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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

ความรูข้องจิตพสิดารมาก 
จิตเป็นของละเอยีดมาก รู้สกึจะมีความละเอยีดเหนือสิ่งใดๆ จนไม่ปรากฏร่องรอยที่ไป

และมา แม้จะท่องเที่ยวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ร่องรอยของจิตที่พอจะยึดได้ว่าเป็นอย่างน้ันๆ 

เหมือนด้านวัตถุนี้ ไม่มี ทา่นเปรียบไว้เหมือนกบันกบินบนอากาศ ไม่มีร่องรอยทั้งนั้น อกีตอน

หน่ึงเปรียบถึงท่านผู้บริสุทธิ์ที่ได้พรากจากร่างน้ีไปแล้ว ไม่มีร่องรอยว่าจะไปเกดิหรือไปต้ังอยู่

ในสถานที่ใดอย่างน้ีอกีเหมือนกนั แม้จิตจะยังมีสมมุติอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็

ตาม แต่จิตกไ็ปตามธรรมชาติของจิตที่มีความละเอยีดประจาํตัวอยู่แล้ว แม้จะไปสู่สถานที่ใด

หรือไปเกดิในที่ใดๆ การไปของจิตน้ันกไ็ม่มีใครสามารถจะทราบได้ นอกจากท่านผู้มีญาณซ่ึง

ควรจะรู้ได้เท่านั้น 

ตามธรรมชาติของจิตแล้วมีความละเอยีดประจาํตนอยู่เสมอเช่นนี้  จึงยากที่จะพิสจูน์ให้

ทราบได้ การปฏบิัติบาํเพญ็มีการภาวนาเป็นต้น นี้ แลท่านว่าเป็นทางพิสจูน์เร่ืองความรู้ คือใจ

ของตัวเอง และความเคล่ือนไหวของใจว่าจะกระเพ่ือมไปสู่วัตถุหรืออารมณ์ใด ไม่ว่าส่วนหยาบ

ส่วนกลางส่วนละเอยีด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อดีตอนาคต หรือกาํลังปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันคือ

ขณะน้ี จิตที่ต้ังความรู้สกึไว้จาํเพาะสถานที่เกดิอารมณ์คือใจของตัวเองน้ี มทีางที่จะทราบได้ใน

ความเคล่ือนไหวของตน 

ในเบื้องต้นกท็นับ้างไม่ทนับ้าง เพราะสติหรือปัญญาเรากเ็พ่ิงเร่ิมฝึกหัด เร่ิมตั้งหลักตั้ง

ฐานข้ึนด้วยการพยายามคือการภาวนา ฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติคอยรับทราบอยู่กบัความรู้ คือ

ใจดวงน้ี ก่อนจะปรากฏภาพต่างๆ จะเป็นภาพที่มีวิญญาณหรือไม่กต็าม จะต้องมีความ

กระเพ่ือมจากความรู้น้ีก่อน ถ้ายังไม่กระเพ่ือมภาพกยั็งไม่ปรากฏ ขณะที่จิตกระเพ่ือม กเ็ป็น

ขณะเดียวที่จิตจะออกแสดงภาพให้ตัวรู้ตัวเหน็ จะเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลิน ภาพที่น่าเสยีใจ

หรือภาพที่น่ากลัวกต็าม จะต้องแสดงออกจากความกระเพ่ือมของจิตเป็นสาํคัญ น่ีพูดถึงขณะที่

เราภาวนา 

ส่วนภาพที่ปรุงข้ึนภายในใจตามปรกติของคนทั่วๆ ไปน้ัน เป็นเร่ืองของความคิด เด๋ียว

ปรากฏเร่ืองนั้นปรากฏเร่ืองนี้  ปรากฏคนนั้น พอเราคิดถงึคนไหนกป็รากฏภาพคนนั้นข้ึนมาอนั

นี้ถือเป็นธรรมดา ไม่ค่อยมีอะไรล่อแหลมนัก โลกทั้งหลายกคิ็ดกนัได้ ไม่มีความเสยีหายจาก

ความคิดอย่างน้ัน แต่ภาพที่ปรากฏข้ึนในขณะภาวนาน้ีมีส่วนจะทาํให้เสยีได้ จะอย่างไรกต็าม

ภาพต้องปรากฏข้ึนในขณะที่จิตกระเพ่ือมตัวออกไป ถ้ามีแต่ความรู้ ล้วนๆ จะยังไม่ปรากฏ 

เพราะฉะน้ันจิตเวลาอยู่เฉพาะตัวเอง คือรู้อยู่จาํเพาะตัวเองจริงๆ ไม่แสดงตัวออกไปภายนอก 

สิ่งต่างๆ จึงไม่สามารถจะเข้ามาเกี่ยวข้องกบัใจน้ันได้ ดังท่านเข้าสมาธ ิ ขณะที่จิตเข้าอยู่ในองค์
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ของสมาธคืิอความสงบแน่วแน่ตามหลักของสมาธจิริงๆ แล้ว จะไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องเลยใน

เวลาน้ัน ต่อเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากจุดน้ันน่ันแล ถ้ามีเร่ืองกจ็ะเกี่ยวข้องกนั คือมีเร่ือง

เกี่ยวกบัภายนอกกจ็ะรับทราบได้เหตุได้ผลรู้ เร่ืองรู้ราวกนัในเวลานั้น 

ถ้าเทยีบอุปมากเ็ช่นเดียวกบัเราอยู่ในบ้านของเราและปิดประตูบ้านไว้ด้วย แขกคนหรือ

อะไรจะมาจากที่ไหน มาอยู่ภายนอกฝาเรือนเรานั้น เราจะไม่มีทางทราบได้ เพราะขณะนั้นไม่ใช่

ขณะที่เรารับแขก ต่อเมื่อเราออกจากในบ้านของเรา เปิดประตูออกมาน่ันแล เราจะทราบ

เร่ืองราวทั้งหลายที่มอียู่ภายนอก เร่ืองของจิตกย่็อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกนั 

ความรู้ของจิตนี้ รู้สกึว่าพิสดารมากตามจริตนิสยัของผู้บาํเพญ็ไม่เหมือนกนั บางรายกไ็ม่

ค่อยมีเร่ืองแสดงภาพต่างๆ ให้เหน็ เช่นเป็นคนเป็นเปรตเป็นผ ี หรือเร่ืองคนล้มคนตายให้

ปรากฏในภาวนาอย่างนี้  บางรายไม่ค่อยมี แต่บางรายพอจิตสงบแล้วแสดงข้ึนมาทนัท ี เพราะ

หลักธรรมชาติที่ปรากฏเช่นนี้นั้นไม่ได้ศึกษามาจากครูจากอาจารย์ แต่จะปรากฏขึ้นกบัจริตนิสยั

ของผู้บาํเพญ็เวลาจิตสงบแล้ว 

หากนิสยัมีในทางที่จะรู้เหน็สิ่งต่างๆ กต้็องแสดงออกมาให้เจ้าตัวรู้ ต่อเมื่อเราได้รู้ได้

เหน็สิ่งน้ันว่าแสดงอาการอย่างไรบ้างแล้วน้ัน เรามีทางที่จะศึกษาปรารภหรือไต่ถามครูอาจารย์

ได้ ว่าจะควรปฏบิัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรบ้าง แต่หลักนิสยันั้นจะไม่ได้ถาม จะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน

จากผู้ใด แต่จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้มีนิสยัในทางนั้นรู้ โดยเฉพาะตัวเอง ถ้านสิยัไม่มีกไ็ม่รู้ไม่เหน็ 

การไม่รู้ไม่เหน็กไ็ม่เป็นการที่จะตัดทอนประโยชน์ของผู้บาํเพญ็ในนิสยัเช่นนั้น ผู้ไม่เหน็ไม่รู้ก็

ไม่สนใจ แต่ผู้เหน็ผู้รู้ตามนิสยัของตนกต้็องปฏบิัติให้ถูกกบัจริตของตน ถ้าไม่ถูกกม็ทีางเสยีได้

เหมือนกนั 

คาํว่าจิตอนัแท้จริงนั้นมีแต่รู้ เท่านั้น ไม่ปรากฏว่ารู้ในลักษณะอย่างไรบ้าง เป็นธรรมชาติ

ที่รู้ๆ อยู่เทา่น้ันแล น้ันแลเป็นธรรมชาติของจิตแท้ ลักษณะที่แสดงออกเป็นสสีนัวรรณะ หรือ

เป็นภาพต่างๆ น้ัน เป็นอาการอนัหน่ึงที่แสดงออกมาจากจิตซ่ึงไม่ใช่จิตแท้ อาการเหล่าน้ันเป็น

สิ่งที่เกดิ ๆ ดับๆ ตามคติธรรมดาของเขา แต่ผู้ที่รู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองน้ีจะไม่มีการขาด

วรรคขาดตอนในความรู้  ไม่มีการเกดิและดับไป คือการเกดิข้ึนกไ็ม่มี การดับไปกไ็ม่มี มีแต่

เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่เท่าน้ัน น้ีแลท่านเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตแท้ ถ้าได้พิจารณาอบรมให้

ถึงแก่นของความรู้อนัแท้จริงแล้วนั้น ท่านเรียกว่าความรู้อนัด้ังเดิม ความรู้อนันี้หมดการ

เปล่ียนแปลง 

กริิยาที่เปล่ียนแปลงน้ัน เป็นอาการอนัหนึ่งซ่ึงเกดิจากธรรมชาติอนัด้ังเดิมนี้ ต่างหาก 

เพราะฉะน้ันจึงมีการเกดิๆ ดับๆ มีการเปล่ียนแปลงสภาพเป็นลักษณะต่างๆ ซ่ึงเอาแน่ไม่ได้ 

ไม่ว่าเราจะปฏบิัติธรรมข้ันตํ่าขั้นกลางหรือขั้นสงู อาการอนันี้จะต้องมีไปตามๆ กนั คือเวลาใจ

ยังมีสิ่งแวดล้อมหยาบอยู่ อาการที่แสดงอยู่ในข้ันน้ันกต้็องแสดงอาการหยาบ ภาพกเ็ป็นภาพที่
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หยาบ อารมณ์กเ็ป็นอารมณ์ที่หยาบ พออาการที่เกี่ยวข้องกบัจิต ค่อยเปล่ียนแปลงตัวเองข้ึนไป 

อารมณ์กค่็อยเปล่ียนไปสู่ความละเอยีด จนจิตเข้าสู่ความละเอยีดอย่างเตม็ที่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกบั

จิตซ่ึงไม่ใช่จิตเดิมแท้น้ัน กต้็องแสดงอาการที่ละเอยีดอย่างย่ิงเหมอืนกนั แต่ทั้งสามอาการน้ี

เรียกว่าเป็นอาการของจิตทั้งนั้น ไม่ใช่จิตอนัด้ังเดิมแท้ 

ผู้พิจารณาจึงต้องอาศัยอารมณ์เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองทดสอบ ฝึกหัดสติปัญญา ถือสิ่งที่

เกี่ยวข้องกบัตนน้ีเป็นเหมือนหินลับมีดโกนให้คมกล้าไปเสมอ ปัญญา สติต้องอาศัยเหล่านี้ เป็น

เคร่ืองฝึกซ้อม และรู้ เท่าทนักนัไปเป็นระยะๆ จนหมด ไม่มีอาการใดเหลืออยู่ แฝงอยู่ภายใน

จิตน้ันเลย สิ่งที่มีอยู่ตามหลักด้ังเดิมของตนกคื็อความรู้ล้วนๆ น่ีแลเป็นแก่นแห่งความรู้แท้ 

เป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ จึงไม่มีทางที่จะแปรเป็นอื่นได้ 

ท่านที่บาํเพญ็ต้ังแต่ต้น ชาํระหรือพิจารณาให้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกบัจิตมาเป็นช้ันๆ จนถึง

ธรรมชาติอนัด้ังเดิมของจิตน้ันแล้ว จิตท่านเป็นอย่างนั้นแล ถึงหลักหรือถึงธรรมชาติอนัไม่

เปล่ียนแปลง อนัไม่หลอกลวง ทา่นจึงหมดความหว่ันไหว เพราะไม่มีสิ่งที่จะมาหลอกลวงหน่ึง 

ไม่มีสิ่งที่จะหลงตามสิ่งหลอกลวงน้ันหน่ึง เหตุที่จะให้เกดิความหลอกลวงกไ็ม่มี คือต้นเหตุที่จะ

ให้เกดิความหลอกลวงกไ็ม่มี ผลที่จะให้เกดิความลุ่มหลงหรือเดือดร้อนเสยีใจไปตามกไ็ม่มี 

ท่านจึงอยู่เป็นเอกเทศอนัหนึ่งโดยหลักธรรมชาติ ไม่ต้องเสกสรร ไม่ต้องระมัดระวัง คือ

ไม่ต้องต้ังท่าต้ังทาง ไม่ต้องมีอาการใดซ่ึงเป็นอาการที่จะสงวนรักษาหรือต้านทานกนักบัสิ่งที่

เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพราะต่างอนัต่างจริง ต่างอนัต่างมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน ทั้งสิ่งที่

เกี่ยวข้องกบัจิต ทั้งจิตผู้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย น่ีเรียกว่าท่านผู้หมดเหตุหมดปัจจัย รู้อยู่ใน

หลักปัจจุบันของท่านทุกๆ ขณะ ว่าไม่มีการสบืต่อกบัอารมณ์ซ่ึงเป็นเหตุให้ยั่วกเิลสให้ฟุ้งขึ้นมา 

หลักธรรมะคาํสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ช้ีอุบายแนวทางตั้งแต่ขั้นเร่ิมแรกจนถงึจุดหมาย

ปลายทางแห่งความสมมุติและวิมุตติ คือถึงความบริสทุธิ์ของจิต ไม่มีโอวาทใดที่จะสามารถช้ี

ให้ถูกต้อง และผู้ปฏบิัติได้พ้นภัยไปได้จริงดังสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้า บรรดาผู้ปฏบิัติ

ตามสวากขาตธรรม จนได้รู้แจ้งเหน็จริงถึงภมูิแห่งธรรมขั้นนี้แล้ว แม้จะไม่เป็นอนัเดียวกบั

พระพุทธเจ้ากต็าม เพราะต่างคนต่างบริสทุธิ์ แต่กเ็ป็นเหมือนกบัเป็นอนัเดียวกนักบั

พระพุทธเจ้า เพราะความบริสทุธิ์ของพระพุทธเจ้ากบัความบริสทุธิ์ของท่านผู้รู้ตามเหน็ตาม

พระพุทธเจ้านั้น เป็นความบริสทุธิ์เช่นเดียวกนั ไม่มีสิ่งใดหรืออาการใดที่จะผดิแปลกกนัไป

แม้แต่นิดหน่ึงที่ให้ช่ือว่าสมมุติ เพราะความผดิแปลกท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้น 

อยู่ในสถานที่ใด เราอยู่ฉันใด กเ็หมือนพระพุทธเจ้าอยู่ฉันนั้น เรารู้อยู่ฉันใดเหมือน

พระพุทธเจ้ารู้อยู่ฉันนั้น เรารู้อยู่ในขณะน้ีกเ็หมือนพระพุทธเจ้ารู้อยู่ในขณะเดียวกนั ฉะนั้นการ

ที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปกี่เวลา และนิพพานอยู่ในสถานที่ใด นั่นจึงไม่เป็นปัญหาสาํหรับ

ท่านผู้รู้องค์แห่งพุทธะอนัแท้จริงตามเสดจ็พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มกีาลมีเวลา ไม่มีสถานที่ น่ัน
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เป็นสถานที่อนัหน่ึงต่างหาก ซ่ึงเป็นที่ประทบัหรือเป็นที่บาํเพญ็ของพระพุทธเจ้าที่มีพระกายอยู่ 

พระกายกเ็ป็นสมมุติ สถานที่จึงต้องแสดงสมมุติข้ึนมา กาลเวลาจึงต้องแสดงขึ้นไปตามๆ กนั 

ต่อเมื่อได้ถึงข้ันแห่งความบริสทุธิ์ หมดจุดที่หมายแห่งความสมมุติแล้วน้ัน ไม่ว่าสาวกองค์ใด

แม้จะตรัสรู้ขึ้นในขณะน้ีกเ็ป็นเหมือนได้เหน็พระพุทธเจ้าในขณะนี้  ประหนึ่งคาํว่านิพพานแล้ว

น้ันไม่ปรากฏ เพราะน้ันเป็นแต่เพียงร่างที่พรากจากกนัไปเท่านั้น 

ร่างของพระพุทธเจ้ากบัร่างของสตัว์โลกเป็นธาตุ ๔ ดินนํา้ลมไฟอนัเดียวกนั แต่

ธรรมชาติที่รู้น้ันกบัผู้ที่รู้ข้ึนในขณะน้ีไม่มีอะไรผดิแปลกกนั น่ีแลการที่ว่าพระพุทธเจ้านิพพาน

ไปนานเท่าไรหรือไม่น้ันจึงไม่เป็นปัญหา ไม่มีกาล ไม่มีสถานที่ ไม่มีบุคคล เป็นแต่ความ

บริสทุธิ์ล้วนๆ อยู่เท่าน้ัน แล้วกาลเวลาไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้อกี ว่าธรรมชาติที่

บริสทุธิ์น้ีจะต้ังอยู่ได้นานเท่าไร เพราะธรรมชาติน้ีไม่ใช่กายดังที่ได้อธบิายผ่านมาแล้วน้ี ใครจะ

ให้ช่ือให้นามว่าอย่างไรกต็าม ธรรมชาตินี้กคื็อธรรมชาตินี้อยู่นั่นแล ไม่เป็นไปตามความสมมุติ

ช่ือเสยีงที่ต้ังให้ 

แต่เป็นธรรมดาของโลกที่มีสมมุติจะไม่ให้ช่ือไม่ให้นาม ไม่มีกรุยหมายป้ายทางย่อม

เป็นไปไม่ได้ ฉะน้ันหลักธรรมะที่พระองค์ท่านแสดงไว้ทุกบททุกบาทจึงเป็นกรุยหมายป้ายทาง

เพ่ือผู้ดาํเนินจะได้รู้ วิธีปฏบิัติและหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสยัและความสามารถ

ของตน ดังน้ันธรรมจึงต้องเป็นสมมุติไปเช่นเดียวกบัโลกที่มีสมมุติ ทางเหตุกต้็องมีสมมุติ ผลที่

แสดงไปเป็นลาํดับๆ กต้็องเป็นสมมุติแต่ละประเภทๆ จนกระทั่งถึงหลักธรรมชาติอนัแท้จริง

แล้วนั้น นั่นไม่เป็นปัญหา จะเอาช่ือให้มีสมมุติเหมือนโลกทั่วๆ ไปกต็าม ไม่ตั้งช่ือให้กไ็ม่เป็น

ปัญหา เช่นเดียวกบัเรารับประทานมีความเพียงพอกบัธาตุขันธแ์ล้ว จะตั้งช่ือให้ว่าอิ่มหรือไม่

อิ่มกไ็ม่เป็นปัญหาสาํหรับผู้พอแก่การรับประทานแล้ว ย่อมจะทราบตนได้อย่างชัดเจน นั่นละ

ท่านเรียกว่าของวิเศษคือจิตดวงนี้  

พยายามเอาหลักธรรมะนี้แลเข้าไปเป็นเคร่ืองขัดเกลา แก้ไขดัดแปลงเข้าไปทุกระยะ ใจ

ชอบกดข่ีบังคับ ต้องอาศัยการกดข่ีบังคับกนับ้าง ถ้าหากใจไม่ชอบแล้วเรากเ็คยปล่อยตาม

อาํเภอใจมาบ้างเป็นบางกาลบางเวลา กพ็อจะทราบผลว่าแสดงตัวขึ้นมาอย่างไรบ้าง เมื่อเราได้

ปล่อยให้เป็นไปตามความชอบใจ โดยไม่ต้องมีการกดข่ีบังคับหรือดัดแปลง ผลกย่็อมเป็นไป

ตามยถากรรม ไม่เหน็ปรากฏข้ึนมาเป็นที่พอใจเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏผลข้ึนมาให้เป็นที่

พอใจ กเ็น่ืองจากการดัดแปลงแก้ไขให้ได้อย่างใจของตัว คือบาํเพญ็เหตุให้ถูกต้องตามผลที่เรา

ต้องการ ผลกแ็สดงตัวขึ้นมาเพราะอาํนาจของเหตุเป็นเคร่ืองเสริม 

ใจของเรากเ็หมือนกนั ต้องอาศัยการฝึกอบรม การขู่เขญ็ดัดแปลง หรือให้มีกฎเกณฑ์

ขอบเขตบังคับไว้บ้างในกาลที่ควรจะทาํ จิตจะได้รู้ขอบเขต จะได้รู้ว่าตนมีเจ้าของเสยีบ้าง ถ้า

ปล่อยเลยตามเลยไปธรรมดากเ็หมือนสตัว์ไม่มีเจ้าของ ไม่ทราบเป็นตาย อนัตรายจะเกดิข้ึนมา
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แก่สตัว์ประเภทนั้นๆ เมื่อไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีเจ้าของแล้ว คนอื่นหรือสตัว์อื่นกเ็กรง

ขามเหมือนกนั ไม่กล้าอาจเอื้อมเข้ามาทเีดียว ใจที่ทาํตัวให้มีเจ้าของ สิ่งที่จะมาทาํลายหรือมา

ทาํให้ชอกชํา้หรือรังควาญรังแกอย่างนี้  กไ็ม่กล้าเข้ามาให้ถึงตัวอย่างง่ายดาย เพราะมีขอบเขตมี

ร้ัวกั้น มีสิ่งคอยจะต้านทานกนัอยู่ 

จิตที่มีความพากเพียรมีเหตุมีผลเป็นเคร่ืองรักษาหรือต้านทานกนัอยู่ สิ่งที่จะทาํให้จม

ลงไปกไ็ม่มีโอกาส หรือไม่สามารถจะมาทาํเอาอย่างง่ายดาย ฉะน้ันหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่

ทรงประทานเอาไว้กเ็พ่ือเป็นร้ัวกั้นจิตใจความประพฤติของเรา ให้มีขอบเขตมีทางเดิน เราจะ

ไม่เป็นผู้จนตรอกจนมุมทั้งในปัจจุบันวันนี้ วันหน้า ชาตินี้และชาติหน้า เพราะเราไม่ได้สร้าง

ความจนตรอกจนมุมไว้เพ่ือตน นอกจากจะสร้างความสมหวังไว้เท่าน้ัน ผลจะเป็นที่สมหวัง

ขึ้นมาเป็นระยะๆ นับแต่ปัจจุบันวันนี้ถึงวันหน้า ชาตินี้ถึงชาติหน้า จนกระทั่งถึงอวสานสดุท้าย 

จะปรากฏแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้น เพราะการทาํความดีทั้งมวลจะเป็นการทาํด้วยการบังคับ

หรือความชอบใจกต็าม ผลจะต้องแสดงออกมาให้เป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกนัหมด 

จิตไม่ใช่เป็นเร่ืองเลก็น้อยพอเราจะมองข้ามไป แต่เป็นเร่ืองใหญ่โตมาก เร่ืองภพเร่ือง

ชาติ เร่ืองเกดิแก่เจบ็ตาย เร่ืองทุกข์เร่ืองทรมานทั้งหลาย ถ้าไม่ใช่เร่ืองของจติจะเป็นเร่ืองอะไร 

จะมีมาจากที่ไหน ถ้าไม่ใช่จิตเป็นสาเหตุก่อเร่ืองเหล่าน้ีข้ึนมาให้ปรากฏแก่ตัวเรา เมื่อเป็น

เช่นนั้นจิตจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองเลก็น้อย ถ้าเหน็ทุกข์ไม่เป็นของสาํคัญ เวลาทุกข์มาถูกต้องตัวเราก็

อย่าแสดงอาการทุรนทุราย เพราะทุกข์ไม่สาํคัญถึงกบัจะทาํเราให้ทุรนทุราย หรือหว่ันไหวไป

ตาม แต่ที่เป็นทั้งนี้กเ็พราะว่าทุกข์เป็นของสาํคัญ 

ทุกข์มีสาเหตุเป็นมาจากไหน ถ้าไม่ใช่เป็นมาจากจิตที่ไม่รู้เท่าถึงการณ์กบัตัวเองและสิ่ง

ที่เกี่ยวข้องพอจะให้เกดิความความทุกข์ข้ึนมา เมื่อเป็นเช่นน้ันจึงต้องมองดูต้นเหตุที่จะก่อเร่ือง

ขึ้นมาด้วยการกาํหนดการพิจารณา หาอุบายวิธแีก้ไขจิตใจของเราให้พ้นจากความจนตรอกจน

มุมให้ได้ ไม่มากกน้็อยผลต้องแสดงขึ้นมา เพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ฉลาด

ผู้เช่ียวชาญที่สดุ ในไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือน ธรรมะที่ตรัสไว้ทุกบททุกบาทเป็นธรรมะ

ของท่านผู้ฉลาดเช่ียวชาญทั้งน้ัน เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงสมควรแล้วที่จะหยิบยกเอาธรรมะที่

ฉลาดเข้ามาเป็นเคร่ืองประดับจิตใจของเรา อย่าให้เสยีเล่ห์เหล่ียมแก่ตัณหาอาสวะที่จะฉุดลาก

ให้เราเข้าสู่ความจนตรอกจนมุม 

บัดนี้ เป็นกาลอนัควรอย่างย่ิงที่เราจะได้บาํเพญ็ หรือประดับสติปัญญาของเราให้มี

ความรู้ความฉลาดทนักลมายาของจิตที่แสดง และฉุดลากเราไปสู่สิ่งที่ไม่ต้องการมาเป็น

เวลานาน ให้ได้ประสบพบเหน็ความสมหวังเป็นช้ันๆ ขึ้นไป ด้วยการฝึกหัดดัดแปลง ฝึกฝน

ทรมานตนเอง จะยากลาํบากเรากท็นเอา เพราะทนเพ่ือจะก้าวให้พ้นจากอปุสรรคหรืออนัตราย 

จะทุกข์ยากลาํบากกต้็องฝืน ทุกข์เป็นสิ่งที่สตัว์ไม่พึงปรารถนาแต่กลับกลายเป็นความสขุข้ึนมา
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ให้เป็นที่พึงปรารถนา น้ีช่ือว่าทุกข์เปล่ียนแปลงตัวเองไป สจัจะกไ็ม่จริง แต่นี้ ไม่เป็นเช่นนั้นเกดิ

ในขณะใดกต้็องเป็นทุกข์ขณะน้ัน ไม่ว่าจะเกดิในสัตว์ในบุคคลและเกดิในเวลาใด ต้องเป็นสิ่งที่

ไม่พึงปรารถนา ทาํผู้สงบสขุให้ได้รับความทุรนทุรายไปทนัท ี

เร่ืองความสขุกย่็อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกนั เกดิในสมัยใดกาลใด เกดิกบับุคคลหรือสัตว์

ตัวใด ย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เมื่อสรุปความแล้วดีกบัช่ัวในสมัยโน้นกบัสมัยนี้  ไม่ได้

เปล่ียนแปลงตัวเอง เป็นสิ่งที่สตัว์พึงปรารถนาและเป็นสิ่งที่สตัว์ขยะแขยงเช่นเดียวกนัตลอดมา 

ทุกข์เป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงหรือน่ากลัว ตั้งแต่โน้นมาถึงสมัยปัจจุบันน้ี ไม่ได้เปล่ียนแปลงตัวเอง 

เป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงหรือน่ากลัวเหมือนกนัหมดตลอดสาย ความสขุเป็นสิ่งที่สตัว์พึงปรารถนา

กย่็อมเป็นอย่างน้ันตลอดมาจนถึงบัดน้ี เมื่อเป็นเช่นน้ันความพ้นจากทุกข์จะเปล่ียนแปลง

ตัวเองไปที่ไหน ถ้าไม่เป็นบรมสขุดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ และทรงรู้ทรงเหน็มาแล้ว 

ผู้ใดได้ทาํตัวให้รู้แจ้งเหน็จริงตามหลักธรรมชาติ ผู้นั้นกคื็อเป็นผู้สมหวังเป็นผู้พ้นแล้ว

จากทุกข์ทั้งปวงเช่นเดียวกบัคร้ังพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ธรรมที่กล่าวน้ีทั้งหมดมีอยู่กบั

เราทุกๆ ท่าน ไม่ได้ไปที่ไหน แม้ขณะน้ีกฟั็งอยู่รู้อยู่เหน็อยู่ คือผู้รู้ๆ อยู่น่ีแลจะค่อยขยายตัวเอง

สู่ความละเอยีดแยบคายไปเป็นลาํดับ หากได้รับการอบรมปฏบิัติตนอยู่เสมอ เช่นเดียวกบั

ต้นไม้ที่ได้รับการบาํรุงลาํต้นเสมอ กม็ีวันที่จะผลิดอกออกผลให้ได้รับประโยชน์แก่ผู้เป็น

เจ้าของฉะนั้น ดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมกเ็หน็ว่าสมควรแก่เวลา จงึขอยุตเิพียงเท่านี้  
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