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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 
ธรรมแทปรากฏท่ีใจ 

คําวาธรรมมีอยู บาปมีอยู บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมีอยู พรหมโลกมีอยู 
นิพพานมอียู และสัตวโลกท่ีอยูในแหลงแหงสถานท่ี หรือส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีท้ังมวล ไมใช
คนธรรมดารู ไมใชคนธรรมดาท่ีมีกิเลสท้ังหลายเห็นกัน หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ของคน
ธรรมดาหรือสัตวท่ัวโลก ไมมีใครจะอาจเอื้อมรูเห็นไดยิน และสัมผัสสัมพันธกับส่ิงท่ีกลาว
มาเหลาน้ีไดเลย มีพระพุทธเจา และสาวกอรหันตทานซ่ึงเปนผูวิเศษ จิตสวางกระจางแจง
เพราะความเหนือส่ิงเหลาน้ีแลว จึงสามารถเห็นส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีได ถาพูดถึงนิพพาน 
จิตของทานเปนนิพพานโดยสมบูรณแลว จึงไดนํามากลาวมาแนะนําส่ังสอน 

ธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น และสิ่งทั้งปวง สถานที่ทั้งมวลดังกลาว
มาน้ี ซึ่งเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น สัตวทั้งหลายไมสามารถจะรูจะเห็นจะเชื่อถือได
ในข้ันเร่ิมแรก ตองไดเริ่มชี้แจงไปตามภูมิตามฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกไปกอน จนกวา
จะมีเครื่องมือพอสามารถทราบไดเปนขั้นเปนตอน แตละสิ่งละอยางได  

เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลนี ้จึงเปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรูจะเห็นจะเชื่อถือ
ได เพราะไมมีรายใดไปพบไปเจอไปรูไปเห็นมา พอจะนําส่ิงท่ีตนรูตนเห็นน้ันมาพูดมาเลา
ใหเพื่อนฝูงฟงกัน จะเปนรายใดก็ตามในแหลงแหงโลกธาตุน้ี ไมมีแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรกท่ีทรงรูทรงเห็น ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรคเปรตผีตาง 
ๆ ในภพนอยภพใหญ ซึ่งเปนไปตามวิบากของตน ๆ ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไป เทวบุตร 
เทวดา สวรรคช้ันพรหมโลก มีพระพุทธเจาเทาน้ันเปนผูทรงรูทรงเห็น และเปนผูแนะนําส่ัง
สอนใหเขาใจตามกําลังความสามารถของตนจะพึงเขาใจได 

ดวยเหตุน้ี ธรรมะจึงเขาสูจิตใจของสัตวโลกไดยาก เพราะไมเคยรูเคยเห็นจะให
เชื่อกันงายดายอยางไรได สิ่งที่รูที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากันอยูตลอดเวลา 
ในภพชาติตาง ๆ มาตั้งกัปตั้งกัลปก็คือความมืดบอด และสิ่งที่รูที่เห็นที่สัมผัสสัมพันธได 
อยูในวิสัยของตนจะพึงรูพึงสัมผัสเทานั้น สัตวโลกจึงจะเชื่อไดสนิทใจ เชน ตาก็สามารถจะ
มองเห็นไดในรูปหรือสีแสงตาง ๆ วิสัยของตาก็มีเพียงเทานั้น หูก็เพียงฟงเสียง อยางมาก
ก็มีเครื่องมือชวย ตาอยางมากก็มีเครื่องมือชวยไปเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ เคร่ืองมือเหลาน้ัน
ก็อยูในวิสัยของสมมุตินี้ จมูก ล้ิน กายมีแตสัมผัสสัมพันธกับสิ่งที่อยูในวิสัยของตน ไมนอก
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เหนือไปจากนี้ได ใจแมจะเปนความรู เรียกวาเปนพ้ืนฐานแหงตัวรูอยูแลวก็ตาม แตใจดวง
นี้ก็ถูกปดบังหุมหออยูกับสิ่งมืดมิดปดตาทั้งหลาย จึงรูแบบท่ีทานวา อวิชฺชาปจฺจยา หรือวา 
อวิชชา รูก็รูแบบฝา ๆ ฟาง ๆ ไมรูเต็มหูเต็มตาเต็มดวงใจจริง ๆ รูแบบฝาแบบฟาง ไมรู
เต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอัตราแหงความรูจริง ๆ ธรรมจึงเขาสูจิตใจของโลกไดยากเพราะ
เหตุเหลาน้ีแล 

ผูที่มาประกาศสั่งสอนโลกก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวในขั้นเริ่มแรก คน
ทั้งโลกสัตวทั้งโลก เคยเช่ือส่ิงท่ีสัมผัสสัมพันธกันมาแลวและนมนาน ตางคนตางสัมผัส
สัมพันธในสิ่งที่อยูในวิสัยของตนดวยกัน เมื่อพูดสิ่งเหลานี้สูกันฟง โลกทั้งหลายก็เชื่อกันได
งาย เพราะอยูในวิสัยของตนที่รูที่เห็นที่ควรจะเชื่อไดหรือเชื่อได ยอมเชื่อไดอยางงายดาย 
แตสิ่งที่มีอยูนอกเหนือจากนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ตนไมเคยรูเคยเห็น แมจะมีผูมาชี้แจงบอกสอน
อยางชัดเจนหรือแจมแจงอยางไร จิตใจก็ยังเปดรับไมไดสนิท เพราะสิ่งที่ปดบังจิตใจไมให
เปดรับความจริงคือธรรมท้ังหลายน้ัน มันปดสนิทอยูภายในใจ ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา
เลย จึงเปนส่ิงท่ียากมากสําหรับสัตวโลก ที่จะเปดสิ่งปดบังหุมหอกีดขวางรัดรึงอยูภายในใจ
นี้ออกไดทีละเปลาะสองเปลาะ ทีละกาวสองกาว จึงเปนความลําบากมาก เพราะส่ิงเหลาน้ี
เปนประหน่ึงวาอวัยวะเดียวกัน กับทั้งรางกายและจิตใจของสัตวแตละรายๆ ทั้ง ๆ ท่ีส่ิง
เหลานี้เปนของปลอมไมใชของจริง เพียงแฝงของจริงอยูเหมือนกาฝากเทานั้น 

ใจแทน้ันจริง แตสิ่งที่เคลือบแฝงอยูกับใจนั้นปลอม ตาน้ันเห็นไดจริง แตสิ่งที่
เคลือบแฝงใหพาหลงทางตา ทางห ู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เมื่อสัมผัสสัมพันธนั้นมัน
ปลอม และอยูอีกฉากหนึ่ง คืออยูฉากหลัง จึงมองเห็นอะไรไปในทางบิดเบือนความจริง 
โดยใหเปนไปดวยความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ ไมไดเปนไปตามหลักธรรม
ชาติแหงความจริง ในสิ่งที่ตนไดเห็นไดยินไดฟงอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเต็มตาม
ความจริงเลย  

คําวาธรรม ๆ แมจะอยูตลอดอนันตกาลและมีอยูในที่ทั่วไปก็ตาม สัตวโลกก็ไม
สามารถปรับเคร่ืองรับธรรมท้ังหลาย คือใจใหเขาสูธรรมข้ันตาง ๆ ได ธรรมจึงเปนของ
ลําบากสําหรับโลกท่ีจะสัมผัสสัมพันธได ตอเมื่อไดยินไดฟงจากพระพุทธเจา ซ่ึงทรงรูทรง
เห็นเต็มพระทัยไมสงสัย ทรงแสดงหลายคร้ังหลายหน ส่ิงท่ีรับทราบคือใจ และปรับปรุงตัว
ไปในขณะที่ไดยินไดฟงโดยสม่ําเสมอ สิ่งที่ปดบังทั้งหลายก็ยอมเบาบางลงและจางออกไป 
ๆ ถาเปนเมฆหนา ๆ มืด ๆ ทึบ ๆ ก็คอยจางออกไป กระจายออกไป มองเห็นทิศเห็นทาง
ไดพอประมาณ นี่แลการไดยินไดฟง แมจะเปนกระแสแหงธรรมที่แสดงออกจากพระพุทธ
เจาก็ตาม จากพระสาวกทั้งหลายก็ตาม ซึ่งเปนอาการแหงธรรมทั้งนั้นก็จริง แตเมื่อไดฟง
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อาการแหงธรรม กระแสแหงธรรม ซึ่งเต็มไปดวยเหตุดวยผล ที่จะยังสัตวทั้งหลายใหเขาสู
ความจริงได ใจของสัตวโลกยอมจะเขาสูความจริงไดเปนลําดับ เพราะการไดยินไดฟงอยู
โดยสมํ่าเสมอ 

หากเราจะพิจารณาธรรมดา โดยเอาสิ่งเลวทรามที่ฝงใจ และเปนเจาอํานาจนี้ออก
มาคิดมาปรุงกัน ก็ดังท่ีเคยคิดเคยปรุงมาแลวก็งาย จะคิดวาธรรมมีอยูท่ัวไปตามคัมภีรใบ
ลาน ตามวัดตามวา ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอนมีเต็มไปหมด อยางนี้ก็งาย แตวาธรรมท่ี
จะใหเปนประโยชนใหสัมผัสสัมพันธกับใจ ใหต่ืนเตน ใหสะดุดใจ ใหเกิดความเช่ือความ
เลื่อมใส ใหเกิดความกระหยิ่มอิ่มเอิบ ใหเกิดความพอใจ ใหเกิดความสุขเปนข้ันเปนตอน
ไป เปนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธไดยาก ถาไมไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
จริง ๆ แลว ธรรมแทดังท่ีกลาวมาเหลาน้ี จะไมสัมผัสสัมพันธจิตใจเลยตั้งแตวันเกิดจน
กระทั่งวันตาย จะเกิดเปลา ๆ เหมือนตนไมใบหญาเกิดขึ้นมา และตายทิ้งเปลา ๆ เหมือน
ตนไมใบหญาตายน้ันแล คุณสมบัติที่จะนํามาทําประโยชนอะไรไมปรากฏ 

รางกายและตัวของเราทั้งรางทั้งตัวนี ้ ก็จะเปนเชนนั้น เกิดแลวตายเลา ตายแลว
เกิดเลา ก็ไมผิดอะไรกับวัตถุตาง ๆ ที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ ถาไมเสาะแสวงหาสาร
ธรรมเขาสูจิตซ่ึงเปนสาระสําคัญ คือการปรับปรุงจิตของตนใหเขาสูระดับอันควรสัมผัส
สัมพันธธรรมแทได ดวยการปฏิบัติเสียแตบัดน้ี เราจะไมมีทางรูเห็น ไมมีความเปนสาระ
แกตน ไมเปนที่อบอุนภายในใจของตนไดเลยตลอดไป 

พวกเราไดมาบวชในพระพุทธศาสนา ไมเพียงแตไดนับถือศาสนา ยังไดบวชและ
ไดปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมดวย ไดเปนนักบวชและนักปฏิบัติดวย ซึ่งเปนเพศที่ควรกาว
เขาสูแดนสัมผัสสัมพันธธรรมไดตามขั้นตามภูมิของธรรม ตามกําลังความสามารถของตน 
จึงควรกระตือรือรนในการประพฤติปฏิบัติตน ตามเพศและโอกาสอํานวย อยาประมาท
นอนใจ 

คําวาธรรม เร่ิมตนแตสมาธิธรรม น่ีแลธรรมท่ีจะสัมผัสสัมพันธใหเห็นชัดเจนภาย
ในใจ การใหทาน การรักษาศีลก็เปนผลปรากฏในใจ แตยังไมเดนชัดในความรูความสะดุด
ใจเหมือนสมาธิธรรม ปญญาธรรม ตามขั้นของธรรมนั้น ๆ จนถึงขั้นวิมุตติธรรม ธรรมนี้
เปนธรรมแทซึ่งจะสัมผัสรับรูที่ใจแหงเดียว ชื่อของสมาธิก็ไมใชธรรมแท ชื่อของปญญาก็
ไมใชธรรมแท ชื่อของวิมุตติหลุดพนหรือพระนิพพานก็ไมใชธรรมแท ธรรมแทคือสิ่งที่
สัมผัสกับใจของผูปฏิบัต ิ วาใจสงบเปนสมาธิเปนตน ช่ือวาใจไดเร่ิมสัมผัสสัมพันธธรรม
แลว สมาธิขั้นใด มีความสงบเย็นใจขนาดไหนก็ทราบไดชัดภายในใจ น่ีคือธรรมแท แมจะ
เปนข้ันแหงธรรมท่ียังตํ่ายังหยาบอยู แตก็เปนธรรมแทในขั้นนี้และขั้นตอไปเปนลําดับ เชน
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เดียวกับธนบัตรใบละสิบบาท ย่ีสิบบาท ใบละรอยบาท หารอยบาท เปนธนบัตรจริงไปตาม 
ๆ กัน มีคุณภาพตามลําดับลําดาของธนบัตรชนิดน้ัน ๆ  

ธรรมแทก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน คําวา สมาธิธรรม เร่ิมแรกต้ังแตจิตไดรับความ
สงบ เพราะการภาวนา การอบรมจิตใจ การรักษาจิตใจ บํารุงจิตใจดวยสติ คลี่คลายสิ่งที่
ปดบังหุมหอภายในจิตใจดวยปญญาโดยสมํ่าเสมอ สมาธิธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้น คําวาสมาธิ
เร่ิมปรากฏก็คือความสงบเย็นใจ ความมั่นคงของใจ ความมีหลักฐานของใจ เร่ิมปรากฏข้ึน
เปนลําดับน่ันแล 

การพิจารณาทางดานปญญา คือการคล่ีคลายส่ิงท่ีรัดรึงภายในจิตใจดวยอํานาจ
แหงอุปาทาน เพราะเปนสาเหตุท่ีมาจากความลุมหลง พึงคล่ีคลายลงไปตามหลักความจริง
ใหเห็นชัดดวยปญญาโดยลําดับ อุปาทานซึ่งเปนสิ่งที่หนักมากยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกทับใจอยู
ตลอดเวลาน้ัน จะคอยคลายตัวออกไปตามปญญาที่หยั่งเขาถึง เพราะความรูความเขาใจ
ดวยปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาน้ันแล จะเปนส่ิงท่ีคล่ีคลาย และแกสิ่งที่มัดตรึงจิตใจ
ไวออกไปได เมื่อปญญาปรากฏขึ้น ยังผลใหจิตไดรับความเบาบางมากนอย ก็ทราบไดชัด
วาธรรมแทที่เกิดขึ้นจากดานปญญา ไดปรากฏขึ้นแลวอยางนี ้

ปญญามีหลายขั้น การพิจารณาในข้ันเร่ิมแรกจะไมสะดวก ฝด ๆ เคือง ๆ ขัด ๆ 
ของ ๆ เพราะเปนงานท่ีไมเคยทําและไมเคยเห็นผล การเร่ิมแรกพิจารณายอมแฝงไปดวย
ความข้ีเกียจ แตพิจารณาหลายคร้ังหลายหน  ปญญาก็ยอมมีความราบรื่น  มีความคลอง
แคลวแกลวกลาฉลาดแหลมคมข้ึนไปเร่ือย ๆ ผลที่จิตไดรับจากปญญาเปนผูถอดผูถอน ผู
เบิกทางอันรุกรังดวยกิเลสอุปาทานทั้งหลายออกไดนั้น ยอมกระจางแจงขึ้น แสดงผลให
เห็นอยางชัดเจนภายในใจ สมาธิธรรมก็ปรากฏข้ึนแลวท่ีใจ ปญญาธรรมก็เร่ิมปรากฏข้ึน
แลวท่ีใจไมปรากฏท่ีไหน ๆ ในอวัยวะทั้งมวลนี้ไมใชภาชนะของธรรม มีจิตดวงเดียวเทาน้ัน
เปนภาชนะของธรรม และเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีอะไรเสมอเหมือน 

เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจโดยทางที่ถูก มีจิตตภาวนาเปนตน จนสติ
ปญญาซึ่งไดรับการอบรมมาไมหยุดไมถอย และฝกหัดคนควาจนมีความคลองแคลวภาย
ในตัวแลว สิ่งที่ปดบังหุมหอภายในจิตใจมากนอยนั้นเกี่ยวโยงมากับอะไร สติปญญาจะ
สามารถคนตลบทบทวนในสาเหตุท่ีเก่ียวโยงน้ันเขาไป และตัดขาดไปไดเปนวรรคเปนตอน 
ผลของปญญาก็คือจิตเปนผูรับ ผลน้ันจะเกิดความสวางไสวข้ึนภายในใจ 

สรุปความลงในขอสุดทายแหงยอดธรรมเครื่องกําจัด ก็คือสติปญญานั้นแล เปน
เคร่ืองกําจัดฟาดฟนห่ันแหลกส่ิงรกรุงรังท้ังหลายภายในใจอันเปนสวนละเอียด ใหแตก
กระจายหายสูญไปหมดไมมีเงื่อนตอ ไมเกี่ยวโยงกับสิ่งใดอีก คือไมเกี่ยวโยงกับรูป กับ
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เสียง กับกล่ิน กับรส กับเคร่ืองสัมผัสตาง ๆ อันเปนสวนภายนอก และไมเกี่ยวโยงไมผูก
พันกับรูปคือกายของตน ไมผูกพันกับนามธรรมคือ เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ สัญญา ความ
จําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณ ความรับทราบ ในเม่ือส่ิงตาง ๆ เขามา
สัมผัสสัมพันธทางอายตนะ ไมมีความเกี่ยวโยง ไมมีการประสาน ตัดขาดจากกันไมมีเงื่อน
สืบตอกอแขนง ทั้งอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ตัดขาดทั้ง
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย แมจิตก็รูเทาตัวเอง คือตัดขาดภายในจิตอีกดวย 
ไมมีเงื่อนตอใดเลย น่ันแลทานเรียกวาธรรมเลิศ 

ธรรมแทเกิดขึ้นที่ใจ สถิตอยูที่ใจ อยูที่ไหนก็ไมมีคําวา กาล สถานที่ ที่จะไมอยูกับ
ธรรมเลิศประเภทน้ี เพราะใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว น่ีแลทานเรียกวาธรรมประเสริฐ 
ปรากฏข้ึนท่ีใจ และไมวาธรรมขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ที่อยูภายนอกใจมีแตชื่อของ
ธรรม ชื่อของกิเลส ดังในตําราในคัมภีรทานจารึกไว เชน สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติ
ธรรม และกิเลสประเภทตาง ๆ เปนตน เหลาน้ีเปนช่ือของกิเลสบาปธรรมท้ังหลาย ไมใช
ธรรมแทดังที่อยูในจิต ธรรมที่กลาวมาทั้งมวลนี้ก็มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเปนผูทรงคน
พบ รูเห็นทุกแงทุกมุม แลวนํามาสอนโลกใหรูตามเห็นตาม 

ใจเปนความรูสึกประจําตน และเคยเกี่ยวของพัวพันกับสมมุตินิยมทั้งหลาย เน่ือง
จากใจยังเปนสมมุติ เนื่องจากใจยังเปนกิเลสเต็มตัว สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดจึงเปนเรื่อง
ของกิเลสไปทั้งมวล คือเปนเรื่องผูกมัดรัดรึงตัวเองทั้งสิ้น ไมวาจะสัมผัสสัมพันธทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย อารมณภายในใจ เกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคต แมกับ
ปจจุบันก็ติด ติดไปหมด พัวพันไปหมด จึงไมสามารถรูธรรมท้ังหลาย ของจริงทั้งหลายได 
เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอํานาจปกคลุมหุมหอรอบดวงจิต ทั้งขณะไดเห็นไดยินไดสัมผัสสัมพันธ
ตาง ๆ จนกระท่ังอารมณท่ีคิดข้ึนภายในจิตใจ ก็เต็มไปดวยสิ่งผูกพันรัดรึงทั้งนั้น จิตใจจึง
หาอิสระไมได 

เมื่อจิตเต็มไปดวยสิ่งกดขี่บังคับอยูแลว จะมองเห็นความจริงไดอยางไร ใจสัมผสั
สัมพันธอยูกับสิ่งเหลานี้ตลอดเวลา คําวาธรรมจะปรากฏข้ึนภายในใจไดอยางไร ธรรมไม
ใชประเภทเหลาน้ี ประเภทเหลานี้เปนเรื่องของสมมุตินิยมของกิเลสทั้งมวล ประเภทเหลา
นี้เปนเครื่องปดจิตปดใจตางหาก ไมใชประเภทที่เปดเผยหรือถอดถอนจิตใจออกจากกิเลส
แลกองทุกข จงฉุดลากสิ่งเหลานี้ออกใหได จะมองเห็นใจเห็นธรรมไดอยางชัดเจน 

ธรรมเปนธรรม เม่ือนํามาปฏิบัติจึงปรากฏข้ึนภายในจิตใจ ดังพระพุทธเจาทรง
แสดงเรื่องบาปมีอยู ใครไมทราบและไมเชื่อก็ตาม บาปนี้ก็เปนของมีอยูดั้งเดิม บุญเปน
ของมีอยูดั้งเดิม บาปก็คือความทุกขของสัตว บุญก็คือความสุขของสัตวของคนนั้นแล นรก
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เปนสถานที่อยูแหงผูมีวิบากกรรมอันชั่ว สวรรคเปนสถานท่ีอยูแหงผูมีวิบากกรรมอันดี 
พรหมโลกก็เหมือนกันเปนชั้น ๆ ขึ้นไป เปนที่อยูของผูมีวิบากกรรมอันด ีนิพพานเปนทีอ่ยู
ของทานผูบริสุทธิ ์ ส่ิงเหลาน้ีใครจะรูใครจะเห็นไดเลา เพราะไมมีเคร่ืองมอื ใจไมสวาง
กระจางแจง ใจไมพนสิ่งปกปดกําบังทั้งหลาย มองก็มองไปดวยความมืดบอดที่กิเลสปดบัง
ตาใจไว บุญจะม ีบาปจะมีอยูตั้งกัปตั้งกัลปก็หาไดรูไดเห็นไม หาไดพบไม ทั้ง ๆ ที่บุญบาป
ก็สัมผัสสัมพันธอยูกับใจนั้นแล ใจก็ไมทราบไดวาส่ิงเหลาน้ีมี ทานจึงเรียกวา โลกันตสัตว 
สัตวที่อยูดวยความมืดบอดไมมีหลักประกันตัว ไมมีธรรมเครื่องประกันใจ อยูหรือไปแบบ
ยถากรรม ราวกับปลาที่ถูกขังอยูในหมอฉะนั้น 

พระพุทธเจาเปนผูสามารถทราบหลักความจริง การตรัสรูธรรม ตรัสรูตามหลัก
ความจริง ไมใชตรัสรูดวยความจอมปลอม สิ่งใดที่มีอยูเปนอยู จึงทรงยอมรับตามความมี
อยูเปนอยูของสิ่งเหลานั้น และสั่งสอนโลกตามสิ่งที่มีที่จริงนั้น ๆ ดวยเหตุน้ีคําวา บาปมีอยู 
บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมีอยู พรหมโลกมีอยู จึงทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย ไมมี
ศาสดาองคใดจะไปลบลางส่ิงมีอยูท้ังหลายเหลาน้ี ใหสูญหายไปจากความมีอยูของตนได 
นอกจากจะแนะนําส่ังสอนสัตวโลกในส่ิงท่ีควรละท่ีเห็นวาเปนภัย ในส่ิงท่ีควรบําเพ็ญท่ีเห็น
วาเปนคุณ เพื่อสิ่งและสถานที่ที่พึงหวังจะไดเปนสมบัติของตนเทานั้น มีแตการแนะนําส่ัง
สอนอยางน้ีเปนแบบเดียวกัน ในบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีมาตรัสรูในแดนโลกธาตุน้ี
แตละพระองค ๆ พระโอวาทจึงไมขัดแยงกันแตกาลไหน ๆ มา 

ยกตัวอยางในพระโอวาทยอ ๆ วา สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปหยาบชาท้ัง
ปวงหน่ึง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลคือความฉลาดใหถึงพรอมที่ใจหนึ่ง สจิตฺตปริ
โยทปนํ การชําระจิตใจของตนใหผองแผวจนถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอต ํพุทฺธาน สาสนํ น่ัน 
คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายทรงสอนไวเปนแบบเดียวกันอยางนี ้ เพราะการตรัส
รูธรรมน้ัน ตรัสรูส่ิงท่ีมีอยูเห็นอยู ไมไดอุตริไปตรัสรูในสิ่งที่ไมมีไมเปน การสั่งสอนจึงสั่ง
สอนตามสิ่งที่มีที่เปน ท่ีน่ียนเขามา เพราะธรรมใกลก็มีไกลก็มี เหมือนสมมุติในโลกมีทั้ง
ใกลทั้งไกล มีทั้งในทั้งนอก 

ท่ีน่ียนเขามาถึงเร่ืองท่ีวาบาปมีอยู สําหรับผูปฏิบัติมีอยูท่ีไหนบาปนะ สิ่งที่เปนพื้น
ฐานเปนที่บรรจุของบาปคืออะไร อะไรเปนสถานท่ีหรือเปนท่ีบรรจุของบาปผูสรางบาปคือ
อะไร ก็ใจน่ันแลเปนสถานท่ีเปนโรงงานสรางบาปผลิตบาปข้ึนมา เพราะกิเลสอยูท่ีใจและ
เปนผูบังคับใหสรางบาปข้ึนมา ทานบอกวากิเลสเปนสาเหตุใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลว
ยอมไดรับผลของกรรม ทานจึงใหช่ือวากิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ เรียกวาวัฏวนสาม 
สัตวโลกตองวกเวียนกันไปมาอยูเชนนี้ไมมีสิ้นสุด ไมมีตนไมมีปลาย เหมือนมดแดงไตขอบ
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ดง ไตกลับไปวนไปเวียนมาอยูขอบดงขอบเดียว สําคัญวาเปนของใหมอยูเรื่อยไป หาทาง
ออกไมได 

การสรางบาปก็คือใจ เมื่อสรางบาปแลวความทุกขก็เกิดขึ้นที่ใจ ที่สรางบุญก็คือใจ 
เมื่อสรางบุญไดมากนอยความสุขก็ปรากฏขึ้นที่ใจ จิตใจมีความละเอียดมากนอยเพียงไร 
การเลื่อนชั้นภูมิของตน ก็ยอมเลื่อนไปตามลําดับแหงคุณสมบัติของใจ ที่ควรกาวขึ้นสูภูมิ
น้ัน ๆ เมื่อจะยายจากภพชาติที่เปนอยูนั้นไปสูภพชาติ หรือสถานท่ีอ่ืนเรียกวาปรโลก ก็
ตองกาวออกไปดวยกําลังแหงบุญแหงบาปที่บรรจุไวภายในจิตใจ เมื่อกําลังทางชั่วมีมากก็
ผลักดันใหไปเกิดในสถานท่ีตํ่าชาเลวทราม เชน นรก ตลอดถึงโลกันตนรกเปนตน นี่อะไร
พาใหไป 

ก็ใจน้ีแหละ ผูที่บรรจุความชั่วชาลามกใหมีพลังเต็มที่ ผลักไสจิตใจใหไปสูแดน
นรกที่ไมพึงปรารถนานั้น ไมใชผูหนึ่งผูใดเปนผูไปบังคับกดขี่ขมเหงใหไปสูนรกขุมนั้นขุมนี ้
แตเปนเพราะความคึกความคะนอง ความอยากความทะเยอทะยานของใจเอง อันเปนเร่ือง
ของกิเลสตัณหาทั้งมวล เปนผูผลักดันพาใหสรางบาปสรางกรรม โดยไมคํานึงถึงผิดถึงถูกดี
ช่ัวประการใด บทเวลาไดรับผล กิเลสมันไมมารับ เราผูทําตามอํานาจของกิเลสน้ันแลเปนผู
รับผล 

ทีนี้จะลบลางไดอยางไร เมื่อเขาถึงตัวผลแลวลบลางไมได  สุขทุกขมากนอยจนถึง
ขั้นมหันตทุกข เราก็จําตองยอมรับตามกําลังของวิบากกรรมนั้น จะตายก็ไมตายเพราะจิต
ไมเคยตาย หากทุกขเต็มที่แสนจะทนได เพราะอํานาจของกรรมที่พาใหทุกขอยูนั้นแล จน
กวาจะผานพนวิบากกรรมน้ันไปได เพราะคําวาบาปก็เปนของไมเที่ยง บุญก็ยังเปนของไม
เที่ยงเหมือนกัน ยอมมีทางสิ้นสุดไปได มีหมดไปได มีเบาบางไปได เหมือนคนพนโทษจาก
เรือนจํา นอกจากกาวเขาสูนิพพานเสียอยางเดียว น้ันคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึง 

ทีน้ีการสรางบุญก็เทียบกันไดกับการสรางบาป สรางบุญน้ีคือธรรมเปนผูบงการ 
ธรรมเปนผูผลักดันใหสรางบุญสรางกุศล ไมใชกิเลสพาใหสราง เพราะฉะนั้นผลจึงตางกัน 
ถากิเลสพาใหสราง จะสรางตั้งแตสิ่งที่กิเลสตองการ แตเปนส่ิงท่ีขัดขวางธรรม เปนสิ่งที่
เปนขาศึกตอธรรม แลวก็ยอนเขามาเปนขาศึกตอตนนั่นแล กิเลสพาใหสรางกรรมเปน
อยางน้ี แตธรรมพาใหสรางกรรม ใหสรางแตคุณงามความดี สรางบุญสรางกุศล เชน การ
ใหทาน การรักษาศีล การภาวนา กิริยาอะไรก็ตามที่แสดงออกจากการกระทําเปนผลเปน
ประโยชนแกตนและผูอื่น ไมมีการกระทบกระเทือนใหเกิดความเสียหายเดือดรอนอันเกี่ยว
กับกิเลสแทรกแซงเลย น่ีเรียกวา ธรรมพาใหสรางบุญ สรางความดี ผลที่เกิดขึ้นจากการ
สรางความดีเพราะธรรมยอมเปนความสุข 
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บุญคือความสุขอันเปนผลเกิดข้ึนจากการสรางความดีท้ังมวล น้ีใครเปนผูสราง ก็
คือใจเปนผูบงการ   ใจเปนโรงงานอันใหญโต   ผูบัญชางานออกมาจากใจ   เมื่อใจไดรับ
การอบรมในทางที่ถูกที่ดีแลว ยอมจะระบายออกมาในทางที่ถูกที่ดี ผลก็สะทอนยอนกลับ
เขาไปเปนความพึงใจของจิตนั่นเอง เพราะใจเปนผูทํา ผลยอมเกิดขึ้นกับใจ เมือ่มีภูมิอรรถ
ภูมิอรรถภูมิธรรมควรจะกาวเขาสูข้ันภูมิอันสูงสง ก็พลังแหงธรรมแหงบุญกุศลที่เกิดขึ้น
จากธรรมเปนผูพาใหสรางน้ันแล จะเปนผูสงเสริมใหไปเกิดในภพน้ัน ๆ คือ ภพอื่น ภพ
หนา เชน สวรรค พรหมโลก ดังทานกลาวไวสวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ช้ัน และนิพพาน 
เหลานี้เปนสถานที่ที่อยูของผูมีบุญ เพราะการสรางบุญสรางกุศล 

บุญไมอยูที่ไหน บาปไมอยูที่ไหน บุญ-บาปเปนของกลาง ๆ เชนเดียวกับอากาศ
รอนและหนาว แตกายเปนผูรับทราบอากาศรอนและหนาวน้ัน ไมสัมผัสที่ไหน แตใจเปนผู
รับสัมผัสบุญและบาปน้ัน บุญก็ดี บาปก็ด ีไมอยูกับดิน นํ้า ลม ไฟ  ฟาอากาศท่ีไหน ๆ ไม
มีที่สถิตอยูของบุญ ไมมีที่ปรากฏอยูของบาปและบุญเหมือนใจ ใจแตผูเดียวจะรองรับบุญ
และบาป ใจจึงเปนภาชนะสําคัญท่ีจะรับท้ังบาปและบุญ แมตนจะไมทราบวาบาปมีบุญมีก็
ตาม บุญและบาปน้ีแล จะเปนพลังผลักดันอันสําคัญใหสัตวโลกไดหมุนตัวเขาไปสูกําเนิด
เกิดเปนภพชาติตาง ๆ จนกระทั่งตกนรกหมกไหม จะนอกเหนือไปจากกิเลสอันเปนผูบง
การใหทํากรรมช่ัวน้ีไมไดเลย ผูที่ไปในสถานที่ดี คติที่เหมาะสมหรือที่พึงหวัง ก็ไมนอก
เหนือจากบุญเปนพลังท่ีไดสรางความดีมาแลวน้ันเชนกัน 

สัตวโลกทองเท่ียวอยูตามท่ีกลาวเหลาน้ีแล ท่ีวาอบายภูมิ นรก เปรต อสุรกาย 
สัตวเดรัจฉาน ทานกลาวไว สัตวเดรัจฉานเราก็เห็นดวยตาเน้ือของเราวามหีรือไมมี เรา
สงสัยที่ไหน เมื่อสิ่งรับสัมผัสสัมพันธกันมีอยู ก็ยอมเชื่อตามสิ่งที่มีอยู เพราะการไดรับ
สัมผัสพันธทางตา ทางหูของเรา น่ีเรียกวาสัตวเดรัจฉาน สวนเปรตเราไมสามารถเพราะภูมิ
ของเราไมม ีความรูของเราไมม ีญาณหยั่งทราบอันละเอียดลออทางดานธรรมะของเราไมมี 
นรกเราก็ไมสามารถที่จะมองเห็นทั้ง ๆ ที่มีอยู พวกเปรต พวกผ ี มีอยู นรกมีอยู สัตว
เดรัจฉานมีอยู แตเราจะทราบสามารถทราบไดในบางส่ิงบางอยาง แมแตสัตวเราจะทราบ
ไดเฉพาะสัตวท่ีมีอวัยวะหยาบเทาน้ัน สวนละเอียดสุดวิสัยท่ีจะมองเห็นดวยตาเน้ือแลว เรา
ก็ไมสามารถทราบไดนอกจากมีเครื่องชวย เชน กลองสองดูเชื้อโรคก็พอเห็นได ส่ิงท่ีเหนือ
วิสัย สุดวิสัยของเราที่จะเห็นไดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้น มีมากมายจน
ไมอาจพรรณนาได 

เราจะเห็นไดวา พุทธวิสัย คือวิสัยความสามารถของพระพุทธเจา กับสามัญวิสัย 
คือความสามารถอาจรูของสัตวโลกนั้นตางกันอยูมาก สิ่งที่มีอยู ทานเห็นแตเราไมเห็นมี
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เยอะ ทานรูแตเราไมรูมีมากมาย ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ทานรูทานเห็นทุก
สิ่งทุกอยาง แตเรารูไมไดหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถาคิดรอยส่ิงแลวเราจะเห็นเพียงส่ิงเดียวสอง
ส่ิง ทานรอยท้ังรอยก็เห็นหมด 

นี่แลศาสดาองคเอก ทรงส่ังสอนสัตวโลกดวยความรูความสามารถ ตามหลักความ
จริงที่มีอยูไมทรงลบลาง วาบาปมีก็บอกวามี และสอนวิธีใหละบาป หากเคยมีอยูแลวในตัว
ของสัตวโลกก็สอนใหละ อยาพากันกําเริบเสิบสานยินดีในการสรางบาปจะเปนบาป แลวจะ
หาบกองทุกขทั้งมวลไวที่ตัวเราเองนั้นแล ไมมีท่ีใดเปนท่ีบรรจุบาปไว ไมมีตูไมมีหีบ ไมมี
หวยหนองคลองบึง จะบรรจุบาปของแตละบุคคลคนหน่ึง ๆ สรางเอาไว แตสถานที่อยูของ
บาปท้ังหลายคือใจ ใจของผูสรางนั้นแลไมใชใจของผูอื่นผูใด และทรงสอนใหสรางบุญ
บําเพ็ญ บุญก็ไมมีที่เก็บไมมีที่รักษา ไมมีตูไมมีหีบ ไมมีหวยหนองคลองบึง ที่จะเก็บบุญ
และบุญเทลงไว เปนภาชนะสําหรับรับบุญไว มีใจดวงเดียวเทานั้นเปนที่เก็บที่รักษา และ
เปนท่ีจะสนับสนุนตนใหมีความสุขความสบายตามอํานาจแหงบุญท่ีมีมากนอย ทานสอนลง
ท่ีน่ีตามหลักความจริง ไมสอนไปที่ไหน เพราะผิดทางธรรมและทางศาสดา 

นรก เราจะเห็นไมเห็น เจอไมเจอก็ตามเถอะ ในแดนมนุษยท่ีเราไมเห็นเวลาน้ี แต
จะลบลางสิ่งที่มีอยูตามหลักธรรมที่กลาวไวนั้นลบลางไมได สัตวโลกจะตองไปตามแถวแนว
แหงวิบากกรรมของตนเขาสูจุดน้ัน ๆ จนไดไมสงสัย เพราะไมเคยไดยินวานรกแตละหลุม 
ๆ น้ันไดวางจากสัตวนรก ไมมีใครไปตกเพราะสัตวโลกไมตองการ สัตวโลกไมอยาก
ทรมาน นรกแตละขุม ๆ หรือแตละหลุม ๆ น้ันจึงวางเปลาจากสัตวนรกท่ีจะไปตก ไมเคย
ม ีเต็มแนนแออัดอยูในแดนนรกมีจํานวนไมนอยเลย เปนแตเพียงเราไมทราบ แลวก็ทําให
จิตใจดานหาญสูบาปสูกรรม ดวยความยิ้มแยมแจมใสพออกพอใจ แตขยะแขยงในกุศล
ธรรมท้ังหลาย ท่ีจะเปนผลเปนประโยชนอันจะนําตนใหไปสูความสุขความเจริญท้ังภพน้ีแล
ภพหนา นับแตสวรรคข้ึนไปถึงนิพพาน 

เหตุใดจิตใจจึงรักชอบในความชั่ว ไมพอใจในความด ีก็เพราะกิเลสเปนสิ่งที่ชั่วชา
ลามกอยูแลว มันจะไปตองการของดิบของดีมาจากไหน พอมาเปนเครื่องประดับใจของ
พวกเราท่ีเปนคลังกิเลส ใหสวยงามและสงบเย็น เรื่องของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่ชั่วชาลามก ตอง
สรางแตความตํ่าชาลามกอยูตลอดเวลา ใครไมมีธรรม ใครไมมีเคร่ืองหาม ใครไมมีเบรก
หามลอตัวเองจากความช่ัวท้ังหลาย ผูนั้นจะจมไปดวยอํานาจแหงกิเลสจนไดไมสงสัย แตผู
มีธรรมเปนเคร่ืองหามลอ เปนเบรก และมีคันเรงที่จะฉุดลากตนออกจากสิ่งชั่วชาลามกนั้น 
ผูนั้นมีหวังที่จะไปสูจุดหมายปลายทางอันเปนที่พึงใจได 
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ธรรมเหลาน้ีทานสอนใคร ถาไมสอนพวกหูหนวกตาบอดทั้งรู ๆ เห็น ๆ อยาง
พวกเรา หูหนังตาเนื้อมันก็เห็นแตสิ่งที่อยูในวิสัยของมัน แตธรรมท่ีกลาวส่ิงท่ีกลาวเหลาน้ี
พวกเราไมสามารถมองเห็น เพราะใจเราบอด เราจะวาเราฉลาดไดยังไง เมื่อจิตใจก็เปน
อยางน้ี มันบอดอยูทั้งวันทั้งคืน ไมไดมีหูแจงตาสวางภายในใจบางเลย จึงตองยอมเชื่อพระ
พุทธเจาวา  พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ยอมกราบไหว ยอมเคารพนับถือ ยอมฝากเปนฝากตาย
กับทาน และนําพระโอวาทของทานมาปฏิบัติเพื่อฉุดลาก เพื่อประดับประดาตน หรือ
ประคับประคองตนใหเปนมนุษยที่มีคุณธรรมคุณสมบัติ สมภูมิแหงความเปนมนุษย มี
อรรถมีธรรม มีความดีงามประจําใจ จิตใจก็ไดรับความเย็นสบาย เพราะอํานาจแหงธรรม
เปนเครื่องหลอเลี้ยงรักษา เนื่องจากการปฏิบัติของเราดวยความพออกพอใจ เชื่ออรรถเชื่อ
ธรรมของพระพุทธเจา 

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ธรรมที่สวางจาภายในพระทัยของพระพุทธเจา และธรรมที่มี
อยูทั่วไป ยอมเปนมหาอุดมมงคลแกเราผูระลึกถึงทาน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็เหมือนกัน 
ทานเปนผูวิเศษโดยคุณธรรม ธรรมทั้งสามนี้คือ ธรรมชาติที่วิเศษ และธรรมน้ีเคยโปรด
สัตวโลกใหพนทุกขมานานแสนนานแลวพรอมแตโลกเกิด เร่ิมมีโลกข้ึนมาโนนจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี สัตวโลกเคยเกาะเคยอาศัยฝากเปนฝากตายกับธรรมเหลาน้ีมานานแสนนานแลว 
ไมเปนท่ีนาสงสัย เชนเดียวกับกิเลสวัฏฏเคยเปนภัยแกโลกมานานแสนนานฉะน้ัน 

น่ีพวกเราผูเปนนักปฏิบัติ ใหพึงดูใจซึ่งเปนเตาไฟ กองฟนกองไฟอยูในปจจุบันนี้ 
ดวยความเขมงวดกวดขันสมกับเพศของผูเห็นภัย ก็ไฟราคะ ไฟตัณหา ไฟความโลภ ไฟ
ความโกรธ ไฟความหลง มันเผาผลาญอยูภายในจิตใจ มีกาลสถานที่อิริยาบถเมื่อไร ใหแก
มันดวยศรัทธา ความเช่ือความเล่ือมใส วิริยะ ความพากเพียร สติ ความระมัดระวัง รักษา
ตน สมาธิ คือความสงบเย็นใจดวยอํานาจแหงความพากเพียร ปญญา ความสอดสองมอง
ทะลุเหตุผลดีช่ัววาเปนโทษเปนคุณประการใดบาง ใหเลือกเฟนดวยดีอยูโดยสม่ําเสมอ จะ
ชื่อวากําจัดไฟ และไฟที่มีอยูแลวก็จะลดนอยลงไป ที่ยังไมเกิดก็จะไมเกิด จะไมลุกลามภาย
ในใจเราใหรอนมากไป สุดทายไฟเหลาน้ีก็จะดับดวยอํานาจแหง ตปธรรม เปนเคร่ืองแผด
เผาไฟราคะตัณหาใหเบาบางและส้ินไปจากใจ ไมมีน้ําใดที่จะดับไฟกิเลสประเภทตาง ๆ ได 
นอกจากนํ้าอรรถนํ้าธรรมน้ีเปนนํ้าสําคัญกวาส่ิงอ่ืนใด 

ใหดู ผูที่จะเหมานรกก็คือใจดวงนี ้ จะเหมากองทุกขทั้งมวลก็คือใจดวงนี ้ เพราะ
สรางแตทุกขอยูเสมอเผลอไมได เน่ืองจากกิเลสไมมีคําวาเผลอ แตฝายธรรมเราเผลอเสมอ 
เผลอเมื่อไรกิเลสตอยเอา ๆ เพราะกิเลสมันราบร่ืนคลองแคลวภายในตัวของมันพอแลว 
เน่ืองจากไดเปนเจามหาอํานาจปกครองใจของสัตวโลกมาเปนประจําวัฏจักรน้ี จึงไมมีอะไร
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จะมีอํานาจเหนือกิเลส และไมมีอะไรจะคลองตัวยิ่งกวากิเลสออกทํางานบนหัวใจสัตว มี
ธรรมเทาน้ันจะเปนเคร่ืองกําจัดปดเปา และรูเพลงของกิเลสประเภทตาง ๆ ได และไดโดย
ตลอดทั่วถึง จนปราบใหราบจากจิตใจได มีธรรมเทาน้ันจงฟงและจดจําอยางถึงใจ 

เม่ือธรรมไดปราบกิเลสใหราบจากใจแลว ไมตองบอกใหกราบพระพุทธเจาอยาง
ราบคาบก็เปนเอง ไมตองบอกใหกราบพระธรรมอยางราบคาบก็เปนเอง เปนอยูภายในจิต
ใจ ประทับใจ ซึ้งใจทุกอยางบอกไมถูก บาปมีไหม นรกมีไหม สวรรคมีไหม พรหมโลกมี
ไหม นิพพานมีไหม ประจักษหัวใจของผูรูผูเห็นนั้นหาที่สงสัยไมได กราบพระพุทธเจาอีกที
หนึ่งและกราบไมอิ่มพอ เพราะความอัศจรรยพระองค ท่ีทรงคนพบธรรมและรูเห็นส่ิงเหลา
น้ี 

น่ีละความรูจริงเห็นจริงของบุคคลเพียงผูเดียว ก็สามารถเปนหลักใจของโลกได
สําหรับโลกท่ีมีความสนใจใฝธรรม เปนหลักใจของโลกไดโดยไมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัย 
ผิดกับโลกท้ังหลายท่ีอยูดวยกันเปนจํานวนไมทราบก่ีลาน ๆ แตหาสรณะหาท่ียึด หาท่ีเกาะ 
หาที่พึ่งพาซึ่งกันและกันในธรรมดังกลาวนี้ไมได เพราะตางคนก็ตางมีแตกองฟนกองไฟ มี
แตความลุมความหลง มืดมิดปดตา เปนคนตาบอดดวยกัน สัตวตาบอดดวยกัน หาความ
สวางกระจางแจงพอจะจูงกันออก สูแดนแหงความสวางไสวสวัสดีปลอดภัยไมมีเลย 

หากพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแลว โลกอันนี้ก็ไมผิดอะไรกับโลกันตนรก จะหมุน
กันไปด้ินกันมาอยูเชนเดียวกับปลาท่ีถูกโยนลงในหมอนํ้ารอนน้ันแล ไมมีทางออก น่ีเรานับ
วามีวาสนาท่ีไดเกิดมาในทามกลางแหงศาสนธรรม ไดยินไดฟงพระโอวาทอันเปนบันไดฉุด
ลากเราท้ังหลายข้ึนจากหลมลึก ออกจากที่มืดดวยศีลดวยธรรม ออกจากกองทุกขดวย
ความด ีดวยพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรียกวา ภัทรกัป เรากําลังเจริญ คําวา 
ภัทร หมายถึงความเจริญ เจริญดวยศีลดวยธรรม เจริญดวยความอุตสาหพยายามในความ
ดีทั้งหลาย ใจจะเปนผูเจริญ ทรงอรรถทรงธรรม ทรงความสุขความสบาย ความร่ืนเริง
บันเทิงภายในใจ ซ่ึงเปนความร่ืนเริงบันเทิงและความสุขท่ีแปลกจากกิเลสเอามาแฝงเอามา
หลอกเปนไหน ๆ  

ทําอยางไรธรรมจึงจะปรากฏในใจ การแกปญหาขอนี้ก็คือ เราตองปฏิบัติธรรมซ ิ
บนอยูทําไมกัน เพราะธรรมท่ีสอนไวท้ังหมดน้ี เปนทางเบิกกวางเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมโดย
ตรง ไมใชทางตีบตันอั้นตูปดบังทางที่จะเขาสูความสงบรมเย็น เปนทางที่เบิกกวางไวตลอด 
นอกจากกิเลสถายเดียวฝายเดียวที่ปดกั้นไว ไมใหเราเสาะเราแสวง ไมใหเห็นอรรถเห็น
ธรรม ไมใหเห็นความจริง ใหเห็นแตสิ่งจอมปลอมของมัน เพราะกิเลสเปนของปลอมเต็ม
ตัว มันจะผลิตสิ่งที่จริงมาใหเราไดยึดไดถือไดเปนสิริมงคล ไดรับความสุขความเจริญได
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อยางไร เพราะมันปลอมรอยเปอรเซ็นต มีพันมีหมื่นมีแสนเปอรเซ็นต มันปลอมถึงพันถึง
หม่ืนถึงแสนถึงลานเปอรเซ็นต 

ไมวาปูยาตายายของกิเลส ไมวาลูกวาเตา หลานเหลนของกิเลสมันปลอมดวยกัน
ทั้งนั้น และหลอกโลกใหหลงเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมมีวันเจอของจริงถาไมเอื้อม
มือเขาเกาะธรรมเสียเมื่อไร จะไมเจอของจริงตลอดไป จะตายกองกันอยูในความ
จอมปลอม และเต็มไปดวยความทุกขความทรมานอยูในภพใหญดังที่เปนมานี้ตลอดไป 
หาที่สิ้นสุดยุติไมไดเลย ความสุข ความสมหวัง และความส้ินสุดยุติแหงภพแหงชาติอันเปน
กองทุกขจากกิเลสจะพาใหเปนไปนั้น อยาพึงหวังกันใหเหน่ือยใจเปลา ๆ  

สิ่งที่จะทําใหสิ้นสุดยุติไดก็คือธรรม ธรรมมีประมาณ ธรรมมีขอบเขต เพราะวา 
ธรรมเปนของจริง   สอนโลกสอนดวยความจริง  อันใดจริงธรรมสอนอยางน้ัน  ไมเคย
หลอกลวงไมเคยตมตุนเหมือนกิเลส กิเลสมันหลอกลวงตมตุนสัตวโลกใหรับความทุกข
ความทรมาน ผูคนสวนมากไดรับความลมจมจนเสียเน้ือเสียตัวฉิบหายวายปวง ไมใชเพราะ
ธรรมพาใหฉิบหาย พาใหเสียตัว มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แตใคร ๆ ก็ไมไดสนใจใน
สาเหตุของมันท่ีทําใหเราลมจม 

เหตุนี้แลจึงกลาพูดวามันกลอมไดอยางสนิทใจ เพลงปลอม ๆ กลอมสัตวโลกได
สนิทใจ แตธรรมของจริงกลอมยาก สัตวโลกไมอยากฟงกัน เพราะกิเลสมันมีอํานาจมาก
กวาในหัวใจของสัตวโลก นอกจากพยายามส่ังสมธรรมใหมีอํานาจมากข้ึนไปโดยลําดับจน
เหนือกิเลส และปราบกิเลสท้ังหลายใหราบไมมีอะไรเหลือแลว เอาเถอะที่นี ่ เพลงกิเลสมัน
จะหลอกวิธีใด มันอยูในหัวใจใด แสดงออกมาดวยอากัปกิริยาใด ธรรมจะทราบทันที ๆ 
เพราะธรรมไดปราบมนัเรียบวุธไปหมดแลวจากหัวใจของตน กิเลสจะหลอกอยางไรจึง
ทราบหมด 

มีธรรมเทาน้ันท่ีเหนือกิเลสและปราบกิเลสใหอยูในเง้ือมมือได นอกนั้นไมมีอะไร
ท่ีจะปราบมันได จะนํากิเลสไปปราบกิเลส เชน เอาความโกรธไปแกความโกรธ ก็เทากับให
มันเปนมิตรเปนสหายกัน และเพ่ิมกําลังเสริมกําลังข้ึนและปราบเราใหอยูหมัดน่ันแล น้ัน
เปนคนหน่ึง นี้เปนสองคน บวกกันเขาไปก็เปนสามเขาไปแลว น่ันกําลังของกิเลสเปนสาม 
ถาเราจะเอาเร่ืองของกิเลสไปเสริมกิเลส เพ่ือความดิบความดีความสุขความเจริญ มันก็คือ
เพื่อฟนเพื่อไฟ เพ่ือกําลังของกิเลสตัณหาใหรุนแรงข้ึนภายในตัวเรา กลายเปนไฟทั้งกอง
เผาหัวใจจนหาท่ีปลงท่ีวางไมไดน้ันแล 

เราเปนนักธรรมะ จึงควรทดสอบแยกแยะชั่งตวงระหวางกิเลสกับธรรมตางกัน
อยางไร ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งการสัมผัสสัมพันธสิ่งดีชั่วตาง ๆ กิเลสจะหลอกไปโดยลําดับลําดา 
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ดีก็หลอกวาไมดี สิ่งที่จริงหลอกวาปลอม สิ่งที่ปลอมมันหลอกวาจริงทั้งนั้น นี่คือเรื่องของ
กิเลส กิเลสไมเคยอยูตามปกติสุข ไมเคยอยูดวยความเปนธรรมเหมือนธรรม กิเลสไมเคย
มีคําวายุติธรรม จะอยูดวยความปล้ินปลอนหลอกลวง แสดงออกดวยความปลิ้นปลอน
หลอกลวง ดวยความตมความตุน เอาฟนเอาไฟเผาสัตวโลกตลอดเวลาทุกอาการท่ีเคล่ือน
ไหวของมัน 

กิเลสมีอยูที่ไหนมากนอย โลกจะหาความสงบรมเย็นไมได จะมีแตความรอน
ความระสํ่าระสาย ไมวาในสังคมมนุษยเรา ไมวาแตตัวของเราครอบครัวของเรา ถาผูใด
ครอบครัวใดมีความสนใจใฝตํ่า ผูน้ันครอบครัวน้ันจะหาความรมเย็นเปนสุขไมได แมแต
สามีภรรยาก็ตองแตกจากกัน เพราะกิเลสไมเคยสรางความพอดี ไมเคยสรางเมืองพอให
หัวใจของสัตวโลก มีหนึ่งแลวอยากมีสอง มีสองแลวอยากมีสาม ความโลภไมมีใครเกิน
กิเลส คําวาโลภ คําวาหลง ไมมีใครเกินกิเลส คําวารักก็ดี ชังก็ด ีไมมีอะไรเกินกิเลส จึงหา
ความพอดีไมได ถาลงกิเลสไดเขาแทรกตรงไหน ย่ิงเสริมกิเลสดวยแลวตองแหลกไปเลย
ไมตองสงสัย 

มีธรรมเทาน้ันเปนเคร่ืองหามลอ เปนเบรกใหพอเหมาะพอดี ถึงจะละไมไดก็ใหมี
ธรรมเปนเครื่องกํากับรักษา เหมือนอยางโรคชนิดตาง ๆ ท่ีเราไมอาจจะรักษาใหมันหายได 
ยาพอประทังมีก็ยังดี นี่ก็เหมือนกัน เม่ือเรายังไมมีความสามารถท่ีจะปราบมันใหหมดจาก
ใจได เราก็ใหมีธรรมความพอดี ความมีประมาณเขาไปรักษา เขาไปเปนขื่อเปนแป มีธรรม
บังคับตนเอง เชนคูสามีภรรยา ก็มีกันเพียงสามีกับภรรยาสองคนเทาน้ันก็สบาย ไมตอง
อุตริคิดไปหาหญิงหาชายที่ไหนใหเลยขอบเขตแหงธรรมคือความพอดีมา เพ่ือเปนความ
บํารุงบําเรอใหมีความสุขความสบายมากข้ึน มีเมียมีผัวมากมายเทาไร มีลูกเตาหลานเหลน
มากเทาไร ย่ิงเปนความสุขความสบาย นั่นคือเรื่องของกิเลส กลอุบายของกิเลสหลอกตม
ตุนคนท้ังครอบครัวใหแตกราวและจมไปเลย 

ความจริงตามหลักธรรมแลว ไมเคยมีใครมาออกประกาศตนเองวา ขามีความสุข
ความสบายมากเพราะความเลยเถิด เพราะความโลภมากไมมีเมืองพอ เพราะความรักไมมี
เมืองพอ เพราะความมีสามีภรรยาหลายคน เคยไดยินแตความทะเลาะ ความแตกราวและ
ฆากันเพราะความมเีมียมาก มีผัวมากเทานั้น เรื่องพรรคนี้เกลื่อนไปทุกแหงทุกหน ดังนั้น
การไขวควาหาความสุขท่ีนอกขอบเขตแหงธรรม จึงมักเจอแตทุกข มีธรรมเทาน้ันท่ีพาให
โลกไดรับความสงบรมเย็น 

พูดอะไรก็ฟงกันรูเรื่องถาตางคนตางมีธรรม ใครผิดยอมรับกัน ไมไดดันทุรังกัน
ความดันทุรังก็คือกิเลส ไมยอมใครงาย ๆ คําวากิเลสไมยอมใครงาย ๆ มีแตเพื่อเขาตัว
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และเขาฝายของตัวถายเดียว ถาธรรมแลวยอมรับความจริง ยอมรับกันโดยทางเหตุผล โลก
ที่ยอมรับความจริงยอมอยูดวยกันได สังคมใดก็ตามถาใหกิเลสออกหนาออกตา ความโลภ 
ความมักใหญใฝสูง ความเห็นแกตัวเขาไปเปนเจาหนาเจาตาอยูในสังคมน้ันแลว สังคมนั้น
ก็คือสังคมลมเหลว สังคมของเด็กยังดีกวา เพราะสังคมของเด็กๆ ไมกอความเสียหายได
เหมือนสังคมแหงคลังกิเลสของผูใหญ นี่ก็เห็นไดอยางชัด ๆ ระหวางกิเลสกับธรรม ถา
หากจะสนใจพิจารณาไมลําเอียง ไมเอากิเลสเปน สรณํ คจฺฉามิ เสียโดยถายเดียว โลกยอม
มีทางปรับปรุงแกไขเพ่ือความสงบสุขและความราบร่ืนดีงามได 

ทีน้ียนเขามาถึงหัวใจของเราซ่ึงเปนนักปฏิบัติ ดูมันซ ิ วันหน่ึงเปนยังไง มันแสดง
ความรักขึ้นมา รักอะไร ความรักก็กระเพื่อม ความรักก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความชังก็เปน
สิ่งยุแหยกอกวน ความโกรธก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความโลภเปนส่ิงยุแหยกอกวน การถูก
ยุแหยกอกวนนั้นมีความสงบสุขที่ไหน ความไมมีสิ่งยุแหยกอกวนตางหากจึงเปนความสงบ
สุขคนเรา น่ีก็พยายามดูใจเจาของ มีอะไรยุแหยอยูเวลาน้ี มันเกิดข้ึนท่ีใจน้ันแหละ อยาเขา
ใจวามาจากทางโนนทางน้ี ตัวการสําคัญมันอยูที่ใจ ฝงอยูที่ใจ แสดงออกมาจากใจ แตมัน
ไมใหเรามองเห็นตัวของมัน ถาเปนหอกเปนแหลนเปนหลาวมันก็ใหเห็นแตหอกแตแหลน
แตหลาว มันไมใหเห็นตัวของมันผูทิ่มผูแทง ถาปนก็ใหเห็นเฉพาะลูกกระสุนที่มันยิงฝงใน
แลวน้ัน มันไมใหเห็นตัวของมันผูยิง ถึงวามันฉลาดมันถึงไดปกครองหัวใจของสัตวโลก 

กิเลสน่ีเราตองการนักหรือ อยากใหกิเลสปกครองหัวใจเรานักหรือ ไมไดคิดถึง
หอกแหลนหลาวท่ีมันท่ิมแทงบางหรือ มันเคยปกครองหัวใจเรามาเทาไร เวลาน้ีอะไรปก
ครองหัวใจเราถาไมใชกิเลสปกครอง ธรรมทั้งหลายไดปกครองเมื่อไร มีนิด ๆ หนอย ๆ 
แลวก็คอยแตจะลมไป ๆ เพราะถูกกิเลสทําลายธรรมภายในใจ สมาธิธรรม สมถธรรมก็ถูก
มันทําลาย ตั้งไมไดถูกมันทําลาย ปญญาธรรมก็ตั้งไมไดถูกมันทําลาย มีแตความขี้เกียจขี้
คราน ความโงเงาเตาตุน หาความคิดความอานไตรตรองอะไรไมได เหลาน้ีจะเปนอะไรถา
ไมใชเรื่องของกิเลส ความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหน ความสะอาดผองใสภายในใจ 
ตลอดความบริสุทธิ์ของใจจะไดมาจากไหน ไดมาจากกิเลสเปนไปไดหรือ เคยมีหรือ กิเลส
มันตัวมืดดํา มันตัวสกปรกรกรุงรังที่สุด ทําไมจะทําใจของเราใหสะอาดได ถาไมใชธรรม 
ซึ่งเปนธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยมและบริสุทธิ์เหนือแดนโลกธาต ุ จึงตองอาศัยธรรมเหลานี้
เปนเครื่องประคับประคอง 

ใหไดชมซิท่ีทานวาไวน้ัน ไมใชโมฆศาสดา ไมใชศาสดาองคดนเดา เปนศาสดา
องคเอกไมมีอะไรเสมอเหมือนแลวในสามแดนโลกธาตุนี ้พูดจริงทุกสิ่งทุกอยาง รูจริง เห็น



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๕๔ 

๔๕๔

จริง สอนจริง ผูปฏิบัติจริงตามนั้นจะไมไปไหน จะตองเจอความจริง ธรรมจริงโดยหลัก
ธรรมชาติ จะจริงอยูที่ใจนี้แล 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูสึกเหน่ือย 


