
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 
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“ธรรมรูในส่ิงท่ีเคยหลง” 
 

 พูดแลวลืมเลย จําไมได เราพูดเรื่องอะไร อยางงั้นซ ิ การเทศนมันถึงขาดวรรค
ขาดตอน เพราะพูดไปตรงไหน ลืม ตัดขาดเงียบระลึกไมได ระลึกไมไดก็ขึ้นใหมเลย 
ขึ้นใหมไป ตอไปจะเทศนไมไดนะ ความจําตัด  ตัดเร่ือย เดนข้ึนเร่ือยนะเวลาน้ี แตกอน
อยางนี้ไมม ี เทศนอะไรก็เปนเรื่องเปนราวไปเรื่อย ๆ เชน ขอเปรียบเทียบนี้มันก็ไดทั้ง
สองไปเลยฉันใดฉันน้ัน เดี๋ยวนี้ขอเปรียบเทียบไดอันเดียวไปเลย เชน ฉันใดนี้ไมพูด
กระท่ังวาฉันใด ไปเลย ฉันนั้นจึงไมมีเหลือ หมด เดี๋ยวนี้นะ ขอเปรียบเทียบมันเปนคู
กันท่ีจะใหเปนหลักเปนเกณฑผูฟง ฟงไดงาย เขาใจงาย เปนคูเคียงกันกับการ
เทศนาวาการ ท่ีควรจะมีขอเปรียบเทียบก็ตองยกเขาเทียบเคียง ๆ  

เด๋ียวน้ีไมไดแลวนะ โอยไมเปนทา ถาเปรียบเทียบก็ยอ ๆ เอาเลย ยอ ๆ แลว
กวาดเขามาหากันแลวไปเลย ถามียาว ๆ หนอยไมไดเรื่องเดี๋ยวนี ้มันตัด เพราะเราใช
ขันธ ธาตุขันธเปนเคร่ืองมือสําหรับธรรม ถาธาตุขันธดีการแสดงธรรมก็สะดวก ๆ ๆ ถา
ธาตุขันธไมด ี เรียกวาเครื่องมือไมดีก็ตองลดลง ๆ ทุกวันน้ีแลวย่ิงลดลงโดยลําดับนะ 
ความจดจําน่ีสําคัญตัดเร่ือย ๆ บางทีถึงไดเรียนใหบรรดาผูฟงทั้งหลายทราบ วาขอ
ความกรุณาการเทศนมันขาดวรรคขาดตอนไป เพราะความจํามันตัดใหขาดไป พอจับ
ไดตรงไหน ๆ ก็ใหจบัเอาตรงน้ันไปเลยนะ เราก็บอกอยางน้ี 

ทีนี้ก็วาไปเรื่อย มันก็หลงไปเรื่อยของมัน มันเปนอยางงั้นจะทํายังไง น่ีเรียกวา
เครื่องมือ ธาตุขันธทั้งหมด รูปขันธเปนตัวตั้งไว เสียงก็ออกมาจากรูปขันธเปนตัวต้ังเอา
ไว เวทนา ความสุข ความทุกขมันก็อยูในน้ัน สัญญาขันธ เวลาเทศนสัญญาจะคอยแนบ 
ๆ ๆ พอเทศนไปน้ีจํามาน้ีตอกับอันน้ัน สัญญานี้จะดึงเก่ียวโยงกันไปเรื่อย ๆ เปนหลัก
ธรรมชาติของมัน เมื่อสัญญายังดีอยู มันก็จับเก่ียวโยงกันไปเร่ือย แนบกันไปเร่ือย ๆ 
แลวเร่ืองราวก็ตอไป ทีนี้เวลาขันธไมด ีความจําลด มันขาดเอง ขาดแลวก็เขวแลว  

สังขารคือความคิด ความปรุง ปรุงอรรถธรรมออกมา คือธรรมผลักออกมาให
คิด คิดแลวก็ออกมาเปนคําพูดคําจา สังขารเปนผูคิด ธรรมดันออกมา ถาเปนเร่ืองของ
กิเลสภายในใจของโลกท่ัว ๆ ไป สวนมากมีแตกิเลสดันออกมาใหพูด ใหทํา ใหอะไร 
มันคิดปรุงปบๆ แลวทําตามมัน ๆ มันดันออกมาเปนเร่ืองของกิเลส เปนพ้ืนฐานอยูใน
น้ัน มันออกมาอยางน้ัน เรียกวาสังขาร สัญญาคือความจํา 
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สังขาร คือความคิดปรุงทางใจ  วิญญาณ ความรับทราบเวลาอายตนะภายใน 
คือตา หู จมูก ล้ิน กายของเราสัมผัสกับรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกับรูปมันก็ทราบวารูป 
เสียง แพล็บออกมาก็ทราบ ๆ ขณะน้ันเรยีกวา วิญญาณ  รับทราบๆ ในขณะที่สิ่งเหลา
นั้นมากระทบ เชน ตากระทบรูป ทราบวารูปอะไร เสียงกระทบห ูทราบแลววาเสียง วา
กล่ิน วารส ทานเรียกวาวิญญาณ น่ีเปนขันธหาท้ังน้ัน เรยีกวาเปนเคร่ืองมือของวัฏจักร 
ของกิเลส ที่ใชมาเปนพื้นฐานเลยทุกสัตวบุคคลไป 

ทานท้ังหลายฟง จะแจงธรรมะใหเขาใจจากภาคปฏิบัติ แนในหัวใจเลยวาไมผิด
เพี้ยน เพราะเอาอันนี้ออกปฏิบัติกําจัดกิเลส ก็เอาขันธน้ีออกเปนเคร่ืองมือของธรรม 
ไมมีขันธบางอยางก็แกไมได มันตองเก่ียวกับขันธอยูน่ันแหละ ธรรม สติปญญาออกมา
เปนสังขารปรุงปบ คือทางธรรมดันออกมา มาเปนสังขารทางดานปญญา ปรุงแพล็บ
ทางดานปญญา สติระลึกไดแพล็บ ๆ ๆ น้ีเปนอันหน่ึง ๆ ทีนี้ก็ใชขันธนี้ไปเรื่อย ตาม
ธรรมดาขันธน้ีเปนสมบัติของกิเลสลวน ๆ อยากวาอยางง้ันนะ ธรรมมีนอยมาก เพราะ
กิเลสเปนผูคุมอํานาจมาตลอด ถึงจะมีนิสัยปจจัยขนาดไหน กิเลสยังตองเรืองอํานาจอยู
ตลอด ๆ จนกวาวาเราไดยินไดฟงอรรถธรรม ทีนี้ธรรมนี้จี้อยูนั้นก็จะซึมเขามา โผลออก
มาๆ  พอโผลออกมาก็กําจัดกิเลสน่ีแหละ โผลออกมาก็กําจัดอันน้ีไปเร่ือย ๆ  

ดวยเหตุนี้ธรรมจึงแสดงไดยากกวากิเลสตามปรกติ เพราะกิเลสเปนพื้นฐานแหง
อํานาจของมันอยูแลว เวลาเรามาปฏิบัติธรรม ธรรมก็มีอยูดวยกัน เอาธรรมออกจากใจ
เชนเดียวกัน กิเลสก็อยูในใจ กิเลสทํางาน พาคิด พาปรุง พารู พาเห็นอะไร ๆ เปนเรื่อง
ของกิเลสลวน ๆ ไปเลยแหละ ตาเห็นพับน่ี พอเห็นปบนี่ปรุงเลยมันจะเปนกิเลสแฝงไป
ดวยเลย ไมมากก็นอย พอรูป รูปอะไร น่ันเขาไปแลวนะ ถารูปเฉย ๆ เปนอีกอยางหน่ึง 
ถาคิดเรือ่งรูปน้ันอีกก็เปนกิเลสเขาไปแหละกอนอ่ืน เชนรูปตนเสา ตนเสาน้ีดีนะ เรา
ปลูกบานเราก็จะเอาแบบน้ี มันก็เปนแถวของกิเลสไปเสีย ไมรูนะ เจาของไมรู เห็นตึก
รามบานชอง ถนนหนทาง อะไรๆ  มันก็ไปตามแถวของวัฏจักรไปเรื่อย ๆ 

มองเห็นหญิง เห็นชาย นี่ก็ไปวัฏจักรทางกิเลสไปอีกประเภทหนึ่ง ไดยินเสียง
หญิง เสียงชาย เปนยังไง น่ัน นี่ละเรียกวา กิเลสมันทํางาน พอผูหญิงกับผูชายเห็นกัน
เปนยังไง ความรูสึกของกิเลสมันจะแทรกข้ึนมา ในหลักธรรมชาติของมัน เราไมไดตั้ง
ทาอะไร มันเปนของมันกอนแลว ซึมซาบออกไปแลว ก็เอาไปวิพากวิจารณ ถาหนักกวา
นั้นไปเปนสัญญาอารมณในหญิงคนนั้น ในชายคนน้ัน นี่เปนเรื่องของกิเลส เรียกวามัน
ส่ังสมกําลังของมันอยูในน้ัน แลวก็เปนวัฏฏะเรื่อยไป ๆ 

สายเดินของกิเลสพาใหไดรับความทุกขความลําบาก คําวาเพลิดเพลินมีนิดหนึ่ง 
ความทุกขก็แทรกเขาไป ๆ มันก็ไปดวยกันอยางง้ันนะ หูก็เหมือนกัน ฟงเสียงธรรมดา
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เปนอยางหนึ่ง เสียงนกเสียงกาที่ไดยินกิ๊กๆ แก็ก ๆ ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง ฟงเสียงที่
จะเปนกิเลสมันมีมากอยูนะ มันแทรกอยูในน้ัน ถาฟงเสียงนก เสียงกา ถาไปคิดอีกแง
ใดแงหนึ่ง มันก็เปนกิเลสของมันไป ไดยินสักแตวาเสียงเฉย ๆ มันก็ยังไมเปนกิเลส พอ
เสียงนกเสียงกา แลวคิดไปอีกในแงใด ๆ ความเปนกิเลสมันก็เปนของมันไปเรื่อย ๆ 
เสียงอะไรก็ไมเดนเหมือนเสียงหญิง เสียงชายนะ เราทุกคนแบกกิเลสประเภทน้ีไวในหัว
ใจ ไมมีใครบอกใครกลาว มีโอกาสแลวจึงพูดใหฟงอยางนี้แหละ 

เราจะไปอายมันอะไร ก็มันมีอยูในหัวใจของทุกคน นอกจากมันปดตัวของมันไว
ไมใหแสดงออก ธรรมก็ไมแสดง ถาจะพูดถึงเรื่องกิเลส มันมีลักษณะอายนะ กิเลสให
อายนะไมใชธรรมใหอาย กิเลสมันใหอายไมอยากใหพูดถึง อันใดเปนสวนหยาบสวน
โลนของกิเลส ไมอยากใหพูดถึง มันอยากหาแตส่ิงท่ีหยดยอย เพลิดเพลินใหหลง ตัว
มันน้ันแหละ เพราะฉะน้ันโลกท้ังหลายจึงชอบตกแตงภายนอก ตัวสกปรกอยูภายในมัน
ปดเอาไว มันไมใหเห็น ใหเห็นต้ังแตภายนอก แตงเนื้อแตงตัวสดสวยงดงาม อันมูตร
อันคูถอยูในโครงกระดูกน้ันมีอะไร มันไมไดใหเห็น นี่ละธรรม เรียกวาธรรมจี้เขาไป ไม
ง้ันแกกันไมตก แลวกองทุกข เราจะตองแบกหามตลอดไป ธรรมทานจึงจี้เขาไป  

ปกปดกําบังอะไร มีแตเรื่องของกิเลส มันปกปดสิ่งที่ธรรมไมปรารถนานั้นแหละ 
เอาไว ๆ สงวนแลวเอาขางนอกมาหลอกลวงสัตวโลก ใหสัตวโลกไดเห็น โอย สวยงาม
อยางง้ันอยางง้ี แตงตัวโกหรูสวยงามทุกอยาง เครื่องแตงตัวมีอะไรบาง มีแตเครื่อง
ประดับของกิเลสมันหลอก มันอยูขางใน ฟงเสียใหชัดนะวันนี้ ขางนอกมันประดับ
ประดาตกแตงเอาไว เพื่อปดบังภายในของมันเอาไวไมใหเห็น อะไร ๆ ก็ตองเปนไป
ตามนี ้ ใหวิจารณไปก็แลวกันนะ เมื่อจะทําอะไรเขาไป มันตองมีอันหน่ึงอยูภายในๆ 
เรื่องของกิเลส มันจะปดของมันไวเสมอ  เอาแตสิ่งที่สัตวโลกทั้งหลายจะติดจะพัน  
หลอกลวงไปเรื่อยดวยความประดับประดาตกแตง สวยงามอยางน้ันอยางน้ี ใหเราเห็น
ของสวยของงาม ติดพันเขาไป ตัวนั้นไมใหเห็น นี่เปนอยางนั้นเรื่องของกิเลส 

ทีนี้สวนธรรมไมเปนอยางงั้น ธรรมเปนธรรมชาติไมเอียง กิเลสน้ีตัวเอียงแสน
ปล้ินปลอนหลอกลวง ไมมีอะไรเกินกิเลส ของจริงจะไมมีในกิเลส ถาวาจริงก็จริงใน
เรื่องปลอม จริงเต็มสัดเต็มสวนตลอดมา วาง้ันเถอะ ไมมีอยางอ่ืน มีแตจริงลวน ๆ 
ดวยการจอมปลอม วางั้น ถาจริงก็จริงไปแบบนั้นเสีย สวนธรรมทานเปนของจริง ตรง
ไปตรงมาเลย มันจึงเปนขาศึกกัน แลวก็ตองเอาธรรมน้ีไปชะลางอันน้ัน อันน้ีมันหลอก
ไวแลว ก็เพื่อกดสัตวทั้งหลายใหไดลมไดจมไปตามมันตลอดหมดเลย ทุกแหงทุกหน 
สามแดนโลกธาตุมีแตเคร่ืองกลอมของกิเลสกลอมสัตวท้ังหลายไวท้ังน้ันแหละ สัตวท้ัง
หลายก็หลงไปตามมัน 
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ถาไมมีธรรมตองเปนอยางนี้ตลอดไปเลย พอมีธรรม ธรรมเปดออกมามากนอย 
ผูมีนิสัยบางพอประมาณ และมีนิสัยก็จะเปดรับกัน ๆ แลวคอยเขาอกเขาใจไปเรื่อย ๆ  
ก็เปดทางไปเรื่อย ๆ ๆ นั่นธรรมเปนอยางงั้นนะ นี่เรื่องของธรรมกับกิเลสเปนอยางนี้ 
ธรรมยิ่งรูแลวมันปดไมอยู มันจะปดไวลึกขนาดไหนก็ตาม ธรรมเลิศเลอสุดยอดแลว 
ไมมีที่จะผานสายตาของธรรมไปได ปบมันรูทันทีเลย รูทันท ีๆ ไมรูแกไมตก ตองรูแลว 
แกตกเรียบรอยแลวก็ยิ่งกระจางไปหมดเลย ธรรมเปนอยางงั้น น่ีละธรรมใหพากัน
ทราบเสีย รูในสิ่งที่เคยหลงมาแลว กิเลสกลอมใหหลงมา และธรรมมีข้ึนมาน้ีก็มารู
สิ่งที่เคยหลง เม่ือส่ิงท่ีเคยหลงแลวก็ปลดเปล้ืองละที่นี ่ ธรรมสองเขาไปเห็นแลวก็
ปลดเปลื้องออก ๆ เรื่อย ๆ  

ทีน้ีความทุกขท้ังหลายท่ีกิเลสกลอมไว เปนผลข้ึนมาใหไดรับความทุกขความ
ลําบาก ก็คอยเบาลง ๆ ทางนี้ก็เสริมตัวขึ้น ธรรมมีมากเทาไรธรรมไมไดหนักนะ กิเลสมี
มากเทาไรยิ่งหนัก แตกิเลสมันกลอมไวใหลืมเน้ือลืมตัวเยอหย่ิงจองหอง ตัวหนักท่ีสุด
อยูน้ันละ กิเลสท่ีพกเอาไวในหัวอกมันไมใหรู แตธรรมนี้รูมากรูนอยไมไดมีหนักนะ ย่ิง
เบา มีมากเทาไรยิ่งเบาขึ้นๆ เรือ่ย ๆ ปลดปลอยสิ่งที่เปนภาระกดถวงดวยความหลอ
กลวงของกิเลสน้ันออกเปนลําดับลําดาไป เปดออก ๆ น่ีเรียกวา ธรรม อยูในหัวใจอัน
เดียวกัน  

กิเลสเปนผูปดบังไวไมใหเห็นตามความจริง ธรรมเปนผูเปดความจริงออกมา 
เพื่อชะลางสิ่งจอมปลอมที่ปดบังไวนั้นออกโดยลําดับ เม่ือเวลาเปดออกจติใจก็คอย
สวางไสว เชนอยางจติใจฟุงซานรําคาญ เราฝกหัดอบรมทางดานสมาธิ ปญญา มันก็มี
ความสงบใหเห็น พอเห็นความสงบแลว มันก็เห็นโทษแหงความวุนวาย แตกอนไมเคย
รู พอมีความสงบปบ มันก็เทียบกันไดทันท ี ไมตองเอาไปเทียบมันก็รูทันที จิตสงบเย็น
สบาย จิตใจดูดดื่ม ทีนี้เห็นโทษแหงความวุนวาย พอวันไหนยุงเหยิงวุนวายมาก ๆ โอย 
วันน้ีไมไหวแลว ยังไงตองเขาพักเครื่องดวยสมาธิภาวนา น่ันเปนอยางง้ันนะ  

คําวา พัก บังคับ มันจะยุงไปกับสิ่งกอกวนทั้งหลายเพื่อเพิ่มฟนเพิ่มไฟมาเผาเรา
น้ี เราระงับมันดวยอารมณของธรรม อารมณของกิเลสมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อเปนฟน
เปนไฟเผาเรา อารมณของธรรม เรายังไมไดอะไรเอาคําบริกรรมเสียกอน มาเปน
อารมณของธรรม นี่เรียกอารมณของธรรม อารมณของกิเลสมันจะว่ิงไปตามส่ิงตาง ๆ 
ที่มันชอบใจ ไมชอบใจ เกิดกิเลสท้ังน้ันละ มันเปนอยางงั้น ทีนี้อารมณของธรรมปดเอา
ไว ไมใหมันคิดยุงกับส่ิงเหลาน้ัน  

สังขารที่มันเคยคิดเอาไปใชเปนสังขารของกิเลส แลวคอยระงับอันน้ัน เอา
สังขารฝายธรรมนี้ขึ้นมา ความคิดเหมือนกัน แตความคิดหน่ึงเปนความคิดของฝาย
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กิเลส ความคิดอันหน่ึงเปนของฝายธรรม เอาความคิดของฝายธรรมขึ้นมา เชนพุทโธ 
ๆ เปนตน ระงับดับ ความคิดเหมือนกันแตอันน้ีเปนฝายธรรม ฝายธรรมนี้ระงับ ฝาย
กิเลสเสริมไฟ ทานเรียกวาอารมณของธรรม อารมณของกิเลสเกิดจากใจดวงเดียวกัน 
เราบังคับไว จิตใจเราเมือ่บังคับ สติบีบเพราะกิเลสมันรุนแรง กระแสของมันรุนแรง
มาก มันมีแตอยากจะคิดอยากจะปรุง ลากเราไป ถูเราไป เราบังคับอันน้ีไวไมใหมัน
ออก มันหนักเราก็หนัก จึงเรียกวาสูกัน 

คร้ันสูไปนาน ๆ สติตั้งไวไมหยุด ครั้นตอไปคอยสงบลง อารมณอันน้ันท่ีมัน
ผลักดันออกไปคอยเบาลง ๆ อารมณของธรรมคอยขึ้น ทับลงไป ๆ น้ีเรียกวา นํ้าดับไฟ 
ไฟมันเกิดความเดือดรอนดวยความปรุงแตงของกิเลส น้ําไดแกคําบริกรรมของธรรมนี่
แหละ เปนน้ําดับไฟลงไป สงบ น่ีมันก็เห็นแลวท่ีน่ี ออ สุดทายที่มันวุน ๆ มันก็สงบลง
ได ตอไปมันก็รูจักวิธีปฏิบัติกัน ถาวันไหนจติใจยุงเหยิงวุนวายมาก ๆ วันน้ันตองหนัก
ในการปราบมัน เราจะวาหนักเปนภาระธุรังท่ีวาใหเกิดความทอถอยนอยใจในการปราบ
กิเลสน้ี น่ันเรียกวากิเลสมันหลอกเอานะ มันหนักเราตองหนัก อยางง้ันถึงไดนะ 

อารมณอันน้ันมันหนัก ทางอารมณของธรรมเราท่ีจะตานทานกันตองหนัก สราง
ขึ้นมา ตอไปมันก็สงบได ๆ นี่เราเริ่มตนเปนอยางงั้น ใหรูเร่ืองของการปฏิบัติตอจติใจ
ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งขาศึกและคุณ คุณน้ันไดแกธรรม ขาศึกคือกิเลส มันอยูในใจดวง
เดียวกัน เอาธรรมขึ้นมาปราบมันแลวมันก็สงบตัวลงไปๆ จากน้ันก็สงบเย็น น่ีไดพยาน
แลว เปนเครื่องดูดดื่มในการทําความเพียรตอไปไดเปนอยางดีโดยลําดับ ตอไปก็พอ
ฟดพอเหวี่ยง ถาวันไหนกระแสของกิเลสมันรุนแรง วันนี้ตองไดใชกระแสของธรรม
อยางมากทีเดียว เอาใหหนัก ไมหนักแกกันไมตก เม่ือแกกันตก มันก็เปนพยานอันหน่ึง
ขึ้นมา เอา หนักก็หนักมา ทางน้ีก็มีกําลังเหมือนกัน  

มันไมไดคิดวาการตอสูน่ีเปนภาระทําใหความหนักหนวงถวงใจ ไมอยากทํา ไม
อยากปราบกิเลสนะ มันเลยเอา ทางนั้นหนักทางนี้ตองหนักเพราะเคยไดประโยชนจาก
การทุมใสกันแลว ใชไหม มันก็หนักทางน้ี สุดทายก็ไดอีก การฝกอบรมจิตใจ อันน้ีมัน
ไมไดเสมอกันนะ บางรายก็งาย บางรายก็ยาก จะยากจะงายก็ตาม เราทํางานเพื่อผล
ประโยชนแกเรา อยางไรจะเกิดเราทํา จะงายหรือยากก็เปนงานเพื่อเรา เพื่อประโยชน
แกเรา เราตองทํา เหมือนตานํ้าอยูต้ืนก็มี อยูลึกก็มี ขุดไมถอยมันก็เจอ คนท่ีอยูต้ืนก็
ตื้นไป คนท่ีอยูลึกลงไปก็ลึกลงไป แตขุดใหถึง ขุดไปเรื่อยอยางงั้น มันอยูลึกขนาดไหน
ก็ไมพนขุดถึงจนไดนั่นแหละน้ํา 

อันนี้เรื่องของเรา นิสัยวาสนามีอยูลึกอยูต้ืนตางกัน เราตองชวยตัวเราเองอยาง
น้ัน เพราะเราหวังประโยชนจากการชวยตัวเอง เราหนักเราตองยอมรับซ ิตอไปมันก็ได
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ผล น่ีละอุบายวิธีการแกกิเลส มีธรรมพระพุทธเจาเทานั้น นอกน้ันแกไมไดเลย สาม
แดนโลกธาตุไมมีกิเลสอันใดจะกลัว และจะแกกิเลสไดไมมี มีธรรมเทานั้น ฟงแตวาเทา
น้ัน อันนี้แกไดตั้งแตตนเรื่อย ๆ เปนลําดับลําดาไป จนกระทั่งมีกําลังวังชา หนาแนนข้ึน
ภายในใจ เพราะอํานาจของธรรมมีมากแลว มันก็รูข้ึน ๆ เปนลําดับ กําลังของกิเลสก็
คอยออนตัวลง ๆ กําลังของธรรมก็หนักข้ึน ๆ เปนอยางง้ันนะ 

ไมใชวามันจะเปนแบบเดียวกันหมดนะ ใครอยากใครงายก็อยาเอามาเทียบ
เคียงกัน นั่นเปนอํานาจแหงอุปนิสัยหรือกรรมของใครของเรา หนักเบามากนอยตางกัน 
ก็ใหยินดีในกรรมของเรา ในผลของเรา ในนิสัยของเรา จะลึกตื้นก็เปนนิสัยของเรา เรา
จะแกเราใหได นั่น ก็เอาตรงน้ี เหมือนเขาขุดนํ้าน่ันแหละ ลึกต้ืนก็จะเอาใหไดนํ้า ก็ได 
การแกกิเลส การระงับจติใจของเราใหมีความสุขบาง พออยูไดไปไดวันหนึ่ง ๆ ไมเตลิด
เปดเปงมาตลอดเวลา อยางที่เปนมานี้แลวเราตองมีการอบรมจิตใจ ภาวนา ถาไมอบรม
แลวมันจะเตลิดเปดเปงของมัน ไมมีฝงมีฝา ตายก็ไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีที่เกาะที่ยึดเลย 
ตายเล่ือน ๆ ลอย ๆ ดวยอํานาจแหงกรรมที่เราทําอยางไร มันก็พาไปอันน้ัน 

ถาผูมีกรรมด ี มีหลักแลว มีหลักเปนลําดับลําดา ถึงจะเจ็บไขไดปวยหนักมาก
นอยเพียงไร จิตใจไมไดยุงเหยิงวุนวายไปตามนะ น่ีใจมีหลักเปนอยางง้ัน เดือดรอนก็
เดือดรอนรางกาย สังขารของเรามันเจ็บปวดขนาดไหนก็ตาม จิตไมไดปวด จิตไมได
ปวย จิตมีความสงบผองใส มันเปนคนละวรรคละตอน อยูดวยกันกลาง ๆ น่ันแหละ 
จิตอยูในทามกลางอก รางกายจะเจ็บปวดแสบรอนขนาดไหน จิตไมไดเปน มันก็เห็นชัด 
ๆ จนกระทั่งแนในตัวเอง มันจะเปนจะตายอะไร มันก็แนในตัวเอง เรื่องขันธหานี่จะมา
รุกรานจิตใจใหเขวไมไดเลย ไมมีทาง แนนปงแลว 

อันสุดทายก็คือวา เปนคนละโลก ถาพดูถึงโลกนะ ขันธน้ีเปนโลกหน่ึงเสีย 
วิมุตติธรรมเปนโลกหนึ่งเสีย วิมุตติธรรมคือจิตที่บริสุทธิ์ ถาเรียกวาโลกก็เปนโลกหน่ึง
เสีย หรือฝงก็เปนคนละฝงเสีย ยังไงก็เขากันไมได เปนอยางอื่นอยางใดไปไมได เรยีก
วา อฐานะ เม่ือถึงข้ันน้ีแลวประจักษอยูในตัวเอง จะเปนจะตายเม่ือไรก็เห็นแตเร่ืองของ
ขันธมันดีดมันดิ้น มันจะระงับดับลงไปเมื่อไรก็ดูมันอยูอยางงั้น เมื่อมันไปไมไดเหรอ
สลัดปุบเดียวไปเลย เพราะจิตไมไดเปน มันเปนแตขันธ สภาพของมันออนตัวไปยังไง 
ๆ หือ จวนจะไปแลวเหรอก็รู จะหมดสภาพแลวเหรอมันก็รู แลวก็ดีดเอง 

พอพูดอยางนี ้ เราก็มีตัวอยางอันหนึ่งที่ใหพี่นองทั้งหลายไดฟงบางพอเปนคติ
นะ คือเวลาทุกขเวทนามันสาหัส ก็รูวาสาหัส แตยังไงมันก็เปนคนละโลก วาง้ันเถอะนะ 
มันเปนอฐานะแลวท่ีจะมาเอาฝงน้ันฝงน้ีมาติดกันน้ีไมไดละ มันเปนคนละฝงแลว ทีนี้
เวลามันเปนมาก ๆ ถึงขั้นจะไปเลยนะนี่นะ นี่พูดตามสัดตามสวน เราเคยยับย้ังไวหลาย
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หนนะ ไมง้ันตายไปนานแลว คือปลอยมันก็ไปเลย เมื่อพอรั้งไวไดเราก็รั้งไว ถาหากวา
มันรั้งไมได แมแตพระพุทธเจายังตาย เอาอยางงั้นมาพูดนะ เมื่อพอรั้งไดก็รั้ง รั้งเอาไว 
ทีน้ีเวลามันเปนเขามาหนักเต็มท่ีแลว มันจะไปจริง ๆ 

เวลาจะไปจริง ๆ มันก็เปนขอเตือนอันหน่ึงวา คนเราถามีสติเปนนักภาวนาอยูดี 
ๆ ถามีสติด ีๆ แลว เวลาจะตายสติดีอยูอยางง้ันแลว ทุกขเวทนาในรางกายท้ังหมด จะ
เรียกวา เหลือกําลังของคนท่ัว ๆ ไป วาง้ันเถอะ แตไมเหลือกําลังของสต ิ เวลามันจะ
ตายจริง ๆ ความทุกขทั้งหมดในสกลกายของเรานี ้ มันจะหดเขามาภายในอก ความ
ทุกขท้ังหมดหนักมากขนาดไหนก็ตาม มันจะหดเขามา ทางพื้นนี้ก็หดเขามา ขางบนก็
หดเขามา ทางนี้ก็หดเขามาพรอมกันเลย เขามาอยูจดุศูนยกลาง ทีนี้ทุกขเวทนาทั้ง
หลายที่เปนแทบวาจะเปนจะตายนั้น หมดโดยส้ินเชิงนะ พอความรูท่ีรับผิดชอบใน
ประสาทสวนตาง ๆ นี้หดตัวเขามา ประสาทเหลานัน้ รางกายเหลาน้ัน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูกก็สักแตวาเหมือนทอนไมทอนซุง ไมมีความเจ็บปวดแสบรอนอะไรเลย  

พอความรูสึกน้ันหดตัวเขามา ความรูสึกของจิตนี่หดเขามาสูสวนใหญคือจิต ราง
กายน้ีหมด ความทุกขทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิง น่ันแหละจิตจะออกเวลาน้ันละนะ พอ
มันเขามาน้ันถึงจดุน้ีแลว มันชัดเจนแลวจะไป หดเขามาหมดแลว ความรับผิดชอบสวน
รางกายตาง ๆ ตา หู จมูก ล้ิน กายน้ี ไมมีคําวาหนวก วาบอด มันเปนทอนไมทอนฟน
เสมอกันหมดในรางกายของเรา เหลือแตความรูท่ีหดตัวเขาไปก็เหลือต้ังแตความรูอัน
น้ันอยูเทาน้ัน น่ีเรียกวา ๙๙% พอเขาไปถึงนี้แลว ความทุกขในรางกายท้ังหมด หมด
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ หูหนวกตาบอดเลย เปนทอนไมทอนฟน ทุกขทั้งหลายดับ
โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรู  

ทีน้ีถาไมร้ังเอาไว อันนี้ดีดพับเดียวไปเลย น่ันเรียกวา รอยเปอรเซ็นตตาย ถา
พอรั้งไดรั้งเอาไว พอร้ังเอาไวแลวความรูน้ีมันก็ซานออกมาอีก คือซานออกมาสวนลาง
มันก็ลงไปของมัน สวนขางบนก็ข้ึน สวนน้ีก็ข้ึน พอความรูอันน้ีซานออกไปเทาน้ัน 
ทุกขเวทนาก็เปนไปตามกัน แลวเจบ็ปวดแสบรอนเหมือนกอนท่ีจวนจะตายน่ันแหละ 
มันก็มีความเจ็บปวดเหมือนเดิม เปนอยางง้ันนะ แตเวลามันจะไปจริงๆ มันดับหมด นี่
ถึงรูไดชัดเจนวาจิตเปนยังไง คือจิตนี้ไมตายเลย อะไร ๆ หมดความหมายแตจิตนี้จะ
เต็มสัดเต็มสวน รูชัดเจน จะปดยังไงไมอยู ไมใหรู เพราะเปน อฐานะ จะทําใหเปน
อยางใดอยางหนึ่งไมไดแลว วาง้ันเถอะ 

น่ันแหละการฝกจิต เมือ่ไดถึงข้ันน้ีแลวมันชัดเจนขนาดน้ัน น่ีพระพุทธเจาสอน
โลก สอนดวยความฝกอยางชัดเจนแจมแจงทุกอยาง หายสงสัยแลวจึงมาสอนโลก จึง
ไมมีคําวาผิด สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม จากพระญาณหยั่งทราบทั้งหมด
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เลย อยางเราตัวเทาหนูนี่เราก็พูดไดเต็มปาก เราไมเคยสงสัย ในเรือ่งการเปนการตาย
ของเรา เราจึงไมถือวาเปนภาระ การหวงใยน้ีหวงใยเร่ืองโลกเรือ่งสงสารตางหาก เราแก
ขนาดน้ีแลว เราจะมาหวงใยตัวเอง แมมิดหินเม็ดทรายเราไมเคยมี ก็ใชไปอยางงั้น  

เม่ือถึงกาลเวลาแลวมันก็รูเอง ปลอยปบเลยเทาน้ันเอง ไมเห็นมีอะไรเปนภาระ 
วาจะเปนอยางง้ัน จะตายอยางน้ี วุนว่ีวุนวายท้ังคนผูจะตาย ทั้งคนที่เปนญาติเปนวงศ 
หอมลอมกันอยูน้ันเลยเปนบาดวยกันไปหมด เขาใจไหมละ ผูน้ันก็ไมอยากตาย ถึงเวลา
แลวก็ยังไมอยากตาย ก็ด้ินอีกแหละ เมือ่ถึงกาลเวลาหรือวารูตามหลักความเปนจริง
เต็มสัดเต็มสวนแลว มันปลอยไปหมดเลย มันไมมีอะไรละ เหอ อยูก็อยูมานานแลว จะ
ไปเหรอ ไปก็ไปซิ แนะ เทานั้นพอ ไปเลย ไมมีอะไรท่ีจะมากระทบกระเทือนจิตดวง
น้ันใหดางพรอยหรือใหเสียหายเอนเอียงแมนิดหน่ึงไมมี สมมุติเปนสมมุติลวนๆ  
พังลงไปตามสมมุต ิ จิตเปนวิมุตติลวนๆ พุงเลย ถาจิตบริสุทธ์ิเปนอยางง้ัน น่ัน
แหละท่ีน่ีเปนธรรมธาตุ 

คําวา ธรรมธาต ุ เปนอยูแตในจิตในกายน้ีแลว แตเม่ือยังมีธาตุขันธอยูก็เรียกวา
จิตท่ีบริสุทธ์ิเฉย ๆ ความจรงิแลวคือธรรมธาตุน้ันแหละ ตั้งแตขณะตรัสรูปงขึ้นมาเปน
ธรรมธาตุแลว เพราะฉะนั้นธรรมธาตุนี้กับธรรมธาตุของพระพุทธเจาทั้งหลายจึงเขาเปน
อันเดียวกันไดทันทีทันใด ดังที่เคยพูดใหฟงเหมือนแมน้ํามหาสมุทร เวลาไหลมาจาก
สายตาง ๆ ยังไมถึงแมน้ํามหาสมุทร ก็เรยีกวาแมนํ้าสายน้ันสายน้ีเปนธรรมดา ใกลเขา
มา ๆ พอถึงมหาสมุทรแลว เรียกไดคําเดียววา นํ้ามหาสมุทร จะเรียกวาแมน้ํานี้เขา
มหาสมุทรแลวน้ีวามาจากสายน้ันสายน้ีไมไดเลย เรียกไดคําเดียวเปนแมน้ํามหาสมุทร 

น่ีฉันใดก็เหมือนกัน คําวาแมนํ้าสายตาง ๆ น่ันนะ ก็คือพวกสัตวท้ังหลายท่ี
บําเพ็ญคุณงามความดีมาโดยลําดับลําดา ผูพนแลวเรียกวาถึงมหาสมุทรแลว มหา
วิมุตติแลว ผูน้ีบําเพ็ญมาๆ ใกลเขามา ๆ ก็ยังเปนสัดเปนสวนๆ พอถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่
แลวผางเขามาในน้ีแลว ไมเรียกวาผูน้ันผูน้ีดําเนินมา ไดบารมีมามากนอยอยางง้ันอยาง
งี ้ ไมม ี เขาถึงมหาสมุทรอันเดียวกันแลวเรยีกไดคําเดียว มหาวิมุตติ มหานิพพาน อัน
เดียวกันหมด เพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันตกับพระพุทธเจาจึงเปนอันเดียวกัน คือ
เปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด  

ทานจึงไมถามกัน ปบเขาไปนี้ทานรูหมดเลย ไมเคยไดไปเรียนถามใครก็ตาม 
ธรรมชาติท่ีบอกน้ีรูหมดเลย พระพุทธเจามีมากมีนอยเทาไรไมสงสัย พูดใครจะวาบา
กันท้ังโลกน่ันแหละ ถาพูดตามหลักความจริงของธรรมที่เขาถึงกันแลว ธรรมที่บริสุทธิ์
เต็มสวนเขาเปนธรรมธาตุ กับบรรดาพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายน้ีบริสุทธ์ิ 
เปนมหาวิมุตติมหานิพพานแลว กับธรรมที่เราเขาถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแลว จาที
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เดียวมันเปนอันเดียวกันหมดเลย กวางแคบขนาดไหนมันรูหมดเลย ทีนี้พระพุทธเจามี
มากขนาดไหน ไมสงสัย 

ทีน้ีเวลาพูดใหโลกฟงเขาก็หาวาบา เพราะเขาเริ่มฝกซอมบากันตลอดเวลาอยู
แลว พอแย็บเขาไป เขาก็ควาปบเลย บาเต็มบานเต็มเมืองไปหมด แลวทานไมใชบา
ทานจะพูดหาอะไร ทานไมพูด ใครเปนเขาไปมันรู ไมตองไปถามใครเลย น่ีละทานวา 
สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูเองเห็นเองเต็มสัดเต็มสวนของตนในวาระสุดทายดวยกันท้ัง
น้ัน จึงไมตองถามกัน ระหวางพระพุทธเจากับสาวกไมถามกันเลย เปนแบบเดียวกัน 
มันพอดีดวยกันหมด นี่ละธรรมของพระพุทธเจามีอยูตลอดมา เปนแตเพียงวาถูกกิเลส
มันปดบังหุมหอเอาไว แลวมันก็เอาตัวของมันออกโชวหลอกโลกหลอกสงสาร มีแตมัน
เทานั้น ไมวาอะไรมีดิบมีด ี  มีอะไร มีแตเร่ืองของกิเลสดีท้ังน้ันๆ เราจงึหลงเปนบากับ
มัน ธรรมมันไมใหดีมันเหยียบเอาไว มีแตของเลวของมัน พวกสวมพวกถานเอาออก
ประกาศล่ันโลก อันน้ันก็ดี อันนั้นก็ด ี อะไรผานมาที่ไหนดี ๆ ๆ สุดทายเมืองในเมือง
นอกดีดวยกันหมด เปนบาดวยกันหมด พวกเราพวกดีกับบา จําใหดีนะ 

กิเลสมันปดไวไมใหเห็น ทีน้ีก็วาบาป บุญ นรก สวรรค ไมมีละซี มันปดไวหมด
แลว ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาตินี้มีมากี่กัปกี่กัลปใครคํานวณไดเมื่อไร พระพุทธเจาตรัสรูปงเห็น
แลว ตรัสรูขึ้นมาหลังธรรมชาติเหลานี้อยูแลว พอตรัสรูขึ้นมาก็เห็นแลวๆ มีอยูมาตั้งแต
เมื่อไร แลวพวกเรายังมาลบลางวาบาป บุญ นรก สวรรคไมม ีแขงพระพุทธเจาเกงกวา
พระพุทธเจาขนาดไหน แลวก็จม พระพุทธเจาไมจม พวกน้ีพวกจม พวกเกง ๆ น่ัน 
เปนอยางน้ันนะ 

พากันจําเอานะ เรื่องธรรมเปนของเลนเมื่อไร ละเอียดสุขุมมากทีเดียว ไมมีคํา
วาตนวาปลาย ไมมีอดีต อนาคต เลิศเลอตลอดเวลา ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง คือ
ธรรมธาตุอันน้ีแหละเท่ียง ไมมีเคลื่อนไหวไปมา กฎ อนิจฺจ ํ  ทุกฺขํ อนตฺตา สลายหมด
ไมมีอะไรเหลือ ถาลงจิตเขาถึงน่ีแลว กฎอนิจฺจ ํ  ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเลย จึงเรียกวา
นิพพานเที่ยง ถามีกฎ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาถึงอยู อะไรก็ตามไมมีคําวาเที่ยงทั้งนั้น 
อยูในไตรลักษณทั้งหมด มีแตนิพพานท่ีวาจิตท่ีบริสุทธ์ิแลวหมด สมมุติทั้งปวงไมมี
เหลือเลย นั่นละเที่ยง 

เดี๋ยวนี้มันก็คอยหมดไป ๆ เร่ืองโลกเร่ืองกิเลสตัณหาน้ี แหม เราออนใจเหมือน
กันนะ พูดจริงๆ วันน้ีเอาขอน้ี วันนี้พูดเปนตัวอยางเปนครั้งที่สองมาพูดสอนพระอยูที่
วัดอโศการามบางแลววันน้ี เราเดินขึ้นไปกราบพระ กราบครูบาอาจารยท้ังหลายแลวก็
เดินไป เห็นอุบาสกคนหน่ึง ผูชาย น่ังอยูบนช้ัน ๓ เขาน่ังขัดสมาธิภาวนา เขาไมรูแหละ
เวลาเราไป เพราะเราไปเงียบ ๆ เดินไปขางหลัง เขาน่ังภาวนาดวยความต้ังอกต้ังใจ 
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หลับตาน่ังภาวนา เดินไปเขานั่งอยูนี่ พอมองเห็นแลวเลยสะกิดพระ  พอผานจากเขาไป
พอสมควรแลวก็สะกิดพระ น่ีเห็นไหมน่ันนะ โยมคนน้ันน่ังภาวนาอยูน้ัน น่ีเรียกวาวิธี
การของนํ้าดับไฟ เราวาอยางง้ีนะ 

นํ้าไดแกธรรม ระงับความฟุงซานรําคาญอันแสดงเปลวออกมาเปนฟนเปนไฟ
เผาไหมหัวใจ ดวยการภาวนาเปนนํ้าดับไฟ ระงับเพื่อใหใจสงบเย็น เราวาง้ันนะ พูด
สอนพระ ตอไปนี้จะไมมีนะ เวลานี้ยังมีเกาะมีดอน ไปวัดไปวายังมีสถานท่ีบําเพ็ญบาง
เพื่อความสงบใจ ตอไปจะไมมีนะ แมแตวัดเวลานี้ไปหาดูสถานที่ใดที่ไปเห็นพระนั่ง
ภาวนาสงบเย็นใจ เดินจงกรม แลวน่ังสมาธิน้ันเห็นท่ีไหน พระเปนเจาของของวัด มัน
นาจะเห็นอันนี้กอนเรายังไมเห็นใชไหม แลวนอกจากวัดไปแลวเราจะเห็นไดยังไง 
พิจารณาซิ เพราะฉะนั้นจึงบอกวา น้ีนับวันจะมีนอย ๆ เขาไป เวลาน้ียังมีอยูในวัดในวา 
มีผูทําสมาธิภาวนาเพ่ือนํ้าดับไฟกิเลสไดอยู แลวก็มีความสุขความสบาย พอซุกหัวนอน
ได ในขั้นเริ่มตนเปนอยางงี้กอน 

ครั้นตอไปนี้มันจะไมมีนะ มันจะมีแตฟนแตไฟเต็มโลกเต็มสงสาร ไมวาในวัด
นอกวัด ท่ีไหนเหมือนกันหมด เพราะกิเลสมันเรืองอํานาจมากเวลานี้ แมแตพระเรายัง
เปนขอนซุงใหกิเลสไถไปจนแหลก เวลาน้ีดูมันชัด ๆ ซิ ดูพระนะ ดูทั้งเขาทั้งเรา พระ
เขา พระเราเปนยังไง ดูใหด ีความช่ัวของกิเลสมันฝงอยูในจติดวยกัน เราไมไดบวชเปน
พระ เราเปนฆราวาส ก็ขอนซุงของฆราวาสน้ันแหละ ผูเปนพระก็ขอนซุงของพระ รูบาป
รูบุญเมื่อไร ผูมันหนามันหนาจริง ๆ นะ อันใดที่ธรรมทานชมเชยสรรเสริญวาดี มัน
ตําหนิวาช่ัว วาเลว คอยทําลาย คอยกีดคอยกัน คอยเตะ คอยถีบ คอยยัน คอยเผาอยู
ตลอดเวลา น่ีตัวรายกาจท่ีสุด พิจารณาซิ 

มันเปนไดทั้งพระทั้งฆราวาส เปนแบบน้ีนะ เปนไดดวยกัน น่ีแหละกิเลสมัน
หยาบ มันอยูในรางใดก็ตาม มันก็ถือรางนั้นเปนเครื่องมือของมัน อยูในรางของพระมัน
ก็ถือพระเปนเคร่ืองมือกอกวนบานเมือง ที่เขาสรางคุณงามความดีเปนประโยชนแกตน
เองและสวนรวม มันก็ไปแหย ไปทําลาย ไปเตะ ไปถีบ ไปยัน คนชั่วมันทําความดีไมได 
มันตองทําแตความชั่ว เขาทําความดีขนาดไหน มันถือวาเปนขาศึกของมัน ซึ่งเปนคนชั่ว
ตลอดไป เพราะฉะนั้นเรื่องการทําดีทั้งหลายมันจึงมีการขัดการแยงกัน ท้ังภายนอกท่ี
เปนสวนรวม ทั้งภายในที่เปนในหัวใจของเราเอง  

ในหัวใจของเราเวลาจะสรางคุณงามความดี ไอตัวกิเลสตัณหาตัวเลว ๆ น้ันมัน
มาคอยถีบคอยยันนะ คอยเตะ คอยทําลาย จะน่ังภาวนา โอยเหน่ือยแลว เอาแลวน่ัน 
เริ่มแลว พอนั่งภาวนาไปเราดึงเขามา กิเลสลากไป ๆ โอยไมไหวแลววันน้ี แนะ กําลัง
ไมพอแลววันน้ี นอนเสียกอน เรียกวาเขาส่ังสมกําลัง เขาใจไหม พอต่ืนข้ึนมาแลว



 ๑๑ 

เหมือนหมูเหมือนหมาตัวหน่ึง ไมมีธรรมในใจเลย เปนยังไงกิเลสหลอกคน นี่เราพูดถึง
เรื่องธรรม ของดีคนชั่วจะไมเห็นเปนของดีเลย จะเห็นเปนของชั่วชาลามก เห็นเปนฟน
เปนไฟ เห็นเปนขาศึกศัตรูทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงตอจึงตาน จึงทําลายกันไดลงคอคนเรา  

ถาหากวามีความรูสึกตามทางเดินหรือตามธรรมของพระพุทธเจาจริง ๆ แลว 
ยิ่งเพศของพระดวยแลว จะเปนเพศที่รูไดชัดเจนในเรื่องบาปเรื่องบุญ คุณ โทษ 
ประโยชนหรือไมใชประโยชนตาง ๆ หิริโอตตัปปะประจําใจ จะไมทําไดเลย ผูที่ทําดีมี
แตอนุโมทนาสาธุการใหทานทําดีมาก ๆ แมเราทําไมไดก็ขออนุโมทนากับทานผูทําได 
เปนอยางนั้นสําหรับจิตของคนที่มีธรรมในใจ แตจิตที่มีตั้งแตบาปแตกรรมเต็มหัวใจ
แลว มีแตเปนขาศึก ผูทําดีมากนอยเพียงไร ถือวาเปนขาศึกตอตัวเอง ทั้ง ๆ ท่ีตัวเอง
เปนขาศึกตัวเองพอแลว ยังไมพอ ยังไปกวานที่อื่นเขามาเผาตัวเองอีก มันเปนไดอยาง
น้ัน พากันพิจารณาก็แลวกัน 

เราพูด เราสลดสังเวชจริงๆ  นะ เพราะเราชวยโลก เราชวยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
เราไมมีเกี่ยวของอะไรกับใคร เชนอยางวา ความแพเราก็ไมมีในหัวใจของเรา ความชนะ
เราก็ไมม ีความได ความเสีย ไดเปรียบ เสียเปรียบ เราไมมี ไมมีทั้งนั้น ๆ มีแตความ
เมตตาธรรมลวน ๆ เปนศูนยกลาง ๆ ๆ วางไวตลอด แสดงออกตามน้ัน หนักเบามาก
นอยตามแตท่ีควรจะแสดงออกในแงหนักแงเบาซ่ึงเปนธรรมลวน ๆ เหมือนกันหมด 
เราไมมีอะไรกับใคร เราไมอยูในวงกรณีทะเลาะวิวาท วงกรณีหมากัดกัน ธรรมเหนือ
แลว แสดงออกมาลงมาใหรูจักผิด ถูก ด ี ช่ัวประการตาง ๆ ใหแยกกันไป ถาเปน
หมากัดกันก็ใหตางคนตางจับขาลากมันออกไปคนละทิศละทาง ตางคนก็จับหัวมันไส
ออกจากกันไปอยาใหมันกัดกัน เปนคน เปนพระ เปนเณร มากัดกันยังไงไมใชหมา ให
จับขามันออกไป 

เราไมไดอยูในวงกรณีพิพาทของหมากัดกัน ธรรมะนี้เปนธรรมของพระพุทธ
เจา เหนือตลอดเวลา มาช้ีแจงแสดงเหตุผล เหมือนกับวาไลหมาอยาใหกัดกัน ตัว
ไหนท่ีเจ็บท่ีปวด ไลออกไปแลวเอายาใสใหมันเสีย อยาไปยุใหมันกัดกันอีก อยางง้ัน
ตางหาก เพราะฉะนั้นเราจึงสลดสังเวชนะ การชวยชาติบานเมืองคราวน้ีมีอุปสรรค มี
อุบัติเหตุตาง ๆ ที่แสดงขึ้นมาอยูตลอดเวลา ก็ไมพนที่จะกระทบกระเทือนถึงพี่นองชาว
ไทยดวยกัน และเราผูพาดําเนินนี้ก็ตองไดรับทราบทุกอยาง ถึงจะไมกระทบกระเทือน
จิตใจของเราใหหว่ันใหไหวก็ตาม เราพูดตรง ๆ สิ่งเหลานี้มากระทบไมได มันอยูใน
แดนสมมุติ ที่จะทําจิตใจเราใหไหวไปตาม ไมม ีบอกวาไมมีเลย สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺ
สุ วางตลอดเวลา  



 ๑๒ 

น่ีแยกตัวออกมาพดูเก่ียวกับเร่ืองโลกเร่ืองสงสารตางหาก จึงไดมีการแนะนําสั่ง
สอน ถึงเรื่องมันทะเลาะเบาะแวง ผูสรางความดีสรางแทบเปนแทบตาย ทั้งบานทั้งเมือง 
ผูท่ีคอยทําลายมีแตเร่ืองทําลายโดยถายเดียว หาความดิบความดีพอที่จะไปเปนที่ระลึก
อนุโมทนาบางไมมีเลย อยางน้ีมันเลวขนาดไหน ถาเปนคนเลวขนาดไหน ถาเปนพระ
พระเลวขนาดไหน เลวยิ่งกวาเปรตกวาผีไปอีก ก็คือคนพวกน้ี เปรตพวกนี้ พระพวกนี้
เอง พิจารณาซิ ถามีอรรถมีธรรมแลวจะไมทํา ทําไมได คนไมมีธรรมเทานั้น มีตั้งแตฟน
แตไฟเผาไหม ถือไฟน้ันวาเปนของดิบของดี จึงเอาไฟไปหาเผาก็ม ีและมันก็มาเผาเจา
ของน่ันแหละ 

ไปเผาใครก็ตาม มันไมไปไหนนะความชั่ว เราทําลงไปก็มาหาเรานี้ เราวาเรา
ชนะ ชนะต้ังแตลมปาก แตเรื่องกรรมที่เราไปทํานั้นมันชนะเราแลว เผาหัวใจเราแลว นี่
เราก็อดไมไดเหมือนกัน เราพูดจริงๆ ตามความสัตยความจริง เพราะเราไมมีสวนอะไร
กับใครในสามแดนโลกธาตุน้ี เราไมมี ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของเลย มีแตความเมตตา
สงสารชวยโลกมาจนกระทั่งบัดนี ้ ถึงขนาดที่ไดชี้นิ้วขึ้นมาเลยวา บรรดาพี่นองทั้งหลาย
ท่ีนําสมบัติมีคุณคามีราคาขนาดไหน ออกมาจากความรักความหวงแหนของตน 
ถอดออกมาบริจาคเพ่ือชาติไทยของเราดวยความรักชาติของตนน้ัน มีจํานวนมาก
นอยเพียงไรท่ีผานเราซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง  

ถาธรรมดาแลว ไมร่ัวไหลแตกซึมไปมาก ก็นอยตองมีเปนธรรมดา แต
สําหรับเราช้ีน้ิวเลย บาทเดียวก็ไมมี ฟงซินะ อาจหาญขนาดน้ันนะท่ีเราทําตอโลก
ดวยความเมตตา และความบริสุทธ์ิของเราก็เต็มเหน่ียวอยางน้ันดวย ใครจะมาวา
อะไรเราจึงไมสนใจ เขาจะวายังไงก็วาไป การทําเปนเร่ืองของเราท่ีจะทําประโยชน
ใหโลก เอา ทําลงไป ถาเปนความเสียหายแลว โลกก็ไมควรที่จะไดรับประโยชนดังที่
เห็นมาเปนลําดับจากการชวยเหลือของเรา ใชไหมละ น่ีก็เห็นกันอยูประจักษ เม่ือวานน้ี
ก็ไปมอบทองคําต้ัง ๕๐๐ กิโล แลวดอลลารต้ัง ๓๐๐,๐๐๐  เปนยังไง เปนมงคลไหม นี่
พาพี่นองทั้งหลายทําเพื่อเปนมงคลแกชาติไทยของเรา มันเสียหายไปตรงไหน  

ผูที่ไมทําอะไรเลย คอยแตจะเอาฟนเอาไฟไปเผาคนที่ทําดีทั้งหลายใหแหลก
เหลวเปนจุณวิจณุไปเลย นั้นนะเปนผูที่เลวมากที่สุด ทําไมจงึยกยอวาตัวเปนของดีอยู 
มันเลวขนาดไหนมนุษยเรา ถาคนธรรมดาจะทําอยางงั้นไมได ถาไมใชคนที่เลวจนดูไม
ไดแลว ทําไดทุกอยางคนท่ีเลวแลว นี่เราพูดถึงเรื่องเรารูสึกอิดหนาระอาใจเหมือนกัน 
ถาแยกออกมาอยางน้ีรูสึกอิดหนาระอาใจ แตเม่ือแยกไปอีกอันหน่ึง ออ ดีกับช่ัวมันก็มี
อยูดวยกันในโลกในสงสาร มีมาต้ังกัปต้ังกัลป ไปต่ืนมันหาอะไร แยกปบทันทีเลย 



 ๑๓ 

เอา ทําดีทําไป ผูทําช่ัวมันก็ทําไปมาต้ังกัปต้ังกัลป มันก็มาอยางง้ี ผูทําดีทําไป ผูทํา
ช่ัวทําไป สถานท่ีอยูท่ีจะไดเสวยกรรมดีกรรมช่ัวมีอยูกับทุกคน 

เพราะฉะนั้นนรกจึงไมมีคําวาจน สวรรค พรหมโลก นิพพานจึงไมมีคําวาจน 
นรกก่ีหลุมก็ไมจน กําเนิดของเปรตของผีตาง ๆ ไมจน ใครทําสมควรที่จะไดรับกรรม
ประเภทใดจะเปนขึ้นมาทันท ีๆ โดยไมมีอะไรปดบังไววา ที่มันเต็มแลว ไปแลวกลับมา 
เชนไปเขาคุก เรือนจําเต็มแลวเขาไมได กลับมาอยูสบาย ๆ ไมเคยมี ใชไหมละ อันน้ี
แบบนรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน ก็เหมือนกันอยางน้ัน นี่เปนกรรมของใครของเรา 
ใครอยากทําอะไรก็ใหทําลงไป เรื่องนี้พระพุทธเจาสอนไวแลวทุกพระองค ทุกกระเบียด
ไมมีเคลื่อนคลาดจากกันเลย ตรงเปง ๆ เลย 

นี่เราจะเชื่อไดหรือไมไดใหพิจารณานะพี่นองทั้งหลาย องคศาสดาองคเอกมา
สอนโลก หลุดพนจากทุกขไดมากขนาดไหน ไอพวกกิเลสตัณหามันสอนใครใหไดหลุด
พนจากทุกข มีแตลากลงใหจม ๆ ถาเปนของดีตําหนิวาช่ัว ถาเปนของชั่วชมเชยวาด ีนี่
เรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมดีบอกวาดี ช่ัวบอกวาช่ัว ควรแก แก ควร
ถอดถอนควรถอดถอน ควรสงเสริมใหสงเสริม ทานสอนอยางน้ี เราก็ดําเนินไปตามนั้น 
ลูกชาวพุทธจําใหดีทุกคนนะ ไมง้ันจะตายจมไปดวยความช่ัวชาลามก ท่ีมันมีอํานาจมาก
ครอบโลกธาตุเวลาน้ี ย่ิงหนาแนนมาก 

อยางท่ีวาผูชายคนท่ีเขาน่ังภาวนา น่ังภาวนาเปนนํ้าดับไฟ เขาภาวนาดวยธรรม 
ใหจิตใจที่ฟุงซานวุนวายดวยกิเลสนั้นระงับดับลง เราก็บอกกับพระท่ีไปดวยกัน นี่ดูเอา
ซิ น่ียังมีอยูนะ ในวัดในวา ในสถานท่ีบําเพ็ญความสุขความดี ยังมีอยู ตอไปนี้จะลด
นอยลง ๆ ๆ ๆ ดีไมดีไมมี แมกระทั่งวัดก็จะไมมี อํานาจของกิเลสจะกลืนไปหมดๆ 
เปนอาหารของกิเลสอยางโอชาทีเดียว หมดเลย วาง้ันนะ เวลาน้ีเรายังมีโอกาสอันดีงาม 
พระพุทธเจาก็เทากับยังทรงพระชนมอยูนั้นแล คือธรรมและวินัยน้ันแลเปนศาสดาของ
พวกเราท้ังหลายเวลาน้ี ไมไดสูญหายไปไหน  

เอา นํามาเทิดทูน นํามาปฏิบัติ ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลว
ระลึกถึงธรรมถึงวินัย อะไรผิดอะไรถูก อยูกับตัวเสมอแลวเทากับเราตามเสด็จพระพุทธ
เจาติดตัวไปเลยๆ นี่ผูมีศาสดา คือผูมีหิริโอตตัปปะภายในจติใจ ถาไมมีหิริโอตตัปปะ
จะไปเอาพระพุทธเจามาจากภูเขาลูกไหน กี่พระองคก็เปนของเศษเดนไป ไมเกิด
ประโยชนอะไร เพราะคนนั้นหมดคาหมดราคาแลว ใหเอาพระพุทธเจา คือธรรมของ
พระพุทธเจา เขามาสถิตไวที่ดวงใจของเรา นี้ละฝากเปนฝากตายไดไมสงสัย กิเลสฝาก
มันไมไดนะ มีแตมันหลอกลวงใหหลงไปตามมัน และจมไปๆ ดวยกันน่ันแหละ 



 ๑๔ 

เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ เหน่ือยแลวนะ พูดไปพูดมาก็เหนื่อย มันหากไปของ
มันเองนะ เลยเตลิดเปดเปง เหนื่อยถึงรูนะ ความเหน่ือยกระตุกเอา ไมงั้นมันยังจะไป
อีกนะ 

(ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : ญาติโยมเขาชวยงานศพหม ู๗๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อ 
ดราฟทมาถวายหลวงตา) ออ น่ีละอยางน้ี มันไมมีนะวาจะมาเขาหลวงตาบัว ถวายเปน
ของหลวงตาบัวจรงิอยู แตเวลาหลวงตาบัวออกทําประโยชนไมมีคําวาหลวงตาบัว เลย
หมด ถึงไหนถึงกันตลอดมาอยางน้ี พ่ีนองท้ังหลายจําไวนะ เราจึงไมมีอะไรเปนของเรา
นะ เพราะไดมาปบนี้มันวิ่งแลว ตั้งแตมันยังไมมีมันยังวิ่งอยูแลวที่จะให แตมันไมม ีจน
ซะกอนนะ พอมีไดมากนอยผึงออก 

สมบัติของพ่ีนองท้ังหลายท่ีมาบริจาคอุทิศสวนกุศลในงานเผาศพหมูเราน่ันนะ 
ภรรยาของคุณชาย หมอมราชวงศทองแถม ทองศิริน่ันแหละ (ทองศิร ิทองแถมครับ) 
เออ เอาละมันผิดไปไปเลย อยาไปยุงกับมัน ที่เอามาบริจาคนี้นะ รวมมานี้ทั้งหมด 
บรรดาปจจัยทั้งหลายที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา รวมแลวเอามาบริจาคนี้ทั้งหมด นี้เรา
ก็จะทําประโยชนตอไป ใหอนุโมทนาไวอยางแนนอน เปนอื่นไปไมได เพราะเราเคย
ปฏิบัติอยางน้ีมาอยูแลวนะ เปนอยางอื่นไปไมได 

เทศนวันนี้ก็ดูเหมือนไมถึงชั่วโมง (๔๕ นาทีไดครับ) เออ คงจะไดระยะ ๔๕ 
แตวามันก็มีเรงบางนะ ถาเรงเนื้อธรรมมันก็มาก แตถาเรงมันเหนื่อยนะ ถาพูดเอ่ือย ๆ 
ธรรมดานี้ก็ไปไดนาน แตถาเรงแลวมันก็เปน นี่ละฟงเอาสิเสียงธรรมเปนอยางงั้นนะ 
คําวาเรง ไมเรงน้ันนะ ธรรมน้ีเปนจุดศูนยกลาง บรรจุไวท่ีหัวใจ ท่ีควรจะออกมาก
นอยน้ันจะออกจากหัวใจ ถาควรจะออกขนาดไหน เรียบ ๆ ธรรมดาก็เรียบ ๆ 
ธรรมดา เร่ือย ๆ ๆ ธรรมดา ถาควรจะออกหนักขนาดไหนจะออกเปนพักเปนตอน 
ถาหนักมากปบปง ๆ เลยน่ัน ธรรมเปนอยางน้ัน 

นี่ละที่คนเขาคาดคะเน หรือดนเดาเกาหมัด เกาหมัดมันถูกหลังหมาก็ไมสนใจ
กับมัน ไดเกาหมัดก็เอาพวกน้ีนะ เขาก็วาหลวงตาบัวน้ีดุ นี้ที่นาทุเรศนะ น่ีทานดุแลวนะ 
เนี่ย เทศนกระแทกแดกดัน ความจริงคือพุง ๆ เขาใจไหมละ เทศนด ุ เทศนดา เทศน
หยาบ เทศนโลน เขาวา น่ีละคือกิเลส ตัวมันหยาบโลนมันไมไดดูตัวของมันนะ ธรรมะที่
จะไปชะลางหัวมัน มันบอกวาหยาบโลน เขาใจไหม น่ีละกิเลสฟงเอา และเขาวาอยางง้ัน
ทั้งนั้น เราบางทีรูสึกมีความสลดเหมือนกันนะ โอ เราเทศนเพื่อประโยชนแกโลกดวย
ความเต็มอกเต็มใจของเรา  

ธรรมะนี้ออกเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวผูฟงกลับพลิกไปเปนภัยตอตนเอง หาวา
เทศนด ุเทศนดา เทศนหยาบ เทศนโลนไปอยางน้ี มันเปนภัยเขาใจไหม น่ีอดคิด บางที



 ๑๕ 

สลดใจแย็บเหมือนกันนะ แลวก็จะทํายังไง ผูดียังมีอยูมากนะ ผูไมดีมีเพียงเทานี้ เราจะ
เห็นแตผูนี้ไมใหเขาเกิดโทษ ผูที่จะเกิดประโยชนมากมายนี้ทําไมมันไมเห็น มันก็ออก
ของมันละสิ ควรออกขนาดไหนมันก็พุง ๆ ของมัน พากันเขาใจเอานะ เรื่องที่จะเปน
อยางโลก พูดจริง ๆ ยันเลยเชียว เราไมมีมาแลวได ๕๐ กวาปน้ีแลว ถาหากวามันมี มัน
ตองแสดงออกกิเลส ถามันหมดแลวจะทํายังไงมันก็ไมม ี จึงเรียกวาหมดกิเลส ทีนี้มีแต
พลังของธรรมออกพุง ๆ เลย หนักเทาไรย่ิงพุง ๆ ๆ เลย เรื่องของกิเลสออกเทาไรเปน
ฟนเปนไฟเผาไหม โลกนี้เปนเถาถานไปหมด มันตางกันอยางง้ันนะ ถาเรื่องของธรรม
เหมือนนํ้าดับไฟ  

  นํ้าอะไรหวาน ๆ หนอยวะ (น้ําผลไมเจาคะ) พอชมอยางน้ีวามีหวาน ๆ 
หนอย วันหลังใหเอามาสักสองโองใหญนะ วันน้ีทานวาดีนะ ฟาดมาสองโองใหญ ฟาด
เขาปาเลย แทนที่จะกินฟาดเขาปาเลย น่ันโองใหญวาง้ัน มันเกงนัก เปนยังไง พูดอยาง
น้ี ใครฟงบาง มันเปนยังไง เจ็บไหม หรือไมเจ็บ ฟงอยางน้ีมันนาเจ็บนะ มันเจ็บไหมละ 
เอามาสองโองปาเขาปาเลย น่ันโองใหญ วาง้ัน แทนที่จะกินไมกิน 

ใครเคยเห็นไหมในตําราเรื่องพระโมคคัลลาน ทานเขาฌานสมาบัติ เหาะไปชม
หอปราสาทแดนสวรรค ถามถึงหอปราสาทราชมณเฑียรที่เต็มอยูแดนสวรรค คนเฝาอยู
เจาของยังไมมา นั่นเห็นไหมละ เฝาบริษัทบรวิารท่ีมีวาสนาดวยกันน่ันนะ หากเปนอยู
ในฐานะบริษัทบริวาร หอปราสาทท่ีสวยงามมากท่ีสุด สะดุดตาสะดุดใจ ทานก็ถามอีก 
นี่เปนหอปราสาทหรือยังไง ไมเห็นมีคน ออ เจาของยังกําลังสรางบุญสรางกุศลอยูแดน
มนุษย พวกน้ีไดลวงลับมากอน ตายมากอนแลวก็เปนบริษัทบริวารของทาน มันหาก
เปนไปเองก็เลยไดมาเฝาหอปราสาททาน นายยังไมมา ลูกนองตายแลวยังมารูจกัหอ
ปราสาทของนาย ฟงซิ 

เวลาทานไปแลวขอเชิญทานใหรีบข้ึนมา หมายความวา ใหรีบตาย ใหรีบขึ้นมา
อันนี้ยังรางอยูเจาของยังไมมา (โยมกําลังเขามาถวายปจจัย) นี่จะรีบไปหรือยังไงกันนี่
สองคนน่ี ไมรีบไป เอารีบมา  

วัดอโศการามมันเก่ียวกับทานพอลี เกี่ยวโยงกันกับเรามาตลอดตั้งแตเริ่มสราง
วัดนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไดมีการเขาการออกอยูเสมอ เลยกลายเปนความเคยชิน เปน
นิสัย อยากเปนเมื่อไรก็ไป อยากมาเมื่อไรก็มา เพราะเคยมาแลวตั้งแตเริ่มสรางวัด ทาน
พอลีทานเกี่ยวของเมตตาเราอยูตลอดนะ บางทีทานก็ส่ังใหไปหา จดหมายไปอุดรใหมา 
งานอะไร ๆ ทานส่ัง นิสัยทานพอลีเปนสําคัญมากนะ ทานหลวงปูมั่นเราก็ชมเชยอยู
เรื่อย ๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาผูใหญของทาน ทานจะปรารภถึงอยูเสมอ องคน้ันเปนยัง
ไง ๆ แตทานพอลีน้ี ทานชมเชยมาตลอด ทานพูดถึงเสมอ คือธรรมดาทานพูดถึงองค
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นั้นองคนี้ไปทั่ว ๆ ไปหมดเรื่อย ๆ ทานไมคอยพูดแหละ พูดก็เพียงผานเฉย ๆ ไมไดมี
จุดเนนหนักหรือจดุสําคัญใหเราไดคิด ทานพูดออกจุดไหนนาฟง 

บอกวา ทานลีเปนพระที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญทุกสิ่งทุกอยาง เด็ดเดี่ยว จริงจัง ทาน
พูดนะ ไมเหลาะแหละ พูดใหอะไรทานขึ้นอยางงี้กอน ข้ึนกอนเลย จากนั้นก็พูดถึงเรื่อง
นิสัยวาสนาของคนเรา ของพระ ของเณรไป แลวก็มาเก่ียวกับทานพอลีเหมือนกัน อันน้ี
ก็นิสัยวาสนาของทาน มันเปนอยางงั้น ทานก็พูดใหฟงเรื่องราวตางๆ ที่ทานอยูจันทบุรี 
เลาใหฟง ต้ังแตน้ันมาแลวเราก็เขาออก ๆ ตลอดมา จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ก็
เร่ือยมาอยางน้ี คือกอนหนาเราก็เขาออกอยูแลว เวลาทานมรณภาพจากไป เราก็ไปมา
ของเรา  

ยิ่งมีรูปครูบาอาจารยซึ่งเปนที่เคารพบูชาหลาย ๆ องคอยูน้ัน เพราะฉะนั้นเราจึง
ไดไป หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร ทานพอลี สามองคนี้เปนที่เคารพบูชาอยางยิ่งของเรา 
เราก็ไป เอาละงดละ มันหมดจะเอาอะไรมาพูดอีก ก็ตองหาอุบายออกวา หมดเวลาบาง 
อะไรบาง ความจริงมันหมดธรรม ไมมีอะไรจะพูด จะใหเปดออกมาอีก มันหมดก็บอก 
วาหมด ตอไปนี้จะใหพรนะ 

 
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดท่ี 
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