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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

โลกวัฏฏะ ๓ 
 คําท่ีวาธรรม ๆ น้ันเปนธรรมชาติมีมาด้ังเดิม มีอยูแลวแตกาลไหน ๆ เชนเดียว
กับโลกที่มีเปนคูเคียงกันมา แตอาศัยผูรื้อฟนขึ้นมาเปนยุคเปนสมัย เชนพระพุทธเจาแต
ละพระองค ๆ มาตรัสรูธรรม แลวประกาศสอนโลกมาโดยลําดับลําดา ไมไดแสดงออก
ตลอดกาลเวลาเหมือนโลกท่ีแสดงตัวอยูตลอดเวลาน้ี คําวาโลกคือกิเลสวัฏฎ ที่พาสัตว 
จิตวิญญาณของสัตว ใหหมุนเวียนเปล่ียนแปลงเกิดแกเจ็บตาย และหมุนไปตามอํานาจ
แหงกรรมของตนดวย นอกจากหมุนเพราะอํานาจแหงกิเลสพาใหเกิดแลว ยังหมุนไป
ตามอํานาจแหงกรรมดีกรรมช่ัวท่ีตนทําไว ท่ีเรียกวากรรมวัฏฏ กิเลสน้ันแลเปนสาเหตุ
ใหสัตวทํากรรม แลวก็เปนวิปากวัฏฏ หมุนกันไปหมุนกันมาเปนวัฏวน ทานเรียกวาวฏั
วน ๓ 

 กิเลสวัฏฏ ๑ กรรมวัฏฏ ๑ วิปากวัฏฏ ๑  น่ีละหมุนรอบตัวอยู เหมือนมดไต
ขอบดงนั้นแล หมุนไปหมุนมาอยูอยางนี้ ทํางานบนหัวใจสัตวโลกทุกประเภทเรื่อยมาไม
มีเวลายับย้ัง หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองทีเ่รียกวาอัตโนมัติ สวนธรรมะน้ันได
ปรากฏข้ึนมาเปนคร้ังเปนคราว ระงับดับกงจักรท้ังหลายเหลาน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยฟนดวย
ไฟเผาไหมสัตวโลกใหสงบรมเย็นลง เปนวรรคเปนตอนเปนเกาะเปนดอน ไมใชจะ
ตลอดทั่วถึงไปหมดทุกตัวสัตว นี่เปนหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิม 

 พระพุทธเจามาตรัสรูก็มาตรัสรูในหลักธรรมชาติเหลาน้ีแล แกก็แกสิ่งที่เปนภัย
ตอสัตว อันเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่ง ดวยธรรมซ่ึงเปนหลักธรรมชาติอันหน่ึง ถาเทียบ
แลวก็เหมือนกับน้ําสะอาดที่มาชะลางสิ่งสกปรก หรือวาเปนนํ้าดับไฟเปนยุคเปนสมัยก็
ได ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิม ผูใดก็ตามถาไดหยั่งเขาถึงอริยสัจ ตรัสขึ้นมาเปนพระพุทธ
เจาบาง เปนพระสาวกท้ังหลายบางแลว ทานเหลาน้ีแลจะจับเอาจุดแหงอริยสัจ ซึ่งเปนที่
อุบัติแหงทานผูบริสุทธ์ิท้ังหลายน้ี กระจายออกไปทั่วโลกดินแดน ใหเห็นเร่ืองกิเลสวัฏฏ 
กรรมวัฏฏ วิปากวัฏฏ ซึ่งหมุนเวียนไปมาอยูตลอดเวลานี้อยางแจมแจงตลอดทั่วถึง โดย
ไมจําเปนจะตองไปทูลถามพระพุทธเจาก็ได ในข้ันพระอรหัตบุคคลแลว สามารถทราบ
ไดอยางชัดเจนในเร่ืองความเปนมาของสัตวเก่ียวกับกิเลสวัฏฏน้ี 

 ในสามประเภทน้ี อริยสัจเทาน้ันเปนธรรมชาติที่จะทําลายใหแตกกระจายออกไป 
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ใหรูใหเห็นในส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูทั้งหลาย ซ่ึงสัตวท้ังหลายไมรูไมเห็นเลย แตทานเหลาน้ีรู
แจงเห็นจริงประจักษพระทัยและประจักษใจดวยกัน ตางแตภูมิกวางแคบตางกันเทานั้น 
เชน ภูมิของพระพุทธเจาแตละพระองคนี้กวางขวางสุดสมมุตินิยม ครอบอํานาจของ
กิเลสวัฏฏไปหมด คือรูตลอดทั่วถึงทั้งแดนแหงธรรมและแดนสมมุติแหงกิเลสวัฏฏ นี่
คือพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัยสามารถรูไดอยางแจมแจงชัดเจน เพราะฉะนั้นจึงนํา
ธรรมะมาสั่งสอนสัตวทั้งหลายไดตลอดทั่วถึง 

 ไมวาจะเปนโลกใดทรงรูแจงเห็นจริงหมด ตลอดอุบายตาง ๆ ท่ีจะนํามาแนะนํา
ส่ังสอนสัตวโลก ที่เหมาะสมแกภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตาม จะทรงแนะนําส่ังสอน
ตามความเหมาะสมน้ัน ๆ ถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวก ทานท่ีรูแจงแทงทะลุใน
อริยสัจ ผุดข้ึนเปนอรหัตบุคคล สามารถรูแจงเรื่องของสัตวทั้งหลายไดเปนอยางดีตาม
วิสัยของสาวกน้ัน ๆ 

 นี่ละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่วามีคูเคียงกันมา มีอะไรเปนเครื่องพิสูจน 
ถาเราอานเพียงตํารับตําราเทาน้ัน ถาแงไหนตําราไมมีเราก็ไมทราบ แงไหนท่ีตําราแสดง
เอาไว เราก็พอทราบไดบาง เพราะเราไมทราบดวยตวัเองของเรา ในจุดกลางแหงวัฏ
จักรอันนี้คืออะไร มันอยูที่ตรงไหน มันก็อยูในวงองคอริยสัจนี้เหมือนกัน วัฏจักรนี้อยู
ในอริยสัจ คือสมุทัยสัจนั้นแล ท่ีวากิเลสเปนเคร่ืองบังคับใหสัตวท้ังหลายทํากรรม จะ
เปนอะไรที่ไหนไป เมื่อไดหักกงกรรมสมุทัยสัจกับทุกขสัจไปพรอม ๆ กันแลวดวย
อํานาจแหงมรรคสัจ จนกลายเปนผลข้ึนมาเปนนิโรธแลว ทานยอมรูแจงแทงทะลุในสิ่ง
ท้ังหลายเหลาน้ี กระจายไปทั่วโลกดินแดนแหงสัตวที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึง เพราะ
อันน้ีเทาน้ันเปนธรรมชาติท่ีหมุนเวียนเปล่ียนแปลงในจิตวิญญาณของสัตวโลก 

 ดวยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตาย ๆ หมุนเวียนเปล่ียนแปลง ดีชั่วสูงต่ําไมมี
ประมาณอยูตลอดมา และยังจะเปนอยางนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนพาหมุนไป จน
กวาจะสิ้นสุดวิมุตติดวยอํานาจแหงความดีของผูบําเพ็ญนั้นแลจึงจะระงับดับลงได เชน
พระพุทธเจาพระอรหันตทาน เปนผูระงับดับส่ิงเหลาน้ีไดแลว จึงไดมองดูธรรมชาตินี้
ดวยความผานมาของพระองคและของพระสาวกองคนั้น ๆ ดวย ดวยความเปนอยูของ
สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยกรรมมากนอยเพียงไร เพราะอํานาจแหงกิเลสวัฏฏน้ีดวย จึงรู
แจงแทงทะลุไปหมด 

 นอกจากทานจะนํามาแสดงหรือไมเทานั้น เชนอยางพระสาวกทานจะนํามาแสดง
อยางละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือภพแหงสัตวนั้น ๆ มากนอยเพียงไรนั้นเปนวิสัยของ
ทาน ถาไมใชวิสัยทานจะแสดงไปหาประโยชนอะไร เพราะเปนอฐานะไมเกิดประโยชน
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อะไรกับการแสดง เพียงรูเพียงเห็นในส่ิงท้ังหลายเทาน้ัน ก็พอกับญาณแหงความรูแจง
เห็นจริงของทาน แลวปลอยวางไวตามหลักธรรมชาติของมัน น่ีเปนพุทธวิสัยและสาวก
วิสัยที่ทานปฏิบัติกันมา 

 ผูที่หลุดพนแลวยอมสามารถทราบจากเรื่องของสัตวทั้งหลายไดเปนอยางดี ทาน
จึงนําธรรมท้ังหลายเหลาน้ีมาประกาศสอนโลก เริ่มไปตั้งแตกรรมวัฏฏ เพราะกิเลสวัฏฏ
น้ันสัตวไมอาจจะรูวาเปนอยางไร เร่ิมกรรมวัฏฏแลวก็หมุนมาถึงกิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ วิ
ปากวัฏฏ วาสัตวท้ังหลายไดทําบาปทําบุญแลวเปนผลข้ึนมา ใหลงตํ่าบางใหข้ึนสูงบาง 
คือใหดีบางใหช่ัวบาง ใหสุขบางทุกขบาง สุขมากทุกขมาก สุขนอยทุกขนอย ตามอํานาจ
แหงกรรมของตนเรื่อยมาโดยลําดับลําดา 

 จากน้ันหากทานผูท่ีมีความสามารถแกกลา ท่ีจะรูตนเหตุแหงกิเลสวัฏฏซ่ึงเปน
ตัวหมุนนี้ไดมากนอยเพียงไรแลว ทานจึงนํามาแสดงใหพอเหมาะพอสม กับภูมิแหง
ทานผูท่ีควรจะรับไวไดและหลุดพนไปได เพราะอํานาจแหงธรรมอันเปนความจริงสุด
สวนน้ี เชน พระพุทธเจาทรงแสดงแกเบญจวัคคียทั้งหา ไมเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีล
เรื่องอะไรทั้งนั้น น่ีผูน้ีเหมาะแลวกับกิเลสวัฏฏ ลงในสมุทัยสัจเลยทันท ี ดังทีเ่ราทราบ
แลวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีแตองคอริยสัจลวน ๆ ๆ จากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็
เปนองคอริยสัจ เร่ืองเกิดเร่ืองตายเหลาน้ีเปนอริยสัจ ในอาทิตตปริยายสูตรก็เปนเร่ือง
อริยสัจแตกกระจายออกไป องคอริยสัจแทคือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค กระจายออกไป
เปนกิ่งกานแขนง แตกออกไมมีประมาณ ลวนแตเปนมาจากอริยสัจน้ีท้ังน้ัน ทานแสดง
เรื่องกิเลสวัฏฏขึ้นทันท ี

 เพราะทานเหลาน้ีเปนผูสมควร ที่จะรื้อถอนสิ่งเหลานี้ออกจากใจไดแลวไมมีที่
สงสัย พระองคก็ทรงแสดงอยางนี้ ถายังเปนไปไมไดอันเปนสาธารณะของโลกทั่ว ๆ ไป 
ทานก็เร่ิมแสดงต้ังแตเร่ืองการกระทําคือศาสนธรรม แสดงลงเรื่องของกรรมเปนหลัก
ใหญ ออกมาจากกิเลสวัฏฏมาแสดงเรื่องของกรรม กรรมดีกรรมช่ัว ทําดีทําชั่ว ทําบาป
ทําบุญ ไดเสวยผลเปนบุญเปนกุศล เปนบาปเปนกรรมหนักเบามากนอยเร่ือยไป ให
สัตวท้ังหลายไดทราบ ไดรูวิธีละวิธีแกวิธีถอน และรูวิธีบําเพ็ญในส่ิงท้ังหลายเหลาน้ี ให
เจริญงอกงามภายในจิตใจของตน เพ่ือใหเปนผลเรียกวาวิปากวัฏฏ คือผลแหงกรรมดี
กรรมช่ัว ผูน้ันเปนผูเสวย จนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลําดับ ไมพนจากหลักแหง
กรรมน้ีเลย 

 การส่ังสอนสัตวโลก ธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิมอยางไรก็ทรงแสดง การทําความชั่ว
ไปตกนรก นรกก็มีอยูแลวดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี้แล ไมผิดจากบาปจากบุญนี้
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เลย นรกแตละหลุม ๆ มีตามขั้นตามภูมิแหงความชั่วของสัตวโลก ที่จะพึงไปตกในที่
เหมาะสมกับกรรมของตนนั้น ๆ ขึ้นมาเปนภพเปนชาต ิ เปนเปรตเปนผ ี เปนเทวบุตร
เทวดา เกลื่อนอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ ไมมีชองวางในบรรดาสัตวทั้งหลายที่เสวยผลอยู
ทั่ว ๆ ไปนี ้หาชองวางไมไดเลย นี่พระองคก็ทรงแสดงใหทราบอยางนี้ 

 ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไป นับแตเทวดา รุกขเทวดา ภุมมเทวดา อากาสาเทวดา ข้ึน
ถึงพวกเทพท้ังหลายในสวรรคช้ันน้ัน ๆ ขึ้นถึงพรหมโลก ๑๖ ช้ัน ท่ีเก่ียวกับทาว
มหาพรหมหรือพรหมทัง้หลาย ก็แสดงไวโดยถูกตองแมนยําทุกสิ่งทุกอยางเหมือนสิ่งทั้ง
หลายนั้นแลไมมีอะไรบกพรอง เพราะเปนสวากขาตธรรมดวยกัน 

 คําวาบาปก็เปนความจริง บุญก็เปนความจริงอันหนึ่งที่มีอยูแลว ทรงรูทรงเห็น
มาแลวดวยพระจักษุญาณหยั่งทราบตลอดทั่วถึง วานรกก็ดีไมวาหลุมใด สวรรคก็ดีไมวา
ช้ันใด ตลอดพรหมโลกถึงนิพพาน พระองคทรงผานทรงรูทรงเห็นไวหมดเรียบรอยแลว 
นํามาส่ังสอนสัตวโลกใหรูเห็นตามน้ัน แลวใหมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตน
ดวยการกระทํา คือละบาปบําเพ็ญบุญบําเพ็ญคุณใหเกิดผลเกิดประโยชนแกตน เพื่อ
เปนการสงเสริมจิตใจซ่ึงกิเลสวัฏฏมันรุมลอมอยูน้ี ใหคอยจืดจางและคอยหายไปโดย
ลําดับลําดา และเพ่ือบุญกุศลเขาชวยสนับสนุนใหจิตใจน้ี ไดไปเกิดในสถานที่ดีหากวา
จะไดเกิดตอไปอยู ยังไมขาดภพขาดชาติเพราะกิเลสยังมีอยูในจิตสันดาน ก็ใหไดไปเกิด
ในสถานท่ีดีคติท่ีเหมาะสมเปนข้ัน ๆ ภูมิ ๆ ขึ้นไป สวนใดที่วาพระพุทธเจาไมไดทรง
แสดงไวแลวนั้นไมมีเลยในสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย สามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไวแลวทั้งนั้น 

 เบื้องตนไดกลาวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลก   โลกคือเรื่องของมวลแหงกิเลสทั้งหลาย  
ธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรม เปนธรรมท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ เปนธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิม แตทั้ง
สองอยางนี้เปนขาศึกซึ่งกันและกัน เปนเคร่ืองลบลางกัน จึงตองมีมาดวยกัน ประหน่ึง
วาถาเปนภาษาวิญญาณของเรา เปนสัตวเปนบุคคลก็เหมือนเปนคูเดือดคูแคนกันมา คู
ตอสูกันมา คูอริศัตรูตอกันมา ความจริงก็ไมผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ําที่สะอาดชะ
ลางกันเทาน้ันแหละ นี่แยกออกไปเปนปุคคลาธิษฐาน เปนเรื่องของบุคคล จึงเปน
เหมือนหน่ึงวาเปนคูเดือดคูแคน เปนคูปรปกษกันมา โดยถือหัวใจเปนสนามรบเปนเวที
ที่อยูของธรรมชาติทั้งสองนี้ 

 แตสวนมากธรรมชาติฝายตํ่าน้ีเปนเจาของครองอยูภายในน้ัน จึงมีอํานาจมาก 
หนุนจิตใจแตละดวง ๆ ใหเปนไปอยางไร ยอมเปนไปไดตามความมุงหมายของมัน 
ทานจึงเรียกวากิเลสวัฏฏ มันหมุนใหทํากรรมใดก็ทํา ทําบาปก็ทํา ทําประเภทใดก็ตาม 
ความอยากมันเปนสิ่งลอลวงใหสัตวทั้งหลายหลงกลของมัน แลวอยากทําอยากพูดอยาก
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คิด อยากไปอยากมา อยากกระดิกพลิกแพลงในสิ่งที่เปนไปตามเพลงของมันนั่นแล 
สัตวโลกทั้งหลายไมมีทางที่จะทราบไดเห็นไดรูได จึงตองหมุนไปตามอํานาจของมัน 
แลวก็โกยผลข้ึนมาใหเปนความทุกขความทรมาน 

 สิ่งที่ลอลวงสัตวโลกก็คือความอยาก หมุนไปเร่ือยเร่ืองความอยาก อยากรูอยาก
เห็น อยากเปนอยางนั้น อยากเปนอยางนี้ นี่คือสิ่งลอลวง เรียกวายาเคลือบนํ้าตาลมัน
เคลือบไวอยางนั้น เราไมรูวาความอยากน้ีเปนประเภทใด เปนยาพิษหรือเปนอะไร เรารู
แตเพียงวาเราอยาก เชนเราอยากไปเราก็ไป เราอยากอยูก็อยู ไมคํานึงวาไปเพื่ออะไร 
อยูเพื่ออะไร ทําเพื่ออะไร ทําดีหรือทําช่ัว ทําผิดทําถูกประการใด เราไมสามารถท่ีจะ
ทราบได มีแตธรรมชาตินี้มันหนุนออกไปเรื่อย ๆ สัตวโลกจึงลุมหลงไปไมมีประมาณ 
ความโลภจึงไมเคยเหือดแหงภายในจิตใจของสัตวโลก 

 เพราะความอยากมีความโลภตองม ี ราคะตัณหาเปนเคร่ืองหนุนอยูภายในจิตใจ 
ตัวน้ีรุนแรงเอามากทีเดียว โลภก็โลภเพราะอันน้ีเปนสําคัญ น่ีละท่ีวากิเลสตัวสําคัญ 
เฉพาะอยางย่ิงนักบวชเราลมระนาว ๆ ไป เพราะอันน้ีเองเปนตัวทําลายท่ีสําคัญมาก ขอ
ใหทุก ๆ ทานไดนํามาพินิจพิจารณา อยามีความสนิทติดจมกับมัน เอาใหจริงใหจัง 

 นี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลส โลกกับธรรมที่หมุนกันไป แลวแยกเขามาถึง
ราคะตัณหาน้ีก็ทําใหอยาก ๆ ยิ่งอยากหนักอยากแนน อยากไมคํานึงคํานวณ มีแลวก็
อยาก มีมากเทาไรไมเพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี ้ แลวผลของมันก็เหมือนกับไฟไดเชื้อ 
สงเปลวจรดเมฆ ๆ เพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุมรอนอยูทั่วหนากัน 

 มองโลกเราอยามองดวยความดูถูกเหยียดหยาม อยามองดวยความชมเชย
สรรเสริญโดยถายเดยีว ตามท่ีตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญและอยากตําหนิติฉิน
นินทา แตใหมองดูตามหลักความจริงมีธรรมเปนที่ตั้ง มีธรรมเปนจุดศูนยกลาง สรุปลง
ในธรรม ยุติลงในธรรมเปนที่ยุติได 

 ก็คือโลกนี้เราอยามองวาคนนั้นสูงคนนี้ต่ํา คนน้ันม่ังมีคนน้ีมีฐานะยากจน หรือ
สัตวทั้งหลายต่ําตอยนอยหนาอะไร ตนเปนผูมียศถาบรรดาศักด์ิสูงตํ่าประการใด มีเงิน
ทองขาวของมากนอยอยามอง ส่ิงเหลาน้ีไมใชสถานท่ีเกิดแหงความสุข กิเลสไมไดเกิด
อยูกับส่ิงเหลาน้ี แตมันเกิดอยูท่ีใจโดยอาศัยส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองเสริมไฟเทาน้ันเปนปุย 
มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัว มีสมบัติพัสถานมากลืมเนื้อลืมตัว มีบริษัทบริวารมากลืมเน้ือ
ลืมตัว มียศถาบรรดาศักด์ิมากเทาไรลืมเน้ือลืมตัว 

 ความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเปนทางโลงของกิเลส ที่จะสั่งสมความชั่วชาลามกทุกสิ่ง



  

หวงใยหมูคณะ ๘๔ 

๘๔

ทุกอยาง โกยเขามาหาผูที่หลงตัวลืมตัวอันเปนไปกับกลมายาของกิเลสนั้นแล เพราะ
ฉะนั้นจึงมองเขามาสูใจ มองเขามาสูใจนี้จะเปนฟนเปนไฟไปตาม ๆ กันหมด เพราะไม
มีนํ้าดับไฟคือธรรม ความโลภก็รุนแรงมีอยูตลอดเวลา ทั้งมหาเศรษฐ ี กุฎมพี พอคา
ประชาชนคนธรรมดา จนกระทั่งคนทุกขไรเข็ญใจ มีฟนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู ราคะ
ตัณหาเผาอยูในใจทุกดวง ๆ 

 ความโกรธความฉุนเฉียวหาทางระบายออกไมได จนทําลายคนอ่ืนสัตวอ่ืนให
แหลกเหลวไปหมดไมมีประมาณ อยางนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แล เปนธรรมชาติท่ีบีบ
คั้นสัตวทั้งหลายใหทําตามอํานาจของมัน แตเราก็ถือมันมาเปนเราเสีย วาทําตามอํานาจ
ของเรา ทําไปแลวเราจะมีความสุขความเจริญสมใจเรา เชนไดฆาเขาน่ีสมใจเรา ได
มาตามความชอบใจเราก็สมใจเรา ๆ ก็คือสมใจกิเลสนั้นแล เพราะเราอยูใตอํานาจของ
กิเลส 

 กิเลสมันเคยใหความสุขแกเราท่ีไหนไมเคยมี มีตั้งแตความทุกขความทรมาน 
เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงนับวันรุมรอนขึ้นมากมายกายกองผิดปกติธรรมดามากมาย ส่ิง
ยั่วยวนก็คือกงกําของมันนั้นแล หรือวงลอของมันน้ันแล หมุนมาเพ่ือเปนการสงเสริม
หลอกลวงใหมันมีกําลังทวีรุนแรงมากขึ้น ส่ิงย่ัวยวนท้ังหลายเราเห็นไหมทุกวันน้ีมีมาก
นอยเพียงไร เกิดมาตั้งแตพอแตแมปูยาตายายของเราก็ไมเคยเห็น ส่ิงนรกจกเปรตท้ัง
หลายมันก็ลวงไหลเขามา ขามฟาขามเมฆ ขามทวีปดินแดนเขามาสูเมืองไทยของเรา จน
กระทั่งมาสูตัวของเรา ครอบครัวของเราแตละราย ๆ สูบุคคลแตละคน ๆ แลว จนจะ
ฉิบหายปนปไปหมดตามมันเราก็ยังไมรู เพราะเราโงตอกลมายาของกิเลส 

 เวลาน้ีโลกมีความเจริญท่ีตรงไหน มองไปเห็นแตอิฐแตปูนแตหินแตทราย สราง
กันข้ึนจนเปนบา บางคนเปนบาจริง ๆ นะเพราะความคิดมาก ความอยากมันเหลือ
หลาย เวลาอยากไดอะไรก็อยากไดจนเกินเหตุเกินผล สุดทายติดหนี้ติดสินเขา
พะรุงพะรัง คิดหาทางออกไมไดฆาตัวตายก็มีเยอะ 

 น่ีเพราะอํานาจแหงกิเลสตัวน้ีแลมันหมุน คนน้ันก็เอามาลอแบบน้ัน คนนี้เอามา
ลอแบบน้ี ไดตั้งแตกลมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกัน คนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึง
เปนกิเลส เปนฟนเปนไฟไปตาม ๆ กันหมด หาผูท่ีจะสงบรมเย็นไมไดเพราะไมมีธรรม
ความรูสึกตัว สติธรรมไมมีในใจ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ไมมีในใจ บาปบุญ กรรมดีกรรม
ชั่วไมมีในใจ นรกสวรรคนิพพานไมมีในใจ ความตายไมไดอยูค้ําฟาไมมีในใจ คนเราจึง
ลืมเนื้อลืมตัว ลืมไปไดทั้งเขาทั้งเรา ไมตําหนิผูหนึ่งผูใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู
กับหัวใจทุกคน มันตองหมุนบุคคลและสัตวท้ังหลายใหเปนอยางน้ีท่ัวหนากัน 
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 น่ีเราอยาวามีแตเฉพาะมนุษยนะ สัตวทั้งหลายก็เปนอีกตามแบบของสัตว สัตว
แตละประเภทเปนไปตามแบบของสัตว เปนฟนเปนไฟตามแบบของสัตว เพราะการ
ขวนขวายน้ีลวนแลวแตเปนเร่ืองของกิเลส พาใหสัตวทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไมใชอื่นใด 
ไมวาสัตวไมวาบุคคล เทวดาอินทรพรหม มีธรรมชาตินี้เปนกงจักรหมุนอยูภายในจิตใจ 
แตไมมีใครรูมองเห็นมัน มันจึงสนุกตั้งบานตั้งเรือนตั้งสวม ไมมีละสวมซึม ถายเลย ๆ 
บนหัวใจของสัตวโลกเต็มไปหมด 

 ถาเรามองดเูผิน ๆ ก็เจริญ บานน้ันเจริญ บานน้ีเจริญ เราไปดูแตถนนหนทาง
อันเปนดินเปนหญา มองดูแตอิฐแตปูนแตหินแตทรายตึกรามบานชอง วาหรูหราฟูฟา 
วาเปนของสวยของงาม เปนของท่ีนาร่ืนรมยยินดี ความร่ืนรมยยินดีอันน้ีมันก็เปนเคร่ือง
ลอของกิเลส ที่จะหลอกคนใหยับยั้งตัวไมได หมุนไปจนตายเราก็ไมรูฉากหลังของมัน 
น่ันละเคร่ืองลอลวง แลวก็อยากทํา ทําไดแคนี้แลวไมพอใจ อยากทําอีกเทานั้น อยากอยู
นั้นอยากไมหยุดไมถอย ความอยากนี้จึงเปนเหมือนเชื้อไฟ ไสเขาไปเทาไรก็ยิ่งแสดง
เปลวใหลุกจรดเมฆ สูงจรดเมฆข้ึนไป ๆ ความทุกขก็ยิ่งรุนแรง 

 เราไปหาความสุขท่ีไหนกับกิเลสมันไมไดแหละ มีแตฟนแตไฟอยางนั้น ใครก็
ตามเถอะถาไมมีการยับยั้งตัวใหอยูในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบาง ตั้งแตเรารับ
ประทานก็มีเมืองพอกัน ไมตั้งบานตั้งเมืองขึ้นมามันก็รูดวยกันทุกคน พอรับประทาน
อิ่มแลวก็หยุดไปเปนพัก ๆ อันนี้ก็เหมือนกัน ถามีธรรมในใจแลวก็มีการพักผอนหยอน
ตัว หยุดไปเปนพัก ๆ เขาวัดเขาวาจําศีลภาวนา ระลึกถึงอรรถถึงธรรม เฉพาะอยางยิ่ง
มรณะคือความตาย เมื่อระลึกอยูในใจอยางนอยก็ใหไดวันละ ๕ หนก็ยังดี ระลึกถึง
ความตาย จะเปนการเหยียบเบรกหามลอ ไมใหมันด้ินรนกวัดแกวงเอาเสียจนเปนกง
จักร เผาหัวใจเจาของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับ ดีไมดีหลับไมไดเพราะอํานาจแหง
ฝายต่ํานี้มันหมุนตัวของมัน 

 ที่กลาวมาทั้งมวลนี้ น้ีคือกิเลสวัฏฏ เรียกวาวัฏจักร เปนคูศัตรูกันกับธรรมของ
พระพุทธเจา แตธรรมชาตินี้มีอยูตลอดไป ยิ่งไมมีธรรมไมมีพระพุทธเจาพระองคใดมา
ตรัสรู เปนสุญญกัปวางเปลาจากศาสนาดวยแลว สัตวโลกทั้งหลายไมวามนุษยมนา
เทวดาอินทรพรหม จะเปนฟนเปนไฟไปตาม ๆ กัน เปนแตเพียงวามากนอยตางกันเทา
น้ัน แตการแสดงเปลวน้ีจะมากข้ึนโดยลําดับเพราะไมมีนํ้าดับไฟ เวลาน้ียังมีพอ
ประมาณ ก็ยังพอรูสึกไดบาง 

 เราเปนชาวพุทธถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เวลาจะเปนจะตายก็เขา
หองพระ ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวกราบลงช่ัวขณะหน่ึงก็เย็นใจ ๆ 
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น่ังภาวนารําพึงถึงความเปนความตาย ความไดความเสีย ความเปนมาของตน ตลอด
ความที่จะเปนไปขางหนา จะไดอะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบาง เวลาน้ีมีแตความหมุน
ไปตามอํานาจของกิเลส ความหมุนมาเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม เพื่อแกตนเองถอดถอนตน
เอง ใหหลุดพนไปจากส่ิงพัวพันท้ังหลายเหลาน้ี มีหรือไมมีก็ไดคํานึงในหองพระบาง 
สําหรับชาวพุทธเรา ถาไมไดคํานึงอยางนี้แลวตายทิ้งเหมือนสัตวนั้นแล 

 เราอยาทะนงตัววาเราเปนมนุษยสูงกวาสัตว มันไมมีอะไรสูงกวาเขาแหละ ความ
รูความเห็นความเปน เปนเรื่องออกมาจากกิเลสดวยกัน กิเลสเปนผูขย้ีขยําตําใหแหลก
แตกกระจายไปเชนเดียวกันแลว เราจะอวดเน้ืออวดตัวหย่ิงอยูอยางไรวาเราน้ีสูงกวา
สัตว สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว สิ่งที่พาใหทําก็มีตั้งแตเรื่องของกิเลสพาให
ทํา จะพาคนเหาะเหินเดินฟาไปท่ีไหน ก็มีตั้งแตความทุกขความทรมานลวน ๆ นั้นแล
เต็มอยูภายในจิตใจ 

 ถาไมมีธรรมเขาแทรกจิตใจแลว ใครก็ใครเถอะ อยูไปเปนวัน ๆ เทานั้นพอถึง
วันตาย ความหวังน้ีหวังดวยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจน้ันแหละ แตมันไมสมหวัง สิ่งที่
ไมสมหวังมันก็เอาความทุกขยัดเขามา แทงเขามา ขยําเขามาภายในใจของเราน้ีแล แลว
โลกนี้หาความสุขที่ไหนได มีที่แนนอนที่ไหนพอที่จะปลงจิตปลงใจ ฝากเปนฝากตายลง
ไดในส่ิงท่ีเราหวังท้ังหลายน้ันไมมี มันมีแตความผิดหวัง ๆ ท้ังเขาท้ังเราเต็มแผนดิน
แผนหญาเต็มไปหมด เฉพาะมนุษยเราน้ีก็เต็มอยูแลว 

 ไมวาโลกไหนทวีปใดเราอยาไปมองขาม วาอยูเมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุก
สบาย เมืองเขาเจริญ เมืองน้ันเจริญ ทวีปน้ีเจริญ มันเจริญดวยฟนดวยไฟเผาไหมสัตว
ท้ังหลายอยูในเรือนจําตาง ๆ น้ันแล เรือนจําน้ันเรือนจําน้ีจะเปนอะไรไป บานน้ันเมือง
น้ี ประเทศนั้นประเทศนี้ เปนเรือนจําขังสัตวโลก กิเลสเปนนายคุมนักโทษอยูในที่นั้น ๆ 
ทุกตัวสัตว ทุกบานทุกเมือง ทุกหัวใจของสัตวและบุคคล เราจะหาความสุขท่ีไหน 

 ไปไหนมาไหนก็ตาม ไปบานนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหน มันก็เหมือน
กันกับนักโทษยายเรือนจําน้ันแล ยายจากเรือนจําน้ีไปสูเรือนจําน้ัน ยายจากเรือนจําน้ัน
มาสูเรือนจําน้ี ดวยความทุกขความทรมาน ซึ่งอยูใตอํานาจของนายเหนือหัว นี่ก็อยูใต
อํานาจของกเิลส ไปไหนมาก็เปนอยางเดียวกัน แลวเราจะเอาเรือนจําไหน นักโทษคนใด
มาอวดดิบอวดดีตอกัน วาไดยายสถานท่ีไปสูท่ีตาง ๆ มันไมไดเหมือนขาราชการโยก
ยายไปโนนไปนี้พอจะมีเกียรติ มันนักโทษยายเรือนจําตางหาก 

 นี่ก็เหมือนกัน ความเคลื่อนไหวไปมาของสัตวโลกที่มีกิเลสหมุนตัว บีบบังคับอยู 
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ก็เชนเดียวกันน่ันแล เพราะกิเลสน้ีเปนนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจทาน นอกจากนี้
แลวยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไมมีสงสัย ธรรมของพระพุทธเจาแตกกระจาย
ออกไปจากอริยสัจนี้ก็ซานไปหมดเลย อันไหนที่จะไมเห็น อันไหนที่จะไมรู พระพุทธเจา
ไมรู อริยสัจนี้เปนกุญแจดอกที่เปดโลกธาตุใหแจงขาวดาวกระจางไปหมด รูอยูท่ีน่ีเห็น
อยูที่นี่ ความเปนมาของตนเปนยังไง อริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ความเปนมาของสัตวโลกเปนยังไงฉันใดก็ฉันนั้น เพราะเปนจิตดวงเดียวกิเลสประเภท
เดียวน้ี มันเปนสิ่งที่พาใหเกิดใหตายอยูตลอดมา 

 แลวทีน้ีเร่ืองกรรมดีกรรมช่ัววาเปนยังไง ก็กิเลสวัฏฏ กิเลสเปนเหตุใหทํากรรมก็
บอกอยูแลว กิเลสวัฏฏคืออะไรก็อยางที่พูดตะกี้นี้ มันก็กลายเปนกรรมวัฏฏ กรรมวัฏฏ
ก็เปนดีเปนชั่วสูงต่ํา ผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่ว ความสูงความตํ่าน้ันเปน
เร่ือย ๆ ไปทั่วโลกดินแดน ดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี ้ๆ นี่ละอริยสัจแตกกระจายออกไป
แลว จิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี้มองเห็นอยางนั้นแล มองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาต ุ แตทาน
จะพูดหรือไมพูดนั้นเปนฐานะของควรหรือไมควรของทานตางหาก 

 บรรดาพระพุทธเจาพระอรหันตทานกระจางแจงมากในส่ิงเหลาน้ี แตทานไมเปน
คนมีกิเลสนะซี ฟงแตวาทานส้ินแลว ทานจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเหนือ
เหตุเหนือผล เหนืออรรถเหนือธรรมมาจากไหน ทานก็ตองพูดไปตามเหตุตามผล ตาม
อรรถตามธรรม อันใดควรอันใดไมควร ไมมีใครที่จะรูยิ่งเห็นจริงเฉลียวฉลาดรอบ
โลกธาตุเหมือนพระพุทธเจาพระอรหันตทาน ทานยอมรูจักวิธีปฏิบัติตอสัตวโลกมาก
นอยตามกําลังของเขาน้ันแล น่ีละเร่ืองท่ีวาดูโลกธาตุแจงสวาง เมื่ออริยสัจแตกลงไปแลว
เปนอยางน้ัน 

 แลวทีนี้ออกจากนี้เกิดนั้น ออกจากนั้นเกิดนั้น ที่วากิเลสมันตั้งโรงงานใหญขึ้นมา
ในหัวใจสัตวโลก เราอยากจะพูดวามันแทบทุกโรงงาน วาตายแลวสูญ ๆ น่ีคือตัวสําคัญ
ของกิเลส มันไปเอามาจากไหนคําวาตายแลวสูญ สาเหตุในอริยสัจไมมีคําวาตายแลวสูญ 
มีแตคําวาตายแลวเกิดท้ังน้ัน เปดออกไปจะเห็นตั้งแตเรื่องตายเรื่องเกิดของสัตวทั้ง
หลายเต็มบานเต็มเมือง เตม็โลกเต็มสงสาร เต็มไตรโลกธาตุ ไมมีจุดใดวาตายแลวสูญมี
ในอริยสัจน้ีเลย 

 อริยสัจเปนเครื่องพิสูจนไตรโลกธาต ุ ใหเห็นแจงชัดเจนตามเปนจริงไมมีสงสัย 
ไมวาพระพุทธเจาไมวาพระอรหันตองคใด ถาลงไดผุดข้ึนจากอริยสัจน้ีแลวแจงกระจาง
หมดท้ังน้ันแหละ แตไมเห็นมีตรงไหนวาสัตวท้ังหลายตายแลวสูญ ไมม ีแลวกิเลสมันก็
มาตบตาเราจนไดวาตายแลวสูญ ๆ เพราะฉะนั้นสัตวใดก็ตามบุคคลใดก็ตาม ถาลงเชื่อ
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แนลงวาตายแลวสูญแลว คนน้ีฉิบหายท้ังเปนตายท้ังเปน ยังเหลือแตลมหายใจฝอด ๆ 
เทาน้ัน ใครจะแกตองรีบแก ไมแกไมได อันนี้จะจมแน ๆ เพราะมันไมสูญละซ ี

 กิเลสวัฏฏน่ันละมันใหทํากรรมอยูน้ัน มันเอาอะไรมาสูญ ทํากรรมก็กรรมอะไร 
ถากรรมดวยอํานาจของกิเลส มันก็จะบอกใหทําแตบาปแตกรรมช่ัวชาลามกท้ังหลาย 
แลวตายลงไปก็ไปจมอยูในนรก มันสูญหรือนรกนะ นรกสูญที่ตรงไหน ไมเคยไดยินวา
บาปสูญ บุญสูญ นรกสูญ สวรรค พรหมโลก นิพพานสูญไมเคยม ี มีแตกิเลสน่ันแหละ
มันอุตริมาหลอกโลกวาตายแลวสูญ ๆ ถาไมรีบแกไขอันนี้ยังไงตองจม ยังเหลือแตลม
หายใจฝอด ๆ เพราะอันน้ีหนักมากทีเดียวในใจของสัตวโลก ใครจะแกจะไขก็ตองรีบ
แกรีบไขนะอันนี้ ไมอยางงั้นจมจริง ๆ 

 พูดแลวสลดสังเวชนะ เราก็ไมคอยจะไดพูดอยางนี้ น่ีเฒาแกมา ๆ ถาพูดเปน
ภาษาโลกก็มันคันฟน ขอพูดสักหนอยเถอะ วาอยางง้ีเลยก็ไดน่ีนะ แตไมคันเราพูดแบบ
โลกเฉย ๆ เราไมไดคันฟน ถาคันฟนพูดออกมานานแลวกับสิ่งเหลานี ้ทําไมจะพูดไมได 
ธรรมะของพระพุทธเจาเปนของจริงมีอยูพูดไมไดมีหรือ ธรรมเปนธรรมสอนโลกแท ๆ 
เอามาพูดใหโลกฟงพูดไมไดมีอยางเหรอ หรือจะใหกิเลสมันเย็บปากเย็บจมูกไวหมด
น้ันเหรอ ไมใหพูดไมใหหายใจ ไมใหลืมหูลืมตา ใหแตกิเลสมันบีบบังคับเทาน้ันเหรอ 
กิเลสมันบีบบังคับเรามามากตอมากนานแสนนานแลว ฟาดมันมวนเสื่อลงไปแลว ตัว
ไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบ 

 ทีนี้ก็สนุกดูโคตรดูแซของกิเลสละซี ท่ีมันมาหลอกลวงสัตวโลก สามแดน
โลกธาตุมีแตโคตรแซกิเลสโคตรเดียวน่ีแล ไปบีบบังคับสัตวท้ังหลาย หลอกลวงตมตุน
สัตวท้ังหลายไมมีใคร เชน บาปไมมีก็กิเลสเปนผูหลอก บุญไมมี นรกไมม ีสวรรคไมมี 
พรหมโลก นิพพานไมมี ก็คือตัวกิเลสนี้เอง ธรรมทานเปดเผยน่ี เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอยู 
ธรรมทานก็บอกวามีอยู แตกิเลสไปปดไว ๆ วาไมม ีๆ 

ตายแลวสูญน่ีย่ิงแลว เม่ือวาตายแลวสูญแลวเปนยังไง ก็มันหมดหวังสิ้นหวังแลว 
มีอะไรอยากทําอะไรก็ทํา คําวาอยากทําอะไรก็ทํา ก็คือกิเลสใหอยาก เมื่ออยากทําลงไป
ก็มีตั้งแตความชั่วชาลามก พอตายลมหายใจฝอด ๆ ขาดสะบ้ันลงไปแลวจิตใจไมตาย
ละซีท่ีน่ี ก็ดิ่งลงนรกจมดิ่ง ๆ เออ ทุกฺขํ อนิจฺจํ จะวายังไง สัตวโลกโงขนาดไหน ถาเรายัง
แกอันนี้ไมตก เราโงขนาดไหน โงอยางชะมัดสัตวสูไมไดวางั้นเลย 

 ย่ิงเปนชาวพุทธเราดวยแลว ใครจะรีบแกไขใหรีบแกไข ไมแกไขจะสายเกินไป 
ตายแลวจะจมแนว ๆ ไมสงสัย ไมมีใครไปชวยไดนะ กิเลสมันไมชวยมันหลอกเฉย ๆ 
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มันไมไดชวยใครแหละนอกจากธรรมเทานั้น ถาเชื่อพระพุทธเจาองคทําลายอริยสัจแตก 
พระพุทธเจาท้ังหลายและสาวกท้ังหลายทําลายอริยสัจแตกน้ี ธรรมก็โผลขึ้นมาเต็มที่ละ 
ถาไมเชื่ออันนี้แลวไมมีทาง พระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายไมโกหกใคร ถอดถอนเอา
หลักความจริงน้ีข้ึนมาใหโลกท้ังหลายไดรูไดเห็น 

 เพราะโลกทั้งหลายไดรับความทุกขความทรมานดวยอํานาจของกิเลสนี ้ ไมไดไว
หนากันเลย ไมเวนแตละรายเลย เต็มฟาเต็มแผนดินเต็มโลกเต็มสงสาร ทําไมพระพุทธ
เจาใจบริสุทธ์ิพุทโธขนาดน้ัน พระอรหันตทานใจบริสุทธ์ิพุทโธขนาดน้ัน จะใจดํานํ้าขุน
ไปไดเหรอ เปนไปไมได 

 นี่ละที่ธรรมออกมาสอนโลกก็ออกมา ดวยพระเมตตาสงสารสัตวโลกเปนกําลัง
น้ันแล จึงไดสอนสัตวทั้งหลายใหรูจักดีจักชั่ว รูจักบุญจักบาป ไมอยางงั้นก็จะหาบตั้งแต
บาปแตกรรม วานรกไมมี สวรรคไมมีไปอัดแนนกองกันอยูในนรก อัดอั้นตันอุราอยูใน
น้ัน แลวถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนะ นรกไมเปนทุกข สัตวนรกเต็มไปหมดวานรกจะ
คับแคบตีบตัน นรกไมเปนทุกข มันเปนกรรมของสัตวเองใหตีบใหตันใหแนนอยูในน้ัน 
นรกหลุมไหนก็แนน ๆ วาตายแลวสูญมันไปแนนอยูในนรกน้ัน สาเหตุท่ีจะใหสัตวท้ัง
หลายเกิดบอกอยูชัด ๆ ไมไดมีสาเหตุที่จะใหสัตวทั้งหลายสูญ สาเหตุเชนน้ันไมมี 

 ในอริยสัจน้ีเปนองคพยานแหงธรรมท่ัวแดนโลกธาตุ ออกจากอริยสัจนี้อยาง
เดียวเทาน้ันวาง้ันเลย ไมมีธรรมอะไรที่จะผุดขึ้นมาประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจของ
ทานผูบริสุทธ์ินอกเหนือไปจากอริยสัจ ออกจากอริยสัจนี่เทานั้น นอกนั้นไมมีที่เกิดของ
ธรรม ในอริยสัจน้ีเทาน้ัน ที่อุบัติของทานผูรูทั้งหลาย เพราะฉะน้ันพุทธศาสนาของเราจึง 
แกนของศาสนาคืออะไร รากแกวของศาสนาคืออะไร คืออริยสัจ ใครถาไดผานนี้แลวไม
หมอบราบ ๆ ตอหลักความจริงไมม ี

 น่ีแหละแดนหรือธรรมชาติโรงงานอันใหญโต ที่จะกระจายดูโลกดูสงสารดูตรงนี้ 
ดูอยางชัดเจนจากอริยสัจน้ีแล เพราะคําวาอริยสัจ มีฝายกิเลสมืดมัวกําบังมันปดไวมัน
ไมใหเห็นนะซิ พอเปดออกแลวก็จานี่วาไง นั่นเปดออกดวยมรรคคือขอปฏิบัติ ไดแกศีล 
สมาธิ ปญญา หรือมหาสติมหาปญญา สวางจาข้ึนมาแลว กิเลสที่เปนตัวพาใหมืดให
บอดมันแตกกระจายไปหมด เหมือนอยางเมฆพังทลายลงไปแลว พระอาทิตยก็จาขึ้น
ภายในจิตใจ ที่นี่อันไหนสูญอันไหนไมสูญ เห็นหมดรูหมดเลย น่ีไมเห็นทานแสดงเอาไว
ในอริยสัจ บรรดาพระพุทธเจาพระอรหันตท้ังหลาย ไมเห็นทานแสดงเอาไววาตายแลว
สูญมีที่ตรงไหน น่ีพิสูจนกันในอริยสัจน้ี มีแตตายแลวเกิด ๆ เพราะกิเลสวัฏฏ กิเลส
วัฏฏบอกชัด ๆ อยางน้ันแลวน่ี กิเลสวัฏฏพาใหสัตวท้ังหลายเกิด 
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 ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แลว เอาเถอะวางั้นเลย ยังไงก็
กิเลสน้ีขนครัวเรือนหนีไมทันโนนแหละ ถาลงสติปญญาไดเขาในอริยสัจอันเยี่ยมนี้แลว
จะกาวไปเรื่อย ๆ ดวยสติปญญาเปนอัตโนมัติ น่ีละเปนสติปญญาท่ีจะสังหารส่ิงท้ังหลาย
ท่ีเปนขาศึกตอธรรมมาเปนเวลานาน เปนขาศึกตอใจของเรามาเปนเวลานาน จะสังหาร
กันที่จุดนี ้ๆ 

 เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติของเราจึงอยานอนใจ ผมนะวิตกวิจารณมาก เฒาแกเทาไร
ทํางานไมไดเทาไรยิ่งเปนหวงเปนใยหมูเพื่อน ตลอดประชาชนญาติโยมมาก ไปที่ไหน
ไปดวยความเมตตาสงสาร ไมไดเคยหวังโลกามิสอะไร มีอะไรไดมาเกิดมามีมาก็ทํา
ประโยชนแกโลกเทาน้ัน ไปก็ไปเพื่อสอนโลก แนะนําสั่งสอนโลกใหเปนประโยชนแก
โลก ไดมาก็ไดมาเพื่อเปนประโยชนแกโลก เราไมไดมาสนใจกับส่ิงเหลาน้ีย่ิงกวาหัวใจ
คน ไปที่ไหนเราจึงมีแตอันนี้ พระพุทธเจาส่ังสอนโลก สั่งสอนดวยโลกามิสเมื่อไร ส่ัง
สอนดวยอรรถดวยธรรมดวยพระเมตตาทั้งนั้น ขอใหเห็นใจพระพุทธเจาเถอะ 

 เราทุกขทรมานจะเปนจะตาย ก็ยังไมเห็นพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งไดแลว มันก็
หนาเกินไปนะมนุษยเรา ตองเอาตรงน้ีใหได เอาตัวเองนะอยาไปตําหนิใครนะไมถูก 
เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูกับหัวใจของทุกคน ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดมันใหไดนะ 

 ผูปฏิบัติอยานอนใจ ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ มันจะเปนจะตายเพราะการ
ตอสูกับกิเลส เอา ตาย เขาตายไมมีการตอสูกับกิเลส ไมรูวากิเลสเปนยังไงน้ีเกล่ือน
โลกธาตุแลว แตเราตายเพราะอํานาจแหงการตอสูกับกิเลสน่ีใหมันไดเห็น มีชื่อมีเสียง
โดงดังกระเทือนในหัวใจของเราเอง วาเปนนักรบไมใชนักหลบ เอาใหจริงใหจังอยางน้ัน
ซินักปฏิบัติ 

 ธรรมมีอยูของจริงมีอยู ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผล
นิพพาน น้ีประกาศกังวานมานานเทาไรแลว ๒๕๐๐ ปน่ี ยังไมกระเทือนหัวใจของพวก
เราชาวพุทธ และผูปฏิบัติธุดงคกรรมฐานเราบางเหรอ กรรมฐานเราน่ีเปนยังไง หรือ
นอนตายอยูเฉย ๆ เหรอ ไมเกิดประโยชนอะไรนั่นนอนทําไม โลกเขานอนไดนะ ถามัน
วิเศษวิโสกับการหลับการนอนแลว โลกน้ีสําเร็จมรรคสําเร็จผลไปหมดแลว มันไมได
สําเร็จดวยการนอน น้ันเพียงพักผอนหยอนกายท่ีเวลาหิวโหยโรยแรง มันจะตายจะเปน
จริง ๆ แลวก็พักเสียพักหนึ่ง ๆ จากน้ันก็เขาสูแนวรบฟดกับกิเลส นั่นถึงถูกตอง เอาให
จริงใหจังซิ 

 ตลาดแหงมรรคผลนิพพานจะอยูที่ไหน ถาไมอยูในหัวใจของเราแตละคน ๆ 
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พระพุทธเจาประทานไวแลวลงในจุดน้ีท้ังน้ัน อริยสัจอยูที่นี่ เปดอริยสัจออกจะเห็น
ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผล ตั้งแตพระโสดา สกิทาคา อนาคา 
อรหัตบุคคล จะปรากฏข้ึนในทามกลางแหงอริยสัจน้ีแล ไมเปนที่อื่น ใหไดประดับหาง
รานคือพระพุทธศาสนาใหสงางาม 

 น่ีเวลาน้ีศาสนาจะยังเหลือแตตํารับตํารานะ หางรานก็เปนหางรานเปลา ๆ กั้นไว
ดวยผามาน เอาทองคําไปฉาบทาเอาไว แลวเปดเขาไปขางในเดี๋ยวนี้มันจะมีแตขี้หมูราขี้
หมาแหงแลวนะ จะไมมีอะไรเปนเครื่องประดับหางรานใหญ ๆ แหงพุทธศาสนา คือผู
ทรงมรรคทรงผลแลวนะ ผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอรรถตามธรรม เปนผูทรงมรรค
ทรงผล น้ันแลเปนผูท่ีประดับหางรานใหญ ๆ แหงพุทธศาสนา ใหสงางามสมพระ
เกียรติพระพุทธเจา ท่ีไดตรัสรูธรรมดวยความบริสุทธ์ิพระทัยแลว นํามาส่ังสอนโลกเพ่ือ
ความรูแจงเห็นจริงทุกส่ิงทุกอยาง แลวเราก็ปฏิบัติตามทานจนไดทรงมรรคทรงผล เปน
ที่พึงพอใจภายในจิตใจของตน น้ันแลเปนผูประดับศาสนาอยางสมพระเกียรติ 

 ใครจะเปนผูประดับศาสนาถาไมใชเรา ศาสนาก็อยูกับเราอีกดวย ในหัวใจของ
เราน้ี สงาขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี ่หลุดพนที่นี่เห็นอยางแจมแจงชัดเจน ณ ท่ีน่ี ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจอยาทออยาถอย โลกามิสเวลาน้ีกําลังเกล่ือน เรื่องโลกเรื่องสงสารมันไมเคยสงบมา
แตไหนแตไรแหละ เราอยาไปตําหนิมัน ส่ิงเหลาน้ีเปนของเคยมีมาด้ังเดิม แตสิ่งที่ยั่ว
ยวนกวนใจท่ีจะทําใหเหลวแหลกแหวกแนวทางอรรถทางธรรมน้ีมันมีมากข้ึน ก็พูดไป
ตามเรื่องของมันเฉย ๆ เราอยาต่ืนอยาเตนกับส่ิงเหลาน้ี เปนของเคยมีมาดั้งเดิม 

 อะไรจะเลิศประเสริฐย่ิงกวาธรรมภายในจิตใจน้ีไมมี และอะไรจะเลวรายย่ิงกวา
หัวใจของคนมีกิเลสหนานี้ก็ไมมีเหมือนกัน จงแกส่ิงท่ีเลวรายท้ังหลายน้ีใหเหือดแหง
และหมดไป ธรรมจะไดกระจางแจงขึ้นมาภายในจิตใจ อยูที่ไหนอยูเถอะถาธรรมกับใจ
เปนอันเดียวกันแลว สนุก ถาพดูแบบโลก ๆ เขาวาสนุก ดู ๆ อะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่ง
ทุกอยาง ไมสะทกสะทานกลัววาจะไดจะเสียอะไรไมมี ดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุก
อยาง รูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อันใดควรจะมาเปนประโยชนแกโลกมากนอย
เพียงไร ก็นํามาใหเปนประโยชนแกโลก อันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรูไดเห็นไดเปนไป
ได แลวก็ปลอยวางไวตามเปนจริง ๆ ประหน่ึงวาเขาล้ินชัก ๆ เก็บไวในหัวใจเรียบ 
อยางน้ันพระอรหันตทาน ทานไมตื่นไมเตนกับสิ่งอะไรแหละ นอกจากความเมตตา
สงสารเทาน้ัน จึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ 

 ธรรมของพระพุทธเจาสด ๆ รอน ๆ แท ๆ อยูท่ีกายวาจาใจของเรา เชนเดียว
กับกิเลสมันสด ๆ รอน ๆ อยูภายในจิตใจของเราน้ีแล ไมเคยเหินหางจากจิตใจ จึง
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เรียกวาอกาลิโก กิเลสก็เปนอกาลิโก ทําใหเกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้น เพราะมันมีอยู
แลวภายในจิตใจ ธรรมก็เมื่อบําเพ็ญใหเกิดใหมีขึ้นภายในจิตใจก็มีไดเชนเดียวกันกับ
กิเลสน่ันแล ยังไงก็เอาใหไดนะ 

 เวลาน้ีกรรมฐานเราย่ิงกุดย่ิงดวนเขาไปทุกวัน ๆ นี่ละที่ผมวิตกวิจารณนะไมใช
อะไรนะ การปฏิบัติเชนอยูกับหมูกับเพ่ือนเวลาน้ีก็อยูเฉย ๆ วันหนึ่ง ๆ อยูไปอยางนั้น
แหละ หูตามีก็เหมือนไมมี หูหนวกตาบอดไมคอยไดสนใจดูอะไรแหละ ดูตั้งแตธาตุ
ขันธของเจาของพอเปนพอไปหรือไมเพียงไรเทานั้น ไมไดดูอะไรมากมายแหละ จิตใจ
มันหดมันหูเขามา 

 คําวาจิตใจหดหูหมายถึงขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มันหดเขามา
ยนเขามา เพราะอันนี้เปนเครื่องใชของใจ เม่ืออันน้ีหดยนเขามา ๆ การทํางานก็ไม
สะดวก ทําอะไรก็ไมสะดวก เหมือนรถราของเราน่ีแหละ เครื่องเคราอันนั้นไมดีอันนี้ไม
ดีแลวเขาโรงซอมเร่ือย ๆ ซอมไปซอมมาเขาอูแลวไมยอมออก อันนี้ก็ซอมไปซอมมา 
ซอมหูซอมตาซอมจมูกซอมลิ้นซอมกาย รางกายสวนตาง ๆ ซอมไปซอมมา สุดทาย
ซอมแลวก็ไมออกจากอูแหละ 

 เขาอู อูอะไร เมรุ เขานั้นละเปนที่ยุติของมัน เวลาน้ีมันลดลงขนาดน้ันแลว แต
เรื่องมรสุมที่มันจะเปนขาศึกตอจิตใจของชาวพุทธเรานี ้ ไมวาฆราวาสไมวาพระนะ มาก
แสนมากจนพรรณนาไมได ธรรมประหน่ึงวาเปนฝามือเทาน้ันท่ีจะก้ันคล่ืนมหาสมุทร 
ไมใหมันแสดงคล่ืนเปนไปไดเหรอพิจารณาซิ มหาสมุทรทะเลหลวงนะคล่ืนมันใหญ
ขนาดไหน เอาฝามือไปกั้น ๆ ไมใหมันมีคล่ืนไดเหรอ อันน้ีก็เหมือนกันธรรมเด๋ียวน้ี
ของความรูสึกแหงชาวพุทธของเราจะมีเทาฝามือ ๆ น้ีนะ 

 เร่ืองคล่ืนมหาสมุทรมหาสมมุติมหานิยมเปนบากันน้ันมีมากตอมาก มาทุกซอก
ทุกหนทุกแหงทุกตําบลหมูบาน ไมวาบานนอกในเมืองที่ไหนมาหมด มีแตเคร่ืองหลอ
กลวงตมตุนเปนระยะ ๆ สลับซับซอน มองไมทัน เต็มไปหมด แลวความเสียหายมันจะ
ไมมีไดยังไง ใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับส่ิงเหลาน้ี กลอุบายของมันมีมาก
ขนาดไหน อันน้ีซิท่ีนาวิตกวิจารณมาก มีอะไรมามีแตความับ ๆ ๆ เผาเจาของ ๆ เต็ม
บานเต็มเมือง แลวต่ืนกันเฉย ๆ ต่ืนลมต่ืนแลง วาอันน้ันเจริญอันน้ีเจริญ เขาเจริญเรา
เจริญ บานน้ันเจริญบานน้ีเจริญ มันตื่นลมกันเฉย ๆ ตัวหัวใจมันเปนไฟเผาไหมเหมือน
กันไปหมดนี่จะวายังไง ถาหากวาเปนเปลวเหมือนกองไฟนี ่ มองไปซีมองไปที่ไหนแดง
โรไปหมด สงแสงสวางไฟนี่จาไปจรดเมฆนูน 



  

หวงใยหมูคณะ ๙๓ 

๙๓

 ไฟแหงราคะ ราคคฺค ิไฟคือราคะ โทสคฺค ิไฟคือโทสะ โลภคฺค ิไฟคือความโลภ 
มีโมหะอยูในจุดศูนยกลางเผาไหมสัตวทั้งหลายนี ้มันมองเห็นตั้งแตอยางนั้นนี่ มันไมได
มองเห็นความสุขความเจริญ ความสงาราศีของบานของเมือง ของโลกของสงสาร ของ
หัวใจใคร ๆ ก็ตาม สวนมากมันมองเห็นต้ังแตฟนแตไฟเผาไหมอยูในหัวใจดวยความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา นี้ทั้งนั้น ๆ แลวจะใหตายใจไดยังไง 

 ถาไมเห็นมันก็เปนอีกอยางหนึ่งซิ พระพุทธเจาทานเห็นอยูน่ี ทานประกาศธรรม
สอนโลกสด ๆ รอน ๆ อยูนี ่เหมือนทานเห็นอยู ๆ น่ี ในธรรมบอกอยูอยางนั้น สด ๆ 
รอน ๆ อยูนี้จืดจางไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจา จึงตองพากันตั้งอกตั้งใจนะ ไมงั้น
จะจมทิ้งเปลา ๆ ศาสนาจะมีแตช่ือแตนาม มีแตคัมภีรใบลาน เก็บไวในตูในหีบ ลอก
กุญแจเอาไวแตกิเลสออกมาเพนพาน ๆ ในประชาชนญาติโยมพระเณรชาวพุทธของเรา
น้ี 

 พระก็ไปแบบหนึ่ง ญาติโยมประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่ง ลวนแลวตั้งแตแบบ
ทําลายศาสนา ๆ ไปคนละแบบละฉบับ สุดทายศาสนาก็เหลือแตช่ือ แลวชื่อก็เลยจะไม
มีติดใจอีกดวยซ้ํา น่ันละเปนเวลาท่ีจะจมเต็มท่ีจมท่ีตรงน้ัน จึงขอใหทุกทานตั้งอกตั้งใจ 

การแสดงธรรมมาก็รูสึกเหน่ือย เอาละพอ 


