉ ลาด
กวานั้นยังมี ใหเอาคําพูดเหลานีไ้ ปเปนคติเครือ่ งเตือนใจเจาของ
หูมีก็ใหเลือกฟงในสิ่งที่ควรฟง ตามีใหเลือกดูในสิ่งที่ควรดู จมูก ลิน้ กาย
อะไรสัมผัสสัมพันธ ใหเลือกคิดเลือกอานในสิ่งที่จะเปนผลเปนประโยชน สิ่งใดที่ไมเปน
ผลเปนประโยชนปดออกๆ เพราะสิง่ เหลานีเ้ คยทําความเดือดรอน หรือลมจมใหแกเรา
และผูเกี่ยวของมามากตอมากแลว ใหปดออกๆ อยาไปเคยชินถาไมอยากจม
เอาละการเทศนเห็นวาสมควร
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