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เทศนอบรมฆราวาส ณ กรมประชาสัมพันธ 
เมื่อวันที ่๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๓๑ 

ธรรมไมลําเอียง 
 

 วันน้ีนับเปนโอกาสวาสนาอํานวย ไดมาพบกับพี่นองทั้งหลายที่เปนชาวพุทธ 
และไดมีโอกาสแสดงธรรมะใหพี่นองทั้งหลายฟงตามสมควรแกเวลํ่าเวลา ดังนั้นกรุณา
ต้ังใจฟงใหจิตสงบรมเย็น ศาสนธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา เคยใหความรมเย็น
แกโลกมานานแสนนาน เฉพาะพระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ ไดประทานพระสัทธรรมอัน
เปนความรมเย็นแกโลกมาหลังจากปรินิพพานแลว ๒๕๐๐ กวาป ยังไมเคยปรากฏวา
ธรรมน้ันไดเสื่อมคุณภาพไปแตอยางใด นอกจากจิตใจของผูปฏิบัติธรรมอาจเสื่อมหรือ
เสื่อมลงไปเปนราย ๆ คุณภาพแหงธรรมจึงไมปรากฏแกจิตใจประเภทนั้น 
 เราทั้งหลายตองการอยากจะทราบฤทธาศักดานุภาพแหงธรรมของพระพุทธเจา 
วายังทรงไวโดยสมบูรณหรือประการใด กรุณาตั้งใจฟงสําเหนียกศึกษาดวยดี แลวนําไป
ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงส่ังสอนไว ซึ่งมาจากการบําเพ็ญและรูเห็นธรรมทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวงแลว จึงมาประทานศาสนธรรมแกโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวัน
ปรินิพพาน คุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลอน้ันพระพุทธเจาไดทรงไวแลวตั้งแตวันตรัสรู 
จากนั้นก็ประทานพระโอวาทแกพระสงฆ และไดรับคุณธรรมประเภทเลิศเลอน้ันมาโดย
ลําดับ จนกลายเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แกชาวพุทธของเราเรื่อยมา ถานับ
เปนกาลเปนสมัยก็ ๒๕๐๐ กวาปมาแลว 
 บางทานอาจจะเขาใจวาศาสนธรรมน้ีรวงโรยไปแลว เพราะกาลเวลํ่าเวลาทําลาย
ใหส้ินสูญไป แตความจริงเรื่องศาสนธรรมนั้นทานทรงแสดงไวแลววา อกาลิโก ไมมี
กาลมีสถานที่เวลํ่าเวลาเขาไปเก่ียวของหรือทําลายไดเลย นอกจากผูปฏิบัติธรรมจะเปน
ผูทําลายธรรมของตนเสียเองเทานั้น ผลจึงไมปรากฏแกผูนับถือพระพุทธศาสนา 
 อันการประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับชาวพุทธเรา ถาอยาก
เห็นฤทธาศักดานุภาพของตัวเองก็ดีของธรรมก็ดี พึงสนใจตอการประพฤติปฏิบัติ อยา
ใหปลีกแวะจากรองรอยของศาสดาที่ทรงสอนไวดวยสวากขาตธรรมวาตรัสไวชอบแลว 
ธรรมนี้ไมมีปญหาอันใดทั้งสิ้น สวนที่เปนปญหาก็คือเราชาวพุทธเสียเองเปนผูปฏิบัติ
ลุม ๆ ดอน ๆ ไมไดเปนไปตามหลักศาสนธรรม ผลจึงไมคอยปรากฏ นี่แหละเปนเรื่อง
สําคัญ 
 การปฏิบัติศาสนธรรมทานบอกไววา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มี ๓ ประการน้ี เปน
ธรรมเกี่ยวโยงกัน ถามีแตการศึกษาเลาเรียนอยางเดียวเทานั้น ก็เทากับเราไดแตชื่อของ
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กิเลสของธรรม จําไดเพียงเทาน้ัน กิเลสที่แทจริงซึ่งฝงอยูภายในจิตใจของเราไมถลอก
ปอกเปกบางเลย เพราะฉะนั้นราคะตัณหาความโลกความโกรธความหลงของผูมีแตการ
ศึกษาเลาเรียนเฉย ๆ โดยไมไดทําการปฏิบัติ จึงไมปรากฏวามีส่ิงใดลดหยอนผอนผัน
ลงเพราะจําไดแตชื่อ 
 ถาเราอยากจะไดตัวจริงก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ แมฆราวาสก็ปฏิบัติได อยาวา
แตพระที่มีหนาที่อันเดียวในการปฏิบัติธรรมเลย ศีล ๕ ศีล ๘ นี่สําหรับฆราวาส ศีล ๑๐
,๒๒๗ สําหรับพระสําหรับเณร ถาตางคนตางตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหเปนกฎเปนเกณฑ 
มีขอบังคับเขมงวดกวดขันแกตนแลว เราจะเห็นเรื่องของธรรมภายในจิตใจของเราวา
เด็ดขาดขนาดไหน 
 บรรดาธรรมของพระพุทธเจามีหลายประเภท เชนเดียวกับกิเลสที่มีหลาย
ประเภทเชนเดียวกัน อยางหยาบอยางกลางอยางละเอียด หรือวาอยางเผ็ดรอนอยาง
แสบ ๆ ก็มีเรื่องของกิเลส เพราะฉะนั้น เรื่องของธรรมจึงตองปฏิบัติใหเหมาะสมกัน 
เราจึงจะไดเห็นผลของการปฏิบัติของเรา 
 วันน้ีจะไดอธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาใหพี่นองทั้งหลายทราบ ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ
ใหรูเห็นภายในจิตใจของตน และหากมีเวลํ่าเวลาก็จะคอยอธิบายในแงตาง ๆ ตอไป 
การภาวนาคือการขวนขวายการตะลอมจิตของตนเขามาสูอารมณอันเดียว ใหรูอยูภาย
ในจิตใจ ทานเรียกวาภาวนา การภาวนามีหลายประเภท สําหรับผูที่ถูกจริตนิสัยในธรรม
บทใด ในธรรมทานกลาวไวถึง ๔๐ หอง นั่นเปนธรรมเพื่อจริตนิสัยของผูประพฤติ
ปฏิบัติตามจะยึดไดในขอใด เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออานาปานสติ เปนตน น่ีคือ
อารมณแหงธรรม อารมณน้ีเรานอมเขามาสูจิตใจ นึกบริกรรมภาวนา เชน พุทโธ ๆ ให
จิตของเรารูอยูกับคําบริกรรมน้ัน ๆ สืบเน่ืองตอกันไป ใจของเราจะรวมกระแสจาก
ความฟุงซานในที่ตาง ๆ เขามาสูจุดเดียวคือความสงบ เมื่อใจมีความสงบใจยอมเย็น 
ใจยอมเปนสุขสบาย 
 จะภาวนาบทใดก็ตาม ผูภาวนาอานาปานสติก็พึงกําหนดลมหายใจเขาหายใจ
ออก ลมจะกระทบสวนใดมาก ใหพึงกําหนดที่กระทบของลมมากนั้นไวเปนอารมณของ
ใจ ลมเขาสัมผัสตรงน้ันก็รู ลมออกสัมผัสตรงน้ันก็รู หรือเราจะตามดวย พุท เขา โธ 
ออก ตามแตความถนัดไดทั้งนั้น น่ีคือการภาวนาเพื่อผลประจักษภายในจิตใจ พระ
พุทธเจาพระสาวกทั้งหลายลวนแลวแตเปนนักภาวนา ทานไดเปนสรณะของพวกเราทั้ง
หลาย ทานไดดวยการภาวนา พระพุทธเจาทานก็ทรงภาวนาในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ นั้น 
ทานทรงกําหนดอานาปานสติ ดังปริยัติทานบอกเอาไวไมมีผิด เมื่อกําหนดอานาปานสต ิ
จิตของพระองคก็สงบรมเย็นเขาไป จนกระทั่งถึงวาระสุดทายไดตรัสรูขึ้นมาดวยการ
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ภาวนา แนวทางน้ีเปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม เปนแนวทางที่จะใหความรมเย็นแกผู
ปฏิบัติตาม และภาวนาบทใดก็ตามซึ่งเปนเรื่องของการตะลอมจิตเขามาสูจิตใจดวย
ความมีสติแลว ยอมจะเปนผลตามจริตนิสัยของผูปฏิบัติน้ันเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น 
หลักของการภาวนาจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
 ทานกลาวไววา บาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรคมีจริง น้ีไมใชผูอ่ืนผูใด
เปนผูแสดงไว คือ ศาสดาองคเอกที่ทรงรูทรงเห็นเต็มพระทัยแลวจึงไดนํามาสอนโลก 
สอนตามสิ่งที่มีที่เปนจริง ๆ ไมไดสอนแบบลูบคลํา เพราะฉะน้ัน ผูปฏิบัติเมื่อเขาถึงขั้น
ท่ีควรจะรูจะเห็นในส่ิงทั้งหลายที่ทรงแสดงไวแลวน้ี ยอมจะปดไมอยู คําวาบาปมีจะ
ปรากฏที่ไหน บุญมีจะปรากฏท่ีไหน นรกมีสวรรคมีพรหมโลกมีนิพพานมีจะปรากฏที่
ไหน ถาไมปรากฏท่ีใจซ่ึงเปนนักรูรูน้ีจากการภาวนาของตนเทาน้ัน ไมมีที่เกิดไมมีที่รู 
 ส่ิงอ่ืนท้ังหลายไมมีความรู แตใจนี้มีความรู ถึงจะโงเพราะอํานาจของกิเลสครอบ
งําใหโงก็ตาม แตความรูน้ันปดไมอยูตองรูอยูเสมอ เมื่อไดเปดเมฆคือกิเลสซึ่งปดกําบัง
อยางหนาแนนออกไปโดยลําดับดวยจิตตภาวนาแลว ยอมจะรูจะเห็นโดยลําดับลําดาใน
ส่ิงที่พระพุทธเจาทรงส่ังสอนไวสวนใดก็ตาม จะไมตองถามผูอ่ืนใด เพราะศาสนธรรม
ประกาศไวแลวดวยสวากขาตธรรม วาตรัสไวชอบแลว ทางน้ีเปนทางที่จะใหรูใหเห็น 
เปนทางที่จะใหละใหถอนในสิ่งที่ควรละควรถอน ในสิ่งที่ควรบําเพ็ญ เปนสิ่งที่จะใหคน
ผูประพฤติปฏิบัติฉลาดรอบรูกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของเราทุก ๆ 
ทาน และใหส่ิงเหลาน้ีเหินหางจางออกไปจากจิตใจ ดวยจิตตภาวนาโดยความมีสต ิ
 ความมีสติเปนส่ิงสําคัญมาก ในการภาวนาถาไมมีสติ น่ังอยูสักก่ีวันก่ีคืนก็ตาม 
ยอมจะไมเห็นผลเห็นประโยชน เพราะสติเปนธรรมชาติที่ควบคุมความรูน้ันไวใหอยูใน
จุดใดจุดหน่ึงที่ตนตองการ เชน กําหนดพุทโธก็ใหอยูในพุทโธ กําหนดธรรมบทใดก็ให
มีสติอยูในธรรมบทน้ัน เมื่อเรากําหนดไวโดยเฉพาะสืบเน่ืองกันไปโดยลําดับลําดา 
กระแสของจิตยอมจะรวมเขาสูจุดเดียวคือความรู ไดแกใจ แลวจะสงบเย็น 

ความสงบเย็นของใจที่เกิดขึ้นจากสมาธิน้ีผิดกับความสงบกับความเย็นใด ๆ 
ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจน้ีเปนความสุขที่แปลกตางจากส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน น่ีทานเรียกวา
ความสงบที่เกิดข้ึนในสมาธิ คําวาสมาธิคือความตั้งมั่น ความสงบของใจเกิดจากการ
ภาวนาหลายครั้งหลายหนแลว ยอมเปนการสรางฐานแหงความมั่นคงข้ึนมาในตัวของ
ตัวเอง จนกลายเปนสมาธิคือความแนนหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจ น่ีตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว ผูปฏิบัติจะตองรูตองเห็นไปตามลําดับนี้ไมเปนอยางอื่น 
 เมื่อจิตมีความสงบเย็นลงไปแลว ทานสอนใหพิจารณาทางดานวิปสสนา คําวา
วิปสสนา แปลวา ความรูแจงเห็นจริง รูแจงในสิ่งที่มีอยูในตัวของเราของทานทั้งหลายนี้
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เอง ไมใชรูแจงในสิ่งที่ไมมี ทานสอนใหพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่องความเกิด 
ความตาย ความแปรสภาพ ความทุกขความทรมาน ความไมเปนสัตวเปนบุคคลภายใน
ตัวของเรา ทั้ง ๆ ที่เรายึดเราถืออยูดวยอํานาจของกิเลส บังคับใหยึดใหถือใหหลงงม
งาย ธรรมะจึงสอนทางดานปญญา ใหสอดสองมองทะลุเขาไปในส่ิงที่มีที่เปนทั้งหลาย 
ใหเห็นตามความเปนจริง เมื่อเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมจะคลายสิ่งที่เคยยึดเคย
ถือออกมาได 

วา นิจฺจํ อยางนี้ นี่เปนเรื่องของกิเลสจับจองเอาไววาเที่ยง หลักธรรมชาติที่แท
จริงที่ธรรมทานสอนเอาไววาไมเที่ยง ในตัวของเรานี้ทุกสัดทุกสวนหาสิ่งที่เที่ยงไมได คํา
วาทุกขก็เหมือนกัน ทุกขขนาดไหนเต็มอยูในหัวใจของเรา เราก็ไมมีทางทราบไดเพราะ
กิเลสปดบัง ทราบไดแตวาทุกข หาทางออกหรือสติปญญาใครครวญพินิจพิจารณา
ความเปนทุกขนั้นมีสาเหตุมาจากไหน เราก็ทราบไมได น่ีละเปนของสําคัญ ทานจึงสอน
ใหพิจารณาทางดานปญญา 
 เมื่อพิจารณาทางดานปญญา จะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังในรางกายของเรานี้ซึ่ง
เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ยอมเห็นอยางชัดเจนตามความเปนจริงน้ันหาที่คานไม
ได จะพิจารณาเรื่อง อนิจฺจํ ก็แปรอยูตลอดเวลา ทุกฺขํ ก็บีบบังคับอยูทั้งทางรางกายและ
จิตใจ อนตฺตา ก็หาสาระอันใดวาเปนตนของตน เปนที่ไววางใจไมได สติปญญาเมื่อ
หยั่งเขาพิจารณาหลายครั้งหลายคนยอมรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ แลวเปดเผยตัวเอง
ออกเปนระยะ ๆ จากน้ันก็สวางกระจางแจงข้ึนมา 
 ภายในขันธรูรอบขอบชิดไปหมด ไมวาขันธนอกขันธใน ไมวาสภาวธรรมอันใด 
ถาลงสติปญญาไดหยั่งไปถึงไหนแลว ความสวางกระจางแจงยอมถนัดชัดเจนขึ้นมาโดย
ลําดับ นั่นแลเปนบอแหงความถอดถอนกิเลส หรือเปนบอแหงความคลายตัวของจิต ที่
เคยยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจของกิเลสที่ทานเรียกวาอุปาทาน น่ีหลักของการภาวนาได
แนะนําใหพี่นองทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติ ถาอยากจะเห็นความแปลกประหลาด
และอัศจรรยของจิตกับธรรม ที่สัมพันธเก่ียวเนื่องกันระหวางจิตกับธรรม จนกระทั่งถึง
ธรรมกับจิตกลายเปนอันเดียว จะไมพนจากงานจิตตภาวนาอันเปนเรื่องสําคัญน้ีไปได
เลย ทานผูปฏิบัติทั้งหลายที่อยูในปาในเขาทานก็ปฏิบัติอยางน้ี ตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไว 
 พูดถึงเรื่องปญญา ปญญามีหลายข้ันหลายตอนมีหลายภูมิ ปญญาขั้นหยาบ ๆ 
เราตองไดใชความพินิจพิจารณาบังคับบัญชาใหปญญาทํางาน เพราะปญญายังไมเห็น
คุณคาแหงงานของตน จึงตองไดใชการบังคับบัญชาใหพิจารณา จนกระทั่งปญญาน้ีได
เขาใจตามที่สติบังคับตามที่ตนบังคับนั้นแลว ปญญาก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมีแกใจ
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ไปเอง เมื่อปญญาไดทราบโดยลําดับ ปญญาจะมีความขยันหมั่นเพียร มีความอุตสาห
พยายาม มีความอยากรูอยากเห็นในส่ิงที่เปนจริงทั้งหลาย ซึ่งย่ิงไปกวาน้ี ละเอียดไป
กวาน้ีโดยลําดับลําดา สุดทายก็กลายเปนภาวนามยปญญาขึ้นมา 
 คําวาปญญาน้ันทานอธิบายไว ๓ ตอนวาเกิดข้ึนจากอะไรบาง ๑)สุตมยปญญา 
ปญญาเกิดข้ึนจากการไดยินไดฟง และเกิดขึ้นจากจินตามยปญญาคือการใครครวญ
พินิจพิจารณา ใครที่ชอบใครครวญผูน้ันมักจะเกิดปญญา นี่เปนขอที่ ๒ ขอที่ ๓ คือ
ภาวนามยปญญา ๆ น้ีไมขึ้นอยูกับอันใดทั้งสิ้น แมแตสุตมยปญญาและจินตามยปญญา
ก็ไหลรวมเขาสูภาวนามยปญญาแหงเดียว เมื่อภาวนามยปญญาไดเริ่มไหวตัว คือเร่ิม
คิดคนพินิจพิจารณาในสภาวธรรมท้ังหลายท้ังภายนอกภายใน ไมมีขอบเขต 

คําวาภาวนามยปญญาแลว สวนมากถือเอาเรื่องของจิตของขันธเปนสถานที่
บําเพ็ญ หรือเปนแนวรบ เปนเวทีตอสูกันกับกิเลส ซึ่งเปนตัวจอมปลอมขัดแยงตออรรถ
ตอธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน พินิจพิจารณาดวยภาวนามยปญญาคือปญญาเกิด
ขึ้นจากการพิจารณา เกิดข้ึนโดยลําพังตนเองลวน ๆ โดยไมตองอาศัยการไดยินไดฟง
จากผูหนึ่งผูใดเลย ทานเรียกวาภาวนามยปญญา ภาวนามยปญญาน้ี คือ ปญญาที่ไหว
ตัวไปโดยลําดับลําดา ไมตองบังคับบัญชาเหมือนแตกอน เปนปญญาที่ราบรื่นไปโดย
ลําดับ จนกลายเปนปญญาคลองตัว คําวาปญญาคลองตัว  คือ  มีความสามารถคลอง
แคลวแกลวกลาตอการพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลาย และแกลวกลาตอการฟาดฟน
ห่ันแหลกกับกิเลส 
 ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความชัง เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล
หุมหอภายในจิตใจน้ีมาตั้งกัปตั้งกัลป เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงไมมีวางจากการเกิดตาย 
ไมวาจิตวิญญาณดวงใดเต็มไปดวยการเกิดการตาย หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูอยางน้ีกี่
กัปก่ีกัลป เปนลาน ๆ กัปลาน ๆ กัลปก็เพราะอํานาจของกิเลสหุมหอปดบัง และกิเลส
ฉุดลากพาใหไปเกิด วิบากกรรมดีชั่วพาใหไปเกิดในที่สูงที่ต่ําลุม ๆ ดอน ๆ เรื่อยมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ และไมมีทางส้ินสุดถาเราไมไดตัดเชื้อของกิเลสที่ฝงอยูภายในจิตใจนี้
ออก ดวยภาวนามยปญญาเสียเมื่อใด จิตน้ีจะตองเหมือนกับฟุตบอลกล้ิงไปกล้ิงมาใน
ภพนอยภพใหญอยูตลอด 
 เพราะฉะน้ันเรื่องภาวนามยปญญาของทานผูที่จะทําความหลุดพนจากกิเลสทั้ง
หลายโดยแทจริงนั้น จึงเปนปญญาอันสําคัญมาก นี่ละคือวาปญญาฆากิเลสอยางแทจริง 
นอกน้ันเปนเครื่องสนับสนุน ปญญาใดก็ตามเปนเครื่องสนับสนุนใหปญญาข้ันน้ีเกิด 
เพราะการพิจารณาแลวพิจารณาเลา จนกระทั่งถึงเห็นความจริงแลวมีความดูดด่ืมใน
การพิจารณาสภาวธรรมท้ังหลาย จนกลายเปนภาวนามยปญญาข้ึนมา 
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 ภาวนามยปญญาคือหมุนตัวไปเองเปนอัตโนมัติ นับตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่ง
ถึงข้ันชํานิชํานาญ และกลายเปนมหาสติมหาปญญาข้ึนมาไดโดยลําพังตนเองอีกเชน
เดียวกัน เมื่อสติปญญามีความสามารถแกลวกลาเชนน้ันแลว กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหนก็ตามภายในจิตใจ จะไมพนพังทลายลงไปในวันใดวันหน่ึงแนนอน ขอใหสติ
ปญญาขั้นนี้เกิดขึ้นเถิด ผูปฏิบัติทั้งหลายจะประหนึ่งวามองเห็นพระบรมศาสดาอยูตรง
หนาน้ีโดยเฉพาะ ๆ ที่เรียกวาผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเราตถาคต นั่นแลจะผิดไปที่ไหน 
 การพิจารณาภาวนามยปญญานี้ เปนปญญาที่แกลวกลาสามารถ เปนความเพียร
ที่กลาแข็ง มีแตจะหํ้าห่ันกับกิเลสใหพังทลายลงจากใจโดยถายเดียวเทาน้ัน จนผลสุด
ทายเมื่อใจไดกลายเปนมหาสติมหาปญญาแลว กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนละเอียด
แหลมคมเพียงไรก็ตาม จะไมพนสติปญญาขั้นน้ีหํ้าห่ันใหแหลกแตกกระจายพังทลาย
ลงไปจากใจ จนกลายเปนใจที่บริสุทธ์ิพุทโธขึ้นมาทั้งดวงในหัวใจของเราน้ีเลย นี่เปน
ธรรมสําคัญมาก 
 ผลแหงการภาวนาที่จะใหเห็นประจักษจริง ๆ เห็นประจักษอยางนี้ เริ่มมาตั้งแต
สมาธิความสงบรมเย็น และเริ่มมาทางขั้นปญญาลมลุกคลุกคลานบังคับบัญชาใหพินิจ
พิจารณาถึงเรื่องกฎแหงธรรมชาติทั้งหลาย ที่กิเลสเสกสรรปนยอขัดแยงตอธรรมเรื่อย
มา ใหกลายเปนเรื่องของธรรมลวน ๆ ไป จากน้ันก็กลายเปนมหาสติมหาปญญาขึ้นมา
ภายในจติใจของตน 
 รายใดก็ตาม ไมวาหญิงไมวาชาย ไมวานักบวชไมวาฆราวาส ถาลงสติปญญาข้ัน
น้ีไดปรากฏตัวขึ้นแลวเปนที่แนใจที่สุด วาอยางไรจะตองหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้ง
ปวง ตามพระพุทธเจาทันในภพน้ีชาตินี้ หรือวันน้ีเดือนน้ีปน้ีโดยไมตองสงสัย เพราะ
เปนสิ่งที่ยืนยันไดในกําลังแหงสติปญญาของตนวา กิเลสตัวใดก็ตามจะเคยฉลาดแหลม
คมขนาดไหน เคยกลาเคยแข็งขนาดไหนก็ตาม เมื่อปญญาข้ันน้ีเกิดข้ึนแลวจะพังทลาย
ไปตาม ๆ กันหมด นับวันไวเลยก็ไดเมื่อถึงขั้นที่สติปญญาสามารถแกลวกลาแลว น้ีแล
พระพุทธเจาทานทรงดําเนินทานดําเนินอยางน้ี พระสาวกทั้งหลายที่ไดทรงมรรคทรงผล
เปนท่ีอัศจรรยภายในจิตใจทานดําเนินอยางน้ี 
 เราทั้งหลายเปนลูกศิษยตถาคตเปนชาวพุทธ ก็ควรเอาเย่ียงอยางทานมา
ประพฤติปฏิบัติ เรื่องศาสนธรรมเราจะเห็นเปนความสัตยความจริงความแปลก
ประหลาด อยางนอยก็ใจสงบรมเย็นภายในจิตใจของเรา และเห็นคุณคาของศาสนาวามี
อยูอยางแทจริง ถาหากวาเราไมสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไดอยางน้ัน เราเปนชาว
พุทธเราก็รูวาเราเปนชาวพุทธ ควรจะปฏิบัติตามหลักของพุทธในฐานะที่เราเปนฆราวาส 
อยาปลอยปละละเลยไปเสียอยางเดียว มีแตชื่อแตนามวาเราถือศาสนาพุทธ แตเมื่อ
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พิจารณาดูขอปฏิบัติของเราที่เปนเครื่องหมายแหงศาสนาพุทธ มีแตชื่อแตนามวาเราถือ
ศาสนาพุทธ ๆ แตเมื่อพิจารณาดูขอปฏิบัติของเราที่เปนเครื่องหมายแหงศาสนาพุทธ มี
แตความขี้เกียจขี้คราน มีแตความทอแทออนแอเหลวไหว อยางน้ีเรียกวาเปนขาศึกตอ
เราเองและเปนขาศึกตอพุทธศาสนาจะเปนใครไป 
 ที่พระพุทธเจาทานทรงแสดงไววา เรื่องการที่พุทธศาสนาจะถูกทําลายหรือเสื่อม
คลายหายไปน้ัน ไมมีผูใดเลย นอกจากพุทธบริษัทของเราน้ีเทาน้ัน พุทธบริษัทคือใคร 
ก็คือเราน้ีแล ถาเราตางคนตางมีความเขมงวดกวดขันปฏิบัติตนใหสมกับศาสนธรรม
ของพระพุทธเจา ที่ประกาศสอนลงดวยพระเมตตาลวน ๆ แลว เราจะเปนผูมีความ
ขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจัง ไมทําสักแตวาทํา และหาเรื่องหาราวใหกิเลสมันผูกมันมัด
เรื่อยมาดังที่เปนอยูนี้ การปฏิบัติธรรมก็เลยไมไดเรื่องไดราว การถือพุทธศาสนาแทนที่
จะเปนผลเปนประโยชนแกชาวพุทธเรา กลับไมเปนผลเปนประโยชนแกพุทธ 
 มิหนําซ้ํายังตําหนิติเตียนวา ศาสนาหมดเขตหมดสมัยหมดมรรคผลนิพพาน
แลว นี่ทราบหรือไมวาตัวกิเลสที่เคยจอมปลอม ที่เคยตมตุนโลกมานานแสนนานนั่นแล 
ตมหัวใจเราเรื่อยมา ใหความเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมกาวไมออก มีแตกิเลสกาว 
เอะอะก็กิเลสกาว กระดิกพลิกแพลงมีแตกิเลสกาวออก ๆ เสียหมด ทํางานเสียหมดใน
หัวใจเรา เมื่อเปนเชนนั้น เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหน แมพระพุทธเจาประทับ
อยูตรงหนาน้ี เราก็ควานํ้าเหลว ๆ อยูอยางน้ี เพราะถูกตมตุนจากกิเลสไมมีวันจืดจาง
วางเปลา หรือมีวันเข็ดหลาบบางเลย 
 อันกิเลสน้ันเคยใหความสุขความสมหวังแกผูใดบางไมเคยมี     มีแตตมตุน
หลอกลวงบีบคั้นหัวใจของโลกอยูตลอดมา ไมวาจิตทานจิตเรา โลกทานโลกเรา โลก
ไหน ๆ ข้ึนช่ือวากิเลสไดอยูบนหัวใจแลว มีแตเรื่องความทุกขเจือปนเต็มอยูน้ัน อยาง
นอยเจือปน มากกวาน้ันบีบบังคับอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ันไปที่ไหนจึงมีแตคําบนวา
ทุกขวาลําบาก จะไมลําบากยังไง ตัวที่ทําลายเรามันฝงอยูที่ใจ เราไมเคยมองเห็นมันที่
ไหนไดสักที มีแตความทุกขความลําบากเพราะผลของมันท่ีบีบบังคับ 
 ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัด ความโลภก็จะนอยลง ความโกรธก็จะนอยลง 
ธรรมเปนเครื่องบังคับ ธรรมเปนเครื่องสังหารกิเลสมานานแสนนานแลว ไมมีอันใดที่
จะมีกําลังความสามารถแกลวกลาย่ิงกวาธรรมที่เคยปราบกิเลสมาแลว แตเราไมนํามา
ปราบกิเลส ถาเปนมีดเปนศาสตราอาวุธก็ย่ืนทางดามใหมันฟนเราเสีย ถาปนก็ย่ืนทาง
ทายใหมันยิงเราเสีย อะไร ๆ ก็ย่ืนใหมันเสียทั้งหมด ใหมันตีเรา ๆ เพราะฉะน้ันเราจึง
แพกิเลสวันยังคํ่า การหวังเอามรรคผลนิพพานดวยการแพกิเลสวันยังคํ่าน้ัน เคยมีที่
ไหนในตํารับตํารา…ไมม ีมีแตความขยันหมั่นเพียร 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๓ 

๕๓ 

 พุทธบริษัทก็คน ๆ หนึ่ง ผูหญิงก็คน ๆ หน่ึง ผูชายก็คน ๆ หน่ึงพระพุทธเจาก็
คน ๆ หนึ่ง สาวกทั้งหลายทานก็คน ๆ หน่ึง ศาสนธรรมสอนคนใหดิบใหดี สอนคนให
มีความเฉลียวฉลาด สอนคนเพื่อความสุขความเจริญ แลวทําไมเราเปนชาวพุทธจะหา
ความสุขความเจริญไมไดมีเหรอ ถาเราต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจาจริง ๆ 
แลวตองมี เชน ยกตัวอยางใกล ๆ ไมตองเอาไกลที่ไหนเลย ระหวางสามีภรรยาเกิด
ทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะอะไร เพราะตางคนตางทําลายศีลของตน ทําลายธรรมของ
ตนน่ันแล ทานสอนไววา ศีล ๕  ๆ เพื่ออะไร ก็เพื่อจะผูกมัดส่ิงที่จอมปลอมทั้งหลาย 
ส่ิงท่ีคึกท่ีคะนองไวไมใหมันคึกมันคะนองออกนอกลูนอกทางน่ันเอง 

เชน กาเมสุ มิจฉาจาร เปนยังไง กาเมสุ มิจฉาจารเวลาน้ีเปนยังไง มีเต็มบาน
เต็มเมือง เพราะตางคนตางสงเสริมวาดิบวาดี สุดทายจนจะไมนุงเสื้อนุงผานุงอะไรเลย 
ก็บอกวาเปนแฟช่ันเห็นไหมทุกวันน้ี น่ันแหละกิเลสหลอกคนเห็นไหม เราย่ิงดิ้นรนเทา
ไรยิ่งถูกมัดถูกตีเขาไปเรื่อย ๆ โลกจึงคับจึงแคบตีบตันภายในหัวใจ นอนอยูก็ละเมอ
เพอฝน เพราะอันนี้แหละเปนสิ่งสําคัญ 
 ถาหากวาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดมันจริง ๆ ความสงบในครอบครัวของ
เราตองมี สามีก็รูแลววาตนมีภรรยา ภรรยาก็รูแลววาตนมีสามี และตางคนตางมีความ
ยินดีในของมีอยูของตน ไมตองยุงเหยิงวุนวายกับส่ิงภายนอก อันเปนส่ิงที่จะกอกวน
หรือเปนสิ่งที่จะเปนฟนเปนไฟมาเผาบานเผาเมืองเผาครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดง 
เราพยายามรักษาเอาไว ใหมีความยินดีในส่ิงที่มีอยูของตนเทาน้ัน น่ีเทาน้ีก็เย็นแลว
ครอบครัวเหยาเรือน 

ภรรยาจะไปนอกบานในบาน นอกเมืองในเมือง ไปใกลไปไกลไปเถอะ สามีก็
เหมือนกัน ไปทํางานที่ไหนก็เปนการเปนงานเปนผลประโยชนมาสูบานเรือนของตน 
ครอบครัวของตน ไมคบหรือไมแบกหามเอาความเดือดรอนวุนวายมาเผาซึ่งกันและกัน 
ซึ่งเปนเรื่องที่นาทุเรศเอามากที่สุดในบรรดาพวกเราที่เปนชาวพุทธ ถาเปนอยางน้ีแลวก็
เทากับดูถูกเหยียดหยามทําลายพระพุทธเจา และศาสนาซึ่งมีอยูในหัวใจของเรา พรอม
กับทําลายครอบครัวของเราโดยไมตองสงสัย ใครท่ีอยูดวยกันอยากจะทําลายกันมีเหรอ 
 เมียก็รักผัว ผัวก็รักเมีย ลูกเตาหลานเหลนอยูในครอบครองของเรารักท้ังน้ัน 
แลวเราจะเอาอะไรไปปกครองเขา หรือจะเอาความฟุงเฟอเหอเหิม ความดิ้นรนกระวน
กระวายกวัดแกวงไปตามราคะตัณหานั้นเหรอมาปกครอง ถาเอาอันนี้มาปกครองแลวก็
ไมผิดอะไรกับสุนัข เปนแตเพียงวาไมมีหางเทาน้ันแหละ ใหเราพิจารณาใหดี ถาเรา
ตองการจะเปนคนดี เปนคนใหความรมเย็นแกตนเอง และไวใจตนเองไดตลอดถึง
ครอบครัว 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๔ 

๕๔ 

 ทีนี้ศีลขอปาณา การฆากันไมใชของดีพอที่จะสงเสริม โลกเดือดรอนวุนวายไดระ
เวียงระวังกัน เพราะความฝาฝนคําสอนขอนี้ เนื่องจากชีวิตใครใครก็รัก ถาเรายังเห็นวา
เปนของดี ก็ลองใหมีการฆากันเกิดข้ึนซี เราอยาพูดถึงแตรายหน่ึงรายเดียวเลย พูดถึง
ขนาดที่วาฆากันหมดทั้งกรุงเทพฯ น้ีแหละ ฆาอยูในหอประชุมนี้แหละ เพียงเทาน้ีเปน
ยังไง นาดูไหม มีแตจะประกาศลั่นโลกไปหมด น่ันของเลวทรามเห็นไหม ถาตางคนตาง
ระมัดระวังรักษา ตางเห็นใจกัน เห็นวาชีวิตตางก็มีคุณคาดวยกัน ตางคนตางใหอภัยกัน
ไมทําลายกันแลว โลกน้ีก็เย็น เขาก็เย็น เราก็เย็น เพราะมีคุณคาดวยกันในชีวิต แมแต
เด็กก็มีคุณคา เราอยาวาแตเด็กเลย สัตวเดรัจฉานเขาไมไดเรียนวิชาความรูในเรื่องการ
เปนการตาย แตเขาก็กลัวตายไดเชนเดียวกับมนุษยเราที่รูมาก ๆ น้ันแล น่ีเหตุใดจึง
ตองไปทําลายกัน ถาตางคนตางพยายามรักษาศีลขอน้ีไว โลกนี้จะรมเย็น ใหอภัยกันได
ตลอด 
 อทินนาทานก็เหมือนกัน ของใครใครก็รัก สมบัติเงินทองขาวของทุกสิ่งทุกอยาง 
ไมวาจํานวนมากจํานวนนอย มีคุณคามากนอย รักดวยกันทั้งนั้น ถาตางคนตางเห็นใจ
กัน เห็นคุณคาแหงสมบัติและหัวใจซึ่งกันและกันแลว ไมทําลายกันดวยการฉกการลัก
การปลนจี้สะดม หรือการคดการโกงกัน อันเปนการทําลายจิตใจซึ่งเปนเรื่องใหญที่สุด
ในโลกน้ี ไมมีอะไรเกินทําลายจิตใจกัน สมบัติช้ินหน่ึง ๆ น้ันเปนแตเครื่องหมายของ
การทําลายใจน่ันแหละเปนของสําคัญ 
 กาเมสุ มิจฉาจาร ใหตางคนตางยินดีในของมีอยูของตน ธรรมทานก็สอนไวแลว
วา อปฺปจฺฉตา ใหเปนผูมีความมักนอย มักนอยในอารมณน้ันเอง มักนอยในผัวเดียว
เมียเดียวเทานั้นเปนเลิศเปนประเสริฐที่สุด ในโลกน้ีไมมีอันใดที่จะดีย่ิงกวาความมีผัว
เดียวเมียเดียว เราลองมีมาสัก ๒ ผัว ๓ เมีย ลองดูซี เปนยังไงในบานนั้น ยิ่งกวาเวท ี
เปนฟนเปนไฟเผากันหมด นี่ถาสงเสริมมันมากเทาไรก็ยิ่งรุนแรงเชนเดียวกับไฟไดเชื้อ 
ธรรมดาไฟไมเคยดับเพราะเชื้อมาก ไสฟนเขาไปเทาไรยิ่งลุกแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆ น่ีก็
เหมือนกัน ความอยากทานบอกไวแลววา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าทั้งหลายเสมอ
ดวยตัณหาไมมีเลย 
 ตัณหาคือความอยาก อยากไมมีอ่ิม ไมมีคําวาพอดีสักที ก็คือตัณหาน้ีเอง ทาน
วาราคะตัณหา อยากตลอดเวลา ไมวาเฒาวาแกวาหนุมวาสาว อยากดวยกันหมด ถาย่ิง
สงเสริมดวยแลวเปนบาไปเลย แนะพิจารณาซี นี่ละโรคบาเมื่อกําเริบมาก ๆ ตางคนตาง
สงเสริมมันแลวก็เปนบากันไดทั้งบานทั้งเมือง บาอันน้ีไมไดเหมือนสุนัขเปนบาเพียงตัว
เดียวสองตัวนะ มนุษยเปนบาน้ีฆากันไดแหลกเหลวไปหมด ถาไมมีศีลธรรมเปนรั้วกั้น
เปนเครื่องบังคับไวเสียเทาน้ัน เพราะฉะน้ันศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมาก ถาเราต้ัง



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๕ 

๕๕ 

ใจประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมดวยความเด็ดขาดแลว ทําไมเราจะไมมีอํานาจปราบ
กิเลสเหลานี้ไดละ เพราะกิเลสเหลาน้ีกลัวแตศีลแตธรรมเทาน้ัน อยางอ่ืนไมกลัว ถาเรา
นํามาปฏิบัติใหเห็นฤทธ์ิเห็นเดชกันจริง ๆ เราก็ตองเปนศักดิ์สิทธิ์ไดคนหนึ่งเหมือนกัน 
 มุสาก็เหมือนกัน เราไมพูดไปมากละ มุสา ความตลบตะแลงพลิกแพลง ควํ่ากิน
หงายกิน เปนยังไง ไวใจกันไดไหม พอเจอหนากันทักทายกัน เอาแตเรื่องโกหกพกลม
มาตมมาตุนกัน สุดทายก็แหลกไปตาม ๆ กัน แลวใครจะไวใจได เราหาความสัตย
ความจริงตอกันไมไดแลว โลกนี้ก็อยูกันไมได ไวใจกันไมไดน่ันเอง แมที่สุดสามีภรรยา
ก็ไวใจกันไมได ถาลงความโกหกไดเขาตรงไหนแลวเปนแหลกไปเลย เฉพาะอยางยิ่งผัว
เมียโกหกกันน้ันแหละย่ิงรายแรงที่สุด ไปเที่ยวกับอีหนูไปเที่ยวกับไอหนูมาแลว ก็มา
โกหกสามีตนเอง มาโกหกภรรยาตนเอง นี่ละเปนคําโกหกที่รายแรงที่สุดไมมีอะไรเกิน
อันน้ีเลย น่ีถาเราเปนผูมีศีลมีธรรม สิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้น จะมีแตความรมเย็นเปนสุข 
 สุราใคร ๆ ก็ทราบแลว แมแตเด็กก็ทราบ เปนอะไรสุรา คนอยูดี ๆ น้ีสงบไหม 
อยางเราอยูดวยกันเวลานี้สงบไหม อยูเวลาน้ีไมมีสุราเขามาเก่ียวของก็สงบ ลองเอาสุรา
น้ําบาเขามาซี เปนบากันทั้งหอประชุมน้ีเลย แมแตหลวงตาบัวก็พนไปไมได ถาลงไดกิน
แลวตองเปนบาดวยกัน ไมไดเวนใครทั้งนั้น วานี้คือหลวงตาบัว ตองเปนบาไดทั้งนั้น
แหละ น่ันเขาเรียกน้ําบา ไมควรจะสงเสริมส่ิงไมดีน้ี กินแลวทั้งเสียทรัพย ทั้งกอการ
ทะเลาะวิวาท หาความรูจักยางอายไมมี หิริโอตตัปปะไมมี ฆากันได นี่เรื่องสุราไมทํา
ใครใหดี ถาสงเสริมเทาไรก็ยิ่งรุนแรง ยิ่งเปนไฟไหมโลกไหมสงสารไปหมด ถาเราต้ังใจ
ประพฤติปฏิบัติรักษาเพียงศีล ๕ เทาน้ีเราก็รมเย็น เอา ที่ไหนไมรมเย็นที่ไหนไมรักษา 
ใหรักษาในครอบครัวของเรา 
 ที่แสดงธรรมมาน้ีก็หวังวาพี่นองทั้งหลายจะนําไปพินิจพิจารณา วาธรรมของ
พระพุทธเจาน้ันมีเด็ดขาดขนาดไหน ถาเราต้ังใจประพฤติปฏิบัติกําจัดส่ิงที่เปนภัยดวย
ความเด็ดขาดแลว ธรรมะจะแสดงฤทธ์ิเดชใหเราเห็น มีความรมเย็นเปนสุข เย็นไป
หมดนั่นแหละ ไมวาเด็กไมวาผูใหญตางคนตางไดรับการอบรมศึกษามา เชน ครอบ
ครัวน้ีก็ไดอบรมมา ครอบครัวน้ันก็ไดอบรมมา ดวยความดีสงบรมเย็นดวยกัน ลูกเตา
เหลากอเกิดข้ึนมาอยูในครอบครัวใด พอแมก็ตางคนตางอบรมลูกของตนใหเปนคนดี 
เด็กดีตอดีไปคละเคลากันก็กลายเปนเด็กดีขึ้นมาจํานวนมาก จะสังคมใดก็ตาม ไปโรง
ร่ําโรงเรียน มีแตเด็กที่ไดรับการอบรมมาดวยดี ครูก็เปนผูอบรมมาดวยดี เด็กจะไมเสีย 
ที่เสียเพราะอะไร เพราะตัวพอแมก็ปลอยตัว ลูกก็ปลอย ตางคนตางปลอย สุดทายก็มี
แตฟนแตไฟ 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๖ 

๕๖ 

 ไปร่ําเรียนหนังสือมาก็อวดวาตนรูตนฉลาด พอแมอบรมส่ังสอนไมได โอย พอ
แมน้ีไมทันสมัย พอแมน้ีหัวครึ หัวโบราณ ไอตัวที่ทันสมัยกอแตฟนแตไฟเร็วย่ิงกวาลิง 
พิจารณาซิ นั่นหรือคนทันสมัย เขาวาปญญาชน ๆ มันชนดะไปเลย ไมใชชนแบบความ
เฉลียวฉลาดใหเปนคติหรือเปนประโยชนแกชาติบานเมือง ถาศีลธรรมไมไดเขาแทรก
ในหัวใจหรือแทรกในความประพฤติแลว จะตองเปนอยางนั้นโดยไมตองสงสัย เพราะ
ฉะนั้น ศีลธรรมจึงเปนความจําเปนมากที่สุด ที่ควรจะใหมีอยูในหัวใจของทุกคน เมื่อ
ศีลธรรมมีอยูในหัวใจของทุกคนแลว การระบายออก การประพฤติ หนาที่การงานทุก
สิ่งทุกอยางจะกลายเปนของดีงามมีผลประโยชนไปโดยลําดับลําดา ไมลมจมฉิบหายไป
เพราะกิเลสแบงกิน ๆ  
 น่ีเราทําอะไรก็ไมพนที่กิเลสจะไปแบงเอากอนแหละ มันก็เปนตาอินตานาตาอยู
ไมสงสัยละ กิเลสเปนตาอยูน่ันแหละ ตาอินกับตานาหามาได ตาอยูเอาไปกินหมด น่ีก็
เหมือนกัน เราหามาไดอะไร ๆ ตองแบงใหกิเลส จะแบงใหตัวเองเต็มสัดเต็มสวนนี้ไม
คอยมี เงินไดมาก่ีบาทเอาไปซ้ือส่ิงท่ีเสียหายมีมากขนาดไหน เอาไปซื้อส่ิงที่จะเปน
ประโยชนแกครอบครัวเหยาเรือนมีเพียงนอย แตจะไปจายเพื่อความเสียหายมีมาก
อยางน้ี เพราะศีลธรรมดูไมทั่วถึง เพราะศีลธรรมตามไมทัน กิเลสนะมันเร็วขนาดนั้น 
 หากวาเราไดพยายามอบรมจิตใจของเราใหเปนไปตามศีลธรรม เมื่อใจเรามี
ความเคยชินกับศีลกับธรรม จะไปจะมาจะพูดจะทําอะไร ยอมคํานึงถึงความถูกตอง
หรือไมถูกตอง ผิดหรือถูก ดีงามหรือไมดีงาม เราทําลงไปแลวจะเปนยังไง เมื่อคนเรา
คํานึงถึงเหตุถึงผลแลวยอมจะปฏิบัติตนไดโดยถูกตอง แมผิดก็ไมมากนัก ไมเหมือนกับ
การปลอยตัวไปตลอดเวลาตามนิสัยนั้นเลย น่ีละขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําธรรมของ
พระพุทธเจานี้ไปประพฤติปฏิบัติ 
 เวลานี้โลกมันรอน เราอยาไปตําหนิวาโลกมันรอน หัวใจเรามันรอนเพราะหัวใจ
เราไมมีธรรม ถามีธรรมก็เทากับรถมีเบรกหามลอเอาไว อยากก็ตามเถอะ คนเราไมใช
คนตายมันตองอยาก แตสิ่งที่หามความอยากหักหามความอยาก เบรกหามลอคือธรรม
มี เราเอามาหาม เมื่อหามวันน้ีไดแคน้ีแลว วันหลังจะคอยออนตัวลงไป ๆ ถาเราเสริม
แลวตรงกันขาม วันน้ีมีกําลังเทานี้ ไดรับการสงเสริมย่ิงมากขึ้นไป สุดทายก็แหวกแนว
ไปไดคนเรา น่ีละเรื่องการสงเสริม เปนของสําคัญมากในส่ิงที่ไมควรสงเสริม ใหเราสง
เสริมในสิ่งที่ควรสงเสริม 
 น่ีละชาวพุทธ ถาเราอยากจะเห็นคุณคาของเราและสังคมมีความดีงามราบรื่น ก็
ใหพึงเปนผูรักษาศีลรักษาธรรม เปนผูมีความใฝใจในธรรม เพราะธรรมนี้ไมเคยเอารัด
เอาเปรียบผูใด เปนความเสมอภาค เขาจึงเรียกวาขอความเปนธรรม ขอความเปนธรรม



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๗ 

๕๗ 

คืออะไร คือขอความถูกตองตามอรรถตามธรรม สม่ําเสมอเปนกลาง ๆ ไปเลย ไมเอียง
โนนเอียงนี้ ไมรักคนนั้นไมชังคนนี้ หนักไปทางโนนหนักไปทางนี ้นั่นเขาเรียกวาลําเอียง
หรืออคติ ๔ สวนธรรมไมมีคําวาอคติ 
 ขอใหเราทั้งหลายไดนําธรรมะน้ีไปประพฤติปฏิบัติในครอบครัวหน่ึง ๆ จะเห็น
ความรมเย็นภายในตัวของเรา เฉพาะอยางย่ิงการจิตตภาวนาเปนธรรมสําคัญมากที่จะ
เห็นประจักษในธรรมทั้งหลาย ดังพระพุทธเจาทรงส่ังสอนไวแลวน้ัน แบบสด ๆ รอน 
ๆ นรกเราก็ไมตองวาละ บาปบุญไมตองวา ถาลงปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
โดยทางจิตตภาวนาแลว จะสวางกระจางแจงข้ึนมา และยอมกราบพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่พระองคทรงรูทรงเห็นเต็มพระทัยมาแลวจึงมาสอน
โลก ไมไดโกหกพกลมโลกน่ี สอนตามความสัตยความจริง เมื่อเราปฏิบัติไปตามแนว
ทางน้ีแลว ทําไมจะไมรูจริงเห็นจริงตามที่ทานสอนไว น้ีละธรรม ทานถึงเรียกวา สวาก
ขาตธรรม ขอใหนําไปประพฤติปฏิบัต ิ
 เราอยาเขาใจตามที่กิเลสหลอกลวงน้ันวา บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไม
ม ีนี่มันตมเปนลําดับลําดา และนอกจากน้ันตมบทสุดทายก็วาตายแลวสูญ นี่อันสุดยอด
ของกิเลสที่ตมพวกเรา ผูที่เช่ือมันผูน้ันแหละ ผูที่วาตายแลวสูญน้ันแลเปนผูที่จะสราง
กรรมหนักหยาบชาลามกมากกวาใคร ๆ เลย บทเวลาตายแลวมันไมสูญ ก็ผูนั้นแหละผู
จะไปเสวยบาปกรรมทั้งหลาย มหันตทุกขก็คือผูนั้นจะเปนผูรับเหมาเสียเอง เพราะ
ความไมเช่ือทานผูรูผูฉลาด เช่ือไปตามกิเลส กิเลสฉลาดแตการตมตุนคน แตธรรมนี้
ฉลาดในการฉุดลากคนใหพนจากหลมลึก จากโงใหเปนความฉลาด แตกิเลสจากความ
ฉลาดเขาสูความโง มันลากคนไปอยางนั้นใหเราระมัดระวัง 
 อยาใหแตกิเลสมันตมมันตุน พอจะน่ังภาวนาสัก ๕ นาที ๑๐ นาทีนี้ โอย 
เหมือนเขาจะเอาไปฆานั้นแหละ พอน่ังภาวนาแลวสัปหงกงกงัน ทองก็เจ็บ หัวก็เจ็บ 
แขงขาอวัยวะเจ็บหมดปวดหมด เพราะถูกกิเลสตัวข้ีเกียจข้ีครานตัวไมเอาไหน มันทุบ
มันตี สุดทายก็ลมตูมลงหมอน เหมือนกับวาหมอนน้ีเปนมรรคผลนิพพาน หมอนเลยดี
กวาสวรรคกวานิพพานไปเสียแลว น่ีก็เพราะกิเลสมันตม 

ใหเราพยายามอุตสาหภาวนา วันนี้ไดแคนี้ เอา วันหลังใหไดมากกวาน้ี ดวยการ
ต้ังอกตั้งใจทําจริง สุดทายก็เคยชิน ทีน้ีไมไดภาวนาไมได ย่ิงภาวนาลงไปใจมีความสงบ
รมเย็น ย่ิงมีความขยันหมั่นเพียรเขาไป ดูดดื่มภายในจิตใจ จนกระทั่งถึงวาเปนผูมี
ความเพียรกลา ตองไดรั้งเอาไว นั่นฟงซิ ความขี้เกียจขี้ครานในการภาวนากับภาวนาได
รั้งเอาไวเปนยังไง คือมันจะเลยเถิดดวยความเพลิดความเพลินในธรรมทั้งหลายที่ไดรู
ไดเห็น มีความดูดดื่มไปโดยลําดับ เพราะเห็นธรรมรูธรรมผิดกับรูอะไรเห็นอะไรอื่น 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๕๘ 

๕๘ 

 เจอธรรมเจอที่หัวใจ เจอที่นี่ ความสุขก็ปรากฏขึ้นที่นี่ จึงไมมีรสอันใดเสมอดวย
รสแหงธรรม น่ันแหละทําใหผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายไดมีความขยัน จนกลายเปนผูมี
ความเพียรกลา ไดรั้งเอาไว ไมเชนน้ันจะเลยเถิด จะไมไดหลับไดนอนไดอยูไดกิน เลย
จะเปนจะตายเพราะเพลินในรายไดของตน จึงตองพัก ถึงเวลาพักตองพัก เมื่อเราถึงขั้น
น้ีแลวจะทราบวา ความขี้เกียจขี้ครานความไมเอาไหนน้ันเปนกิเลสทั้งมวล เพราะกาว
เขาถึงขั้นนั้นแลวความขี้เกียจขี้ครานไมมีเลย มีแตเรื่องธรรมลวน ๆ จะสังหารกิเลสให
แหลกแตกกระจายไปภายในหัวใจ เมื่อกิเลสไดแตกไปจากหัวใจหมดแลว อะไรจะเลิศ
ย่ิงกวาจิตที่บริสุทธ์ิละ ถามหาอะไรถามหานิพพาน ใหจิตบริสุทธ์ิก็แลวกัน ไมตองถาม
หาก็รูเอง 
 เรื่องนิพพานใหเห็นอยูน้ีวานิพพานสูญหรือนิพพานยัง ที่พูดกันน่ันนะ นิพพาน
สูญ ๆ เมื่อนิพพานสูญแลวอยากไปทําไมนิพพาน เหลาน้ีจะหมดปญหาไปท้ังมวลนั่น
แหละไมมีอะไรเหลือ อันพูดแตลมปากโดยไมไดสนใจกับทางไปนิพพานตามพระพุทธ
เจาสอนน้ันซี พูดเทาไรยิ่งเขาตัว ๆ ขาดทุนสูญดอก สุดทายก็นอนจม เปนก็จม ตายก็
จม ใครไปชวยเหลือไดคนประเภทน้ัน เราใหชวยเหลือเราเสียตั้งแตบัดน้ีจะทันกับกาล
กับเวลา เพราะความตายนี้ไมเคยเลือกหนา วาวันน้ันวันน้ีตอผูใดท้ังน้ัน ถึงกาลแลว
ตองตาย ตายแลวตองเกิด ทําไมจะไมเกิดเช้ือมีอยูในจิตใจน้ันนะ 
 เอา ภาวนาเขาไปถาอยากเห็นเช้ือของกิเลส ฆากิเลสหรือฟนกิเลสเช้ือกิเลสขาด
สะบ้ันลงไปภายในจิตใจแลว ไมตองบอกวาจะไมเกิด หากรูเองภายในตัว ส้ินสุดแลว
เรื่องทุกขทั้งหลายหมดเพียงเทานี ้ดังที่ทานวาไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา นตฺถิทาน ิ
ปุนพฺภโว ความเปนอีกเกิดอีกตั้งแตบัดน้ีตอไปไมมีแลว นั่นฟงซิ พระพุทธเจาประทาน
พระโอวาทไว ออกมาจากไหน ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแล พระองคบริสุทธิ์แลว
จึงไดนําความบริสุทธิ์น้ันมาประกาศ ขอใหใจเราบริสุทธิ์เถอะ เมื่อไดปฏิบัติถึงขั้นน้ีแลว 
ไมตองประกาศก็จะอุทานขึ้นภายในใจของตัวเองนั่นแล  
 การแสดงธรรมน้ีก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอความสุขความสวัสดีจงมีแกพี่นอง
ทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ. 
 

 


