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อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เตสํ วูปสโม สุโขติ
บัดนี้จะไดแสดงธรรมเพื่อเปนที่ระลึก และขอปฏิบัติแกทานพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย ในขณะที่ฟงธรรมกรุณาพากันตั้งใจฟงใหเกิดผลเกิดประโยชน อยาฟงใหเปน
เพราะศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ที่ไดทรงขวนขวาย
สักแตวาพิธี
ตะเกียกตะกายมาสอนโลกนั้นไมไดทําเพียงเปนพิธี แตทรงสละเปนสละตายจริงๆ กวา
จะไดตรัสรูธรรม ถาพูดถึงเรื่องความพยายามใดๆ พระองคทรงทุมเทลงหมดทุกสิ่งทุก
อยางเพื่อความเปนพระพุทธเจา ๑ เพื่อความเปนศาสดาสอนโลกใหไดหลุดพนจาก
ทุกขจากสงสารเปนลําดับลําดา ๑ จึงตองทรงขวนขวายเอามากมายผิดธรรมดาอยูมาก
บรรดาพระพุทธเจาแตละพระองคทรงขวนขวายสรางพระบารมี
เพื่อความเปน
พระพุทธเจา และเพื่อการรื้อขนสัตวออกจากโลกนั้น เปนสิ่งที่อัศจรรยไมมีใครเสมอ
เหมือน แมเวลาไดตรัสรูขึ้นมาแลวก็เชนเดียวกัน
ธรรมของพระพุทธเจาไมใชธรรมที่คนสามัญธรรมดามีกิเลสทั่วๆ ไปจะรูไดเห็น
ได ความรูก็แปลกตางจากโลก ธรรมทั้งหลายที่ทรงรูทรงเห็นก็แปลกตางจากโลก เวลา
แนะนําสั่งสอนก็สั่งสอนในสิ่งที่แปลกตางจากโลก ซึ่งไมเคยรูไมเคยเห็นไมเคยสอนกัน
เลย นี่สรุปความแหงความเปนศาสดาของพระพุทธเจา ที่ทรงอุตสาหพยายามประพฤติ
ปฏิบัติมา การแนะนําสั่งสอนโลก จึงตองทรงสั่งสอนดวยความรูและดวยพระเมตตา
จริงๆ เพราะพระองครูพระองคเห็นจริงๆ ไมใชรูมาจากคําบอกเลาหรือจากพิธีการ
ตางๆ แตทรงรูทรงเห็นดวยภาคปฏิบัติจริงๆ
การแนะนําสั่งสอนจึงสอนเพื่อใหเขาอกเขาใจในอรรถในธรรม ในความดีความ
ชั่วทั้งหลาย ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับตนอยูทุกๆ รายดวย สอนทั้งวิธีประพฤติปฏิบัติ
ควรละก็ใหละ ควรบําเพ็ญก็ใหบําเพ็ญจริงๆ จนกระทั่งเปนผลขึ้นมาจากความรู
ความเห็นหรือการปฏิบัติของตน ใหไดเปนที่อบอุนเย็นอกเย็นใจแกเจาของจริงๆ สม
กับศาสนธรรมนี้ออกจากทานผูบริสุทธิ์ คือพระพุทธเจาผูเปนศาสดาประกาศศาสน
ธรรมนั้น ทรงเปนผูบริสุทธิ์ ไมมีกิเลสแมนิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงเลยพอที่จะใหเปนลุมๆ
ดอนๆ ในการสั่งสอนสัตวโลก ดังที่ทานสอนวา บาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรคมี
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จริง ตลอดพรหมโลกมีจริง นิพพานมีจริง เหลานี้เปนสิ่งที่ทรงรูทรงเห็นแลวตั้งแตตรัสรู
ทีแรกมาเปนลําดับลําดา
เราจะเห็นไดเวลาพระองคทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ดวยภาคปฏิบัติ
ของพระองคเองในปฐมยามคืนเดือน ๖ เพ็ญ ทรงพินิจพิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก
เจ็บตาย ซึ่งเปนเรื่องหาบหามกองทุกขนอยใหญทั้งนั้นเรื่อยมาจนหาที่สิ้นสุดยุติไมได
เพียงเรื่องของพระองคเทานั้นก็มากมายกายกองแลว เรื่องการเกิดการตายในภพนอย
ภพใหญ ไมวาภพใดๆ ขึ้นชื่อวาจิตวิญญาณซึ่งเปนของละเอียด และอํานาจแหงกรรม
และเชื้อแหงภพนี้ที่จะไมใหไปเกิดไดนั้นไมมี
ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาเมื่อยังทรงเปนสามัญชนธรรมดา
เชนเดียวกับเราๆ
ทานๆ นี้ จึงไมพนที่จะตองเปนสัตวประเภทตางๆ ตลอดถึงตกนรกอเวจีขึ้นสวรรคชั้น
พรหม ที่ควรจะยอนกลับมาเกิดอีกไดดวยกันทั้งนั้น เมื่อทรงรูทรงเห็นในความเปนมา
ของพระองคแลวก็เหมือนกับวาพระทัยหาย ภาษาของเราเรียกวาใจหาย เพราะเกิดแลว
เกิดเลา ตายแลวตายเลา มีแตเรื่องแบกเรื่องหาบกองทุกขทั้งนั้น มากนอยตามแต
อํานาจแหงกรรม
คําวาเกิดไดแกเชื้อคืออวิชชาพาใหสัตวทั้งหลายเกิด บังคับไมไดวาไมใหเกิด
ตองเกิด รอยทั้งรอยเกิดทั้งนั้น แตการเกิดดีเกิดชั่วสูงๆ ต่ําๆ มีกรรมหนักกรรมเบาทั้งดี
ทั้งชั่วนั้น เปนไปเพราะอํานาจแหงกรรม เพราะสัตวทั้งหลายเกิดมาไมวามนุษยไมวา
สัตวทั่วๆ ไป มีโอกาสที่จะทํากรรมดีชั่วไดดวยกันทั้งนั้น เปนแตเพียงวาตนเปนสัตวไม
ทราบวาตนทําดีทําชั่ว สําหรับมนุษยเรานั้นพอรูไดพอทราบไดวาเคยทําดีทําชั่วมา แม
เชนนั้นก็ไมสามารถที่จะรูความเปนมาของตน วาไดทําดีทําชั่วมากนอยเพียงไร
นี่พระองคเองก็ทรงเปนอยางนั้น ทรงถือพระองคเปนรากเปนฐาน เปนสักขี
พยานในการเกิดการตายการตกนรกหมกไหม ตลอดถึงไปสวรรค พรหมโลก ในขั้นที่
ควรจะยอนกลับมาสูโลกสูสงสารเวียนวายตายเกิดอยูอีก พระองคไดทรงทองเที่ยวมา
มากตอมากแลว และทรงรูดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณโดยไมอาจสงสัย
ในอันดับตอไปก็ทรงพิจารณาดูสัตวโลกเปนอยางไร เมื่อไดบรรลุจุตูปปาตญาณ
ในมัชฌิมยามนั้นแลว ก็ทรงเห็นเชนนั้นเหมือนกัน ไมวาจิตวิญญาณดวงใดของสัตวของ
มนุษย ของโลกสงสารที่อยูในสามแดนโลกธาตุนี้ มีแตความดิ้นรนกระวนกระวายอยู
ดวยอํานาจแหงกรรมและผลของกรรมทั้งนั้น นี่ก็ประหนึ่งวาใจหายถาภาษาของเรา วา
พระพุทธเจาทรงพระทัยหายก็ถูก ทั้งสองอยางนี้ไมไดผิดกันเลย จิตวิญญาณแตละ
ดวงๆ นั้นที่จะไมเกิด ที่จะไมไดเสวยทุกขสุขในสถานที่ตางๆ ซึ่งเปนวิสัยของสัตวโลก
ผูสรางกรรมแตละรายๆ ที่จะตองไปเกิดดวยอํานาจแหงกรรมของตนนั้นเปนไดดวยกัน
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ทั้งนั้น นับแตพระพุทธเจาในเวลาที่ทรงเปนสามัญชนธรรมดาลงมา จนกระทั่งถึงสัตว
ทั้งหลายไมมีกําหนดไมมีประมาณ
เพราะฉะนั้นการเกิดการตาย จึงเปนพื้นเพของสัตวผูมีเชื้อแหงภพอยูภายในใจ
นี้ จะตองเกิดตายดวยกันทั้งนั้น ใครจะปฏิเสธวาตายแลวสูญ วาบาปไมมีบุญไมมีก็ตาม
นั้นเปนเรื่องความปดบังของกิเลสอวิชชา ซึ่งมีความชํานิชํานาญในการฉุดการลากการ
บังคับบัญชาสัตวทั้งหลาย ใหเกิดมาเปนประจําอยูแลว
ในสามแดนโลกธาตุนี้ ไมมีธรรมชาติใดที่จะมีอํานาจเหนือกิเลสประเภทที่สําคัญ
ไดแก อวิชฺชาปจฺจยา ที่พาใหสัตวเกิดตายนี้ไปได และวิบากกรรมดีชั่วซึ่งจะเปนเงาตาม
ตัวไปนั้น ก็เปนไปไดดวยกันอยางนี้ไมมีสิ้นสุดยุติ ถาเปนรถก็วิ่งจนกระทั่งลงคลอง จม
ไปเลยทั้งเจาของและรถ
ถาพูดเรื่องจิตวิญญาณก็หมุนเกิดหมุนตายอยูทํานองนั้น
ถาไมมีธรรมะเปน
เบรกหามลอและตัดภพตัดชาติใหยนเขามา ดวยการสรางคุณงามความดีทั้งหลายโดย
ลําดับลําดาแลว อยางไรจิตดวงนี้เคยเปนมาฉันใดก็จะเปนไปฉันนั้น ไมขึ้นอยูกับความรู
ความเห็นความเขาใจของผูใด ซึ่งเกิดมาหรือเปนมาดวยอํานาจของกิเลสปดบังแลว
แสดงออกมาเลย คือตองเกิดตองตายดวยอํานาจแหงเชื้อคืออวิชชาพาใหเกิดตาย ไป
ตลอดอนันตกาลนั่นแล
กิเลสปดบังจิตใจของสัตวโลกนั้น ก็ไมผิดอะไรกับเราเอาผามาปดตาของเรา
หรือคนตาบอดจะเดินเหินไปไหนกี่ครั้งกี่หนกี่รอยกี่พันครั้งก็ตาม คนตาบอดนั้นจะไม
สามารถระลึกรูได วาตนไดเคยไปแลวในสถานที่นั้นๆ ทั้งที่เคยทองเที่ยวไปมาอยู
ตลอดเวลา แตไมทราบวาเจาของเคยไปแลว เพราะความปดบังตาหรือตาบอด
เรื่องของจิตที่บอดดวยอํานาจของกิเลสอวิชชาปดบัง ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน
เกิดแลวตายเลาๆ ออกจากภพนี้เขาสูภพนั้นไมมีเวลาหยุดยั้งผอนคลายเลย เพราะ
ธรรมชาตินี้พาใหหมุนตัวไปเอง ไมมีคําวาชราคร่ําครา ถึงวาเปน อนิจฺจํ เพราะอยูใน
แดนสมมุติก็ตาม แตก็เปลี่ยนแปลงเพื่อความเปนกิเลส ไมไดเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เปนอรรถเปนธรรม ใหผูหนึ่งผูใดไดรับความสุขความสบาย หรือพอที่จะใหตายใจจาก
มันไดเลย ความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปแบบกิเลสในวงวัฏวนนั่นแล
คําวา อนิจฺจํ ของกิเลสตองเปลี่ยนเพื่อความเปนกิเลสเสมอ เมื่อเปลี่ยนเพื่อ
ความเปนกิเลสอยูแลว คําวา ทุกฺขํ ที่สัตวทั้งหลายจะตองเสวยตามอํานาจแหงกรรมดี
กรรมชั่วของตนทําไมจะไมมี เพราะกิเลสเปนสาเหตุแทๆ ที่จะใหสัตวทําบาปทํากรรม
เราอยูเฉยๆ ไมไดตองทํา ทั้งๆ ที่เราไมอยากทําก็ตาม แตอํานาจอันนั้นอยูเหนือเรา ทํา
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ใหเราอยากทําใหเราพอใจ เพราะเหตุนั้นจิตใจที่มีความหนาแนนอยูดวยกิเลสทั้งหลาย
จึงอยากจึงหิวโหยในการทํากรรมชั่วไมมีประมาณ โดยเจาตัวไมรูวานั้นคือความผิด
เราไมตองไปดูจิตของผูหนึ่งผูใด เราดูจิตของเรานี้ก็รู เวลาที่ยังไมเคยอบรม ไม
เคยศึกษาในอรรถในธรรม ไมเคยปฏิบัติอรรถธรรมเลย เราจะไมทราบเลยวาจิตของเรา
วันหนึ่งๆ หมุนไปในทางใดมาก ซึ่งสวนมากก็หมุนไปตามความชอบใจ ความชอบใจนั้น
แล รอยทั้งรอยเปนทางเดินของกิเลสที่เปดโลงไวแลวใหเราเดินตาม เหมือนสัตวตัวที่
ถูกจูงไปเทานั้น ถูกจูงไปจนกระทั่งถึงที่ฆา มารูสึกตัวก็สายไปเสียแลว มีแตเรื่องที่สายไป
เสียแลวๆ เพราะอํานาจแหงกรรมอันนี้ หรืออํานาจของกิเลสมันหนาแนน ทําสัตว
ทั้งหลายใหเปนเชนนั้น
นี่เพียงดูจิตของเรานี้ก็รู ถาเราดูดวยภาคปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจา
เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาเปนสําคัญมาก
ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงเนนหนักลง
ภาคปฏิบัติมากทีเดียว ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียนใหรูจักเข็มทิศทางเดินในการละ
ในการบําเพ็ญแลว ปฏิบัติก็ใหดําเนิน คือปฏิบัติตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว
นั้นๆ จะไมเปนอื่น เมื่อเรากาวเดินตามหลักธรรมชาตินี้แลวก็สามารถที่จะรูได
จิตที่จะรูไดตองเปนจิตที่มีความสงบตัว พอยับยั้งตัวไดดวยความสงบผองใส ถา
จิตวุนวี่วุนวายสายแส กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนฟุตบอล ที่ถูกกิเลสเตะไปทางนั้นยันไปทาง
นี้อยูเชนนี้ อยางไรก็ไมรูวิถีความเปนมาของตัว เกิดเทาไรก็ไมรู ตายเทาไรก็ไมรู เคย
เสวยทุกขเวทนามาสักกี่กัปกี่กัลปแลวในจิตดวงนี้ก็ไมรู
เพราะจิตดวงนี้ไมเคยตาย มีแตเปลี่ยนรางไปตามอํานาจแหงกรรมดีชั่ว และเชื้อ
ที่บังคับใหเกิดนี้เทานั้น แตก็ไมสามารถทราบเรื่องราวความเปนมาของตนได ถาเรา
อยากจะทราบเรื่องของเราก็ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทานเรียกวาภาคปฏิบัติ ฆราวาสก็
ทําได เพราะฆราวาสก็มีภัยเหมือนกัน ไดแกกิเลสเปนเครื่องย่ํายีตีแหลกภายในจิตใจ
หาเวลาสงบเย็นใจไมได ก็เพราะเราไมมีธรรมเขายื้อแยงแขงดีกันนั่นเอง จึงมีแตเรื่อง
ของกิเลสทํางานภายในหัวใจ เวลามองเห็นหนากันก็มีแตบนระบายความทุกขออกมาสู
กันฟง วาเปนทุกขอยางนั้นเปนทุกขอยางนี้
ไมวาคนมีคนจนคนโงคนฉลาด ฐานะใดก็ตาม กิเลสอยูเหนือนั้น ตองบังคับให
เกิดความทุกขความทรมานอยูดวยกันทั้งนั้น เมื่อเปนเชนนั้นเจอกันแลวจะเอาความสุข
ความสบายที่ไหนมาพูดกัน เพราะไมเคยสุขไมเคยสบายดวยอํานาจของกิเลส มีแตเรื่อง
ความทุกขความทรมานเปนลําดับลําดามาเทานั้น จึงตองไดนําความทุกขออกระบายตอ
กัน นี่เรื่องของจิตที่วุนวี่วุนวายเพราะอํานาจของกิเลสมันฉุดมันลาก ทําใหเกิดความทุกข
ความทรมานอยางนี้
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แตเราก็ไมทราบวาสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาอยางไร เกิดขึ้นมาเพราะอะไร อันนี้เปนภัย
ตอเราหรือไมเปนภัยเราก็ไมรู รอนเราก็ถือวาเรารอนเสีย ทุกขก็ถือวาเราทุกขเสีย ไมถือ
วาสิ่งใดมาทําใหเราเปนทุกข เกิดความทุกขความทรมานขนาดไหนก็ตามอยูในรางกาย
และจิตใจของเรา เราก็จะเหมาเอาเราทั้งคนนี้วาเปนทุกขเปนความลําบาก ไมไดคิดเลย
วาสาเหตุที่เปนความทุกขนี้มาจากไหน อะไรเปนสาเหตุใหเกิดทุกขจึงไดรับความทุกข
ความทรมาน ก็ไมรูเลย เชนเดียวกันกับสัตวที่ถูกจูงเขาสูที่ฆานั้นเอง
เมื่อจิตของเราไดรับการอบรมตามหลักศาสนธรรม ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
แลวโดยถูกตองนั้น นําเขามาปฏิบัติตอจิตใจ เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนา ทําใจของเราให
สงบเย็น อยางนอยใหสงบเย็น
ใจอยูเฉยๆ จะใหสงบเองไมได ตองมีเครื่องทําใหสงบ เพราะเวลาฟุงซานก็มี
สาเหตุ มีเครื่องบังคับบัญชาใหจิตฟุงซาน ไมใชจิตอยูเฉยๆ จะฟุงซาน ที่ฟุงซานนั้น
ความสงบนี้จะสงบไดเพราะอํานาจแหงธรรมซึ่งเปน
เปนไปเพราะอํานาจของกิเลส
เครื่องแกกัน ถอดถอนกัน หรือเปนขาศึกตอกัน ลบลางกันกับกิเลสซึ่งมีอยูบนหัวใจเรา
ใหสงบตัวลง เปนความสุขแกใจเอง
เมื่อเรานําธรรมเขามาแกมาถอดมาถอน เฉพาะอยางยิ่งธรรมบทใดที่ถูกกับจริต
จิตใจของเรา ที่ทานแสดงไวในกรรมฐาน ๔๐ หอง ในบทใดบทหนึ่ง เชน พุทโธ หรือ ธัม
โม หรือ สังโฆ หรืออานาปานสติเปนตน ใหนําธรรมบทนั้นๆ เขามาสูจิตใจของเรา แลว
ยึดธรรมบทนั้นไวเปนคําบริกรรม ใหจิตรูอยูกับธรรมบทนั้น เชน เราบริกรรม พุทโธ ก็
ใหจิตรูอยูกับ พุทโธๆ ใหมีความสืบเนื่องกันโดยความมีสติเปนเครื่องบังคับบัญชา อยา
ใหจิตเถลไถลออกไปสูอารมณใด เมื่อความรูกับธรรมไดสืบเนื่องตอกันอยูแลว จิตใจก็
จะคอยสงบเขามาๆ
พอสงบลงไปครั้งนี้เทานั้น ก็สามารถที่จะทําใหใจเราเปนสุข เกิดความเชื่อความ
พออกพอใจ แลวความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหพยายามจะตามๆ มาพรอมๆ กัน
กับความเห็นที่เปนสักขีพยานในความสงบของเรา เพียงครั้งหรือสองครั้งนี้เปนปากเปน
ทาง ตอไปก็จะปรากฏเปนความสงบขึ้นมาเรื่อยๆ ตามการบําเพ็ญของเรา
นี่ละการปลูกศรัทธาตองใหรูกอน
ศรัทธาที่เคยไดยินไดฟงเปนอยางหนึ่ง
ศรัทธาที่เกิดที่เห็นจากการปฏิบัติของตัวเองที่เรียกวา สนฺทิฏฐิโก เปนอีกอยางหนึ่ง แม
สมาธิก็เปน สนฺทิฏฐิโก ที่เราจะตองรูเองเห็นเองในการปฏิบัติของเรา พอจิตสงบเย็นลง
ไปเทานั้น ความฟุงซานรําคาญทั้งหลายอันเปนเรื่องของกิเลสนั้นจะสงบตัวลงไป เพราะ
ถูกธรรมไดแกสมถธรรมครอบหัวมันลงไป ใจก็มีความสงบ
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เมื่อจิตสงบแลวเย็นสบายไปหมด เหมือนกับไมมีสิ่งใดๆ ในสามแดนโลกธาตุนี้
เขามาเกี่ยวของกับความรูที่เดนอยูภายในตัวเอง ไมมีเรื่องอันใดเขามายุงเลย นั่น
เรียกวาความสงบของใจจากจิตตภาวนาของผูปฏิบัติ
ใจสงบแนบแนนลงไปเทาไร
ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของ
ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว และยิ่งเห็นเปนของแปลกประหลาดในภาคปฏิบัติ
ของเรา ที่พระพุทธเจาย้ําแลวย้ําเลาวาเรียนรูแลวใหปฏิบัติ อยาเพียงจําไดเฉยๆ จําได
เฉยๆ ก็เหมือนกับแปลนบานแปลนเรือน ทําสักเทาไรถาเปนกระดาษก็กองเต็มหองอยู
ก็เปนแตแปลนอยูในกระดาษ ไมเปนบานเปนเรือนเปนตึกเปนรามบานชองให เมื่อเรา
ไดนําแปลนนั้นออกมากางแลวปฏิบัติหนาที่ตามแปลนนั้น ยอมสําเร็จเปนรูปเปนราง
เปนบานเปนเรือนขึ้นมาฉันใด การปฏิบัติศาสนธรรมที่ไดรูไดเห็นขึ้นมาภายในจิตของ
ตนเอง ก็ยอมเปนฉันนั้นเหมือนกัน
ทานจึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เพราะไดทรงรูทรงเห็นเต็ม
พระทัยมาแลวจึงไดมาสอนโลก สมาธิไมวาสมาธิขั้นใด พระองคทรงรูทรงเปนมาแลวจึง
นํามาสอนโลก เมื่อเปนเชนนั้นจะผิดไปที่ตรงไหน เมื่อไมผิดก็ยืนยันกันดวย สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว ทีนี้เมื่อเราไดดําเนิน
ตามนั้น จิตของเราไมเคยสงบก็เห็นความสงบ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของจิตนั้น ตางกันกับความสุขทั้งหลายที่เราเคย
ผานมา ไมวาจะผานทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายหรือใจคิดเปนอารมณขึ้นมา
เองก็ตาม จะไมมีสิ่งใดเหมือนกับความสงบเย็น ในขณะที่จิตหยั่งเขาสูความสงบหรือ
สมาธินั้นเลย นี่เปนผลใหเราเห็นแลว ดีไมดีตองเปนความตื่นเตนภายในจิตใจ ตื่นเตน
ดวย อัศจรรยในใจของเจาของในขณะนั้นดวย เพราะไมเคยรูไมเคยเห็นสิ่งเหลานี้มาแต
กาลกอน แตเราไดปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
เชน บริกรรม พุทโธๆ เปนตน ใหตอเนื่องสืบกันเปนลําดับ จึงไดรูเห็นความสงบ
เย็นเหลานี้ประจักษใจ อารมณอันนี้แมจะปรุงก็ตาม แตเปนอารมณของธรรมที่จะทําใจ
ใหสงบโดยลําดับ ไมเปนอารมณของกิเลสซึ่งปรุงไปเทาไรยุงไปเทานั้น แตอารมณของ
ธรรมนี้ปรุงไปเทาไร มีสติบังคับบัญชาหนาแนนอยูตลอดเวลาแลว จะเกิดความสงบเย็น
ใจขึ้นมาตามลําดับของการบําเพ็ญ ทานจึงสอนใหบริกรรม ซึ่งเปนธรรมกํากับใจในเวลา
ภาวนาหรือเวลาอื่นๆ
เพียงความสงบเย็นใจนี้ก็สวางโรไปหมดแลวภายในจิตใจของเรา ทีนี้อจลศรัทธา
ไมตองบอกเกิดขึ้นมาเอง ธรรมที่สูงกวานี้มีไหม เพียงจิตเปนในขั้นสมาธินี้ก็เปนเครื่อง
ยืนยัน หรือเชื่อมโยงตอธรรมขั้นสูง ที่พระองคทานทรงสั่งสอนไวแลวโดยไมอาจสงสัย
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แมเรายังไมรูก็ตาม รูเพียงขั้นสมาธิที่ความสงบแนบแนนของตนนี้ ก็สามารถที่จะซึม
ซาบไปถึงธรรมทั้งหลายที่เรายังไมรูไมเห็น และประมวลเขามาสูกําลังใจของเรา ใหเกิด
ความเชื่อความเลื่อมใส ใหเกิดความอุตสาหพยายาม ใหเกิดความขวนขวาย ใหมีความ
รักใครชอบใจในธรรมเครื่องดําเนินทั้งหลายที่ทานวา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั้นจะ
รวมตัวเขามาสูจิตดวงเดียวนี้ แลวก็เปนพลังขึ้นมา
พลังของธรรมกับพลังของกิเลสนี้ตางกัน พลังของกิเลสมีมากเทาไรยิ่งเหยียบย่ํา
ทําลายจิตใจของเรา ใหทุกขยากลําบากทรมานมาก ดีไมดีถึงเปนบาก็มี เพราะความที่
คิดมาก ยุงมาก ทุกขมากทรมานมาก บีบบังคับมาก แตพลังของธรรมนี้มีมากเทาไร ยิ่ง
ใหเราเกิดความสุขเย็นใจ มีความออนนิ่มไปหมดภายในจิตใจดวยความเปนสุข และ
เกิดความเมตตาสงสารไมมีประมาณ เพราะความเมตตานี้เกิดขึ้นมาจากจิตที่สงบ ออน
ตัวที่สุด มีความสุข
เหมือนเรามีสมบัติเงินทองขาวของมาก คนที่มีธรรมในใจยอมอยากจะแจกจาย
ใหทานไป ความรูวิชามีมากนอยเพียงไร เมื่อมีแลวก็อยากจะแจกจายไป นี่ธรรมมี
เพียงไรภายในจิตใจ ก็อยากแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนใหประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะไดรูได
นี่ทานเรียกวาสมาธิธรรม
เห็นบางแมไมมากดังธรรมที่เราไดรูไดเห็นประจักษอยูนี้
เพียงเทานี้ก็หยั่งไปแลวซานไปแลว แกเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายทั้งหลาย
ถาเปนผูมีนิสัยในทางที่จะรูจะเห็นสิ่งตางๆ ดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไววา
พวกเปรตพวกผี พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายนั้น พระพุทธเจาทานเปนครู
สอนหมดแลว ทําไมเราจึงไมเห็น พิจารณาซิ พระพุทธเจาตางจากเราอยางไรบาง มี
ความสามารถกวาเราอยางไรบาง สิ่งเหลานี้เราไมเห็น ตาของเราก็แครูปแคสีสันวรรณะ
เทานั้น ไมมากกวานั้น หูก็เพียงไดยิน หูเนื้อหูหนัง ตาเนื้อตาหนัง เพียงอยูในวิสัยเทานั้น
แตตาญาณคือตาใจนี้ลึกซึ้งมากไมมีสิ่งใดจะเสมอเหมือน นี่ละที่พระพุทธเจา
เปดออกหมด เมฆมหามืดกําบังจิตใจหรือพระทัยของพระองค คือกิเลสทั้งหลายไดเปด
ออกหมด ก็เชนเดียวกับพระอาทิตยที่สวางกระจางแจงลงมา เห็นหมดทุกสิ่งทุกอยาง
ฉันใด พระญาณหยั่งทราบก็ออกมาจากจิตที่สวางไสวภายในพระองค ก็กระจางแจงไป
หมดทั่วแดนโลกธาตุฉันนั้น ทีนี้สิ่งใดที่มีอยูอยางใดทําไมจะไมเห็น นรกเคยมีมาตั้งแต
ดั้งเดิม เคยเผาสัตวมาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ มาแลว
ถาจะพูดถึงเรื่องการเกิดของพระพุทธเจาหรือการอุบัติของพระพุทธเจาแลว เรา
อยาพูดเลยวาเพียงเชนอยาง ๑๐ องคหรือ ๕๐ องคหรือ ๕๐๐ องคก็ตาม ดังที่เราเคย
เห็นในตํารับตํารามีเปนลานๆๆ เพราะเหตุใด เพราะสิ่งที่จะทําใหเปนพระพุทธเจาเกิด

๘
ได สิ่งที่จะทําใหจิตใจนี้บริสุทธิ์ขึ้นมาไดคืออะไร ทานก็ยืนยันไวแลวตั้งแตตรัสรูใหมๆ
วาอริยสัจ ๔
อริยสัจ ๔ คืออะไร คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นี้แลเปนธรรมหรือเปนโรงงาน
อันสําคัญที่สุด ที่จะกลั่นกรองจิตของผูมีกิเลสใหเบาบางลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึง
ไมมีสิ่งใดที่จะเปนเครื่องยืนยันจิตที่
ความสิ้นกิเลสไดโดยสิ้นเชิงจากอริยสัจทั้งสี่นี้
บริสุทธิ์นั้นได นอกจากอริยสัจ ๔ นี้เทานั้น
อริยสัจ ๔ นี้มีอยูกับใครบาง มีอยูกับเรา เปนแตเพียงวายิ่งหยอนกวากันเทานั้น
เชนทุกข สมุทัยมีมาก มรรคคือขอปฏิบัติของเราก็มีกําลังนอย นิโรธคือความที่จะดับ
ทุกขนั้นจึงยังไมปรากฏ มีแตทุกขโหมตัวเขามาเผาอยูทั้งวันทั้งคืน แตเราไมรูวาสิ่ง
เหลานี้เปนอริยสัจ พระพุทธเจาแมพระองคปจจุบันเรานี้ทานก็ทรงรูจากอริยสัจนี้เอง
อริยสัจนี้เปนเครื่องยืนยัน เปนเครื่องกลั่นกรองจิตใหบริสุทธิ์ได บรรดา
เมื่อ
พระพุทธเจาทั้งหลายทรงประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้แลวจะไปไหน
พระพุทธเจาหลายๆ องคเปนไปได พระพุทธเจาองคปจจุบันนี้จะเปนไปไมไดอยางไร ก็
เปนไดอยางเดียวกันนี้ เพราะมีเครื่องกลั่นเครื่องกรองใหเปน ดวยการปฏิบัติอยางเอา
จริงเอาจังของทาน
ทีนี้ยนเขามาถึงพวกเราทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ก็มีอยูดวยกันแลว ถาตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติก็ตองรูตองเห็นขึ้นมาจนได เมื่อรูเห็นแลวจะปฏิเสธพระพุทธเจาทั้งหลายวาไมมี
ไดอยางไร จะปฏิเสธมรรคผลนิพพานวาไมมีไดอยางไร ทุกฺขํ อริยสจฺจํ รูอริยสัจนั้นรู
อยางไร เราก็รูประจักษแลวภายในจิตใจของเรา สมุทัย อริยสจฺจํ สมุทัยเปนของจริงเปน
อยางไร เราเห็นประจักษดวยปญญาอันเปนมรรคสัจ
เพราะอริยสัจทั้งสี่นี้ทํางานเกี่ยวโยงกัน แยกกันไมออก เราจะกําหนดทุกข รูทุกข
แลวจึงมารื้อถอนสมุทัย แลวจะบําเพ็ญสติปญญาหรือมรรคใหเกิด ดังที่ทานแสดง
เรียงลําดับไวในอริยสัจนั้น คือวาทุกขพึงกําหนดรู สมุทัยพึงเพียรละ นิโรธคือความดับ
ทุกขพึงทําใหแจง มรรคพึงอบรมใหมากใหเกิดใหมีขึ้นดังนี้
ถาพูดตามหนังสือนี้ก็เหมือนกับวา ทุกขไปอยูในโลกหนึ่ง สมุทัยไปอยูในทวีป
หนึ่ง มรรค นิโรธไปอยูคนละทวีปๆ กวาที่จะนํามารวมตัวแกกิเลส ถอดถอนตัวใหหลุด
พนจากทุกขนั้นไมมีหวัง ตายทิ้งเปลาๆ
ถาตามหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแลว เอา เราไมตองเอาที่อื่น เอาตัวของเรา
ผูปฏิบัตินี้แลเปนเครื่องยืนยัน เพราะพระพุทธเจาทรงรูแลวดวยการปฏิบัติจึงไดมาเปน
ครูสอนโลก เพียงพระองคเดียวเทานั้นสอนโลกไดสามแดนโลกธาตุ เปนยังไง ทีนี้นํา
อริยสัจนี้เขามาปฏิบัติ เพราะเวลาเรากําหนดวาทุกขนี้เกิดขึ้นแลวในตัวของเรา ทุกขนี้

๙
เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใด นั่นคือปญญาเริ่มแลว สติเริ่มแลว ตั้งจอเขาไปแลว เกิด
ขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใด นี่เรียกวามรรคสัจเริ่มทํางานแลวในขณะเดียวกัน
ขอแสดงเพียงยอๆ เพื่อใหทานผูปฏิบัติทั้งหลาย ไดถือเปนเงื่อนหรือเปนปาก
เปนทางตอไป ใหเห็นประจักษในตนเอง แลวจะหาที่คานสวากขาตธรรมนี้ไมไดเลย จะ
ยอมกราบพระพุทธเจาพระองคนี้ และกราบพระพุทธเจาทั้งหลาย ประหนึ่งวาเทาเม็ด
หินเม็ดทราย เพราะตรัสรูแลวตรัสรูเลาตลอดมาตั้งแตกัปไหนกัลปใด
ไมใชโลกนี้มีมาเพียงกี่ปกี่เดือน ๑๐๐ ป ๒๐๐ ปนี้เทานั้น มีมากี่กัปกี่กัลปที่โลก
กับธรรมเปนคูเคียงกันมา โลกกับธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงตรัสรูแลวนํามาสอนโลก
นี้เปนคูเคียงกันมา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตองตรัสรูเรื่อยมาโดยลําดับลําดาดังที่
เราเห็นนี้ ในภัทรกัปนี้พระพุทธเจาของเราก็องคที่ ๔ เปนยังไงองคที่ ๔ พระสมณโคดม
องคที่ ๕ พระอริยเมตไตรย จะเรียงลําดับกันไปอยางนั้น หมดนี้แลวก็จะมาอีกขางหนา
เพราะหมุนไปเชนเดียวกันเพื่อชวยสัตวโลกดังที่เคยเปนมาแลว
หากไมมีธรรมะนี้เลย สัตวโลกนี้จะจมอยูตลอดเวลา หาทางขึ้นหรือหาทาง
ออกไปไมได มีแตทางเขา หมุนไปเวียนมาเหมือนกันกับมดแดงไตขอบดงนั่นเอง เมื่อ
ธรรมมีโดยที่พระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองคๆ เทานั้น ก็สามารถที่จะรื้อขนสัตวให
พนจากโลกไดอยางมหาศาล ผูที่ควรจะพนไปไดโดยสิ้นเชิงไดแกเปนอรหัตบุคคลก็ให
เปนไปไดๆ ผูที่ยังไมถึงขั้นนั้นก็หนุนตัวเขามา หนุนตัวขึ้นมาเรื่อยๆ
เพราะอํานาจแหงการประพฤติปฏิบัติ เพราะอํานาจแหงการสรางความดีหนุน
ไปโดยลําดับ เมื่อศาสนาพระพุทธเจาพระองคนี้หมดสิ้นไปแลว ศาสดาองคตอไปนั้นก็
มาหนุนอีก เพราะอุปนิสัยเหลานี้เอง นี่ละจึงเทียบกับวาคนไขที่มีหมอมียานั้นมีหวังที่จะ
หายไปได นอกจากคนไขประเภท ไอ. ซี. ยู. ก็เชนเดียวกับประเภทที่วาปทปรมะ
ในจริตนิสัยของสัตวโลกก็มีเชนนั้นเหมือนกัน อุคฆฏิตัญู คือผูที่รูอยางรวดเร็ว
ก็มี วิปจิตัญู ผูที่รูรองลําดับกันลงมาก็มี เนยยะ ผูที่พอฉุดพอลากพอแนะนําสั่งสอน
ตะเกียกตะกายกันไปไดก็มี ปทปรมะ ประเภทที่สุดวิสัย หูมีตามี อวัยวะทั้งหมดมี แต
บอดหมดหนวกหมด ไมสนใจในศีลในธรรมในบาปในบุญ แตแลวสรางแตบาปวันยังค่ํา
คืนยังรุง ผูนี้เองเปนผูที่จะรับเหมาในเรื่องกองทุกขทั้งหลาย
ทีนี้คําวาบาปไมมีใครจะเปนผูรับ ลมปากนั้นรับไมไดนะ วาบาปไมมีลมปากไม
ยอมรับ ผูเจาของคือใจดวงไมตายนั้นแลเปนผูจะเสวยบาปเสวยกรรม ตกนรกก็
เหมือนกัน วานรกไมมี ลมปากไมไดไปตกนรก สัตวผูทํากรรมอันชั่วชาลามกนั้นแลไป
ตกนรกเกลื่อนไปหมด นั่นฟงซิ ไปสวรรคก็เหมือนกัน ในนรกก็ดีในสวรรคก็ดี ไมเคยมี
ชั้นใดหรือนรกหลุมใดไดวางจากสัตวทั้งหลายซึ่งสรางแตความชั่ว โดยไมรูสึกตัววาได

๑๐
สรางความชั่วบางเลย มิหนํายังถลําลึกเขาไปอีกวา บาปไมมีบุญไมมีและตายแลวสูญ นี่ซิ
ที่หนักมากไมมีใครชวยไดเลย จําตองยอมวากรรมของสัตว
คําวาตายแลวสูญนี้เปนบทที่กิเลสย้ําหนักที่สุด ทําใหเหมือนกับวาประหนึ่งวาสูญ
พันธุ คือไมมีความดีติดตัวบางเลย เปนโมฆบุรุษ ถาเปนสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับวาสูญ
พันธุ แตกิเลสมันไมไดสูญ ธรรมชาตินี้ตรงกันขาม กลับเพิ่มพันธุที่จะใหเกิดมากขึ้น
และยืดยาวนานไปอีกโดยลําดับในจิตวิญญาณแตละดวงๆ ที่ปฏิเสธวาตายแลวสูญ นี่ละ
หลักสําคัญ สัตวโลกจมกันที่ความสําคัญไปตามกิเลสหลอกวาตายแลวสูญนี่แล
เรื่องเหลานี้มีแตกิเลสกลอมใจสัตวทั้งนั้นแหละ ธรรมะทานไมไดกลอม สิ่งใด
จริงสิ่งใดแททานบอกไวตามความจริง เชนวาบาปมีอยาทําบาปนะ การทําบาปเปนความ
ทุกขทานก็บอก เพราะพระองคเคยทุกขเพราะการทําบาปมาแลวจึงนํามาสอนโลก โลก
ที่ยังไมรูพระองคก็รีบสั่งสอนแนะนําดวยความถึงใจๆ ถึงพระทัย เหมือนกับวาใจหาย
รีบแนะนําสั่งสอนสัตวโลกดวยความเห็นโทษจริงๆ ไมใชธรรมดา เหมือนกับไฟไหม
บานไหมเรือน รีบไปฉุดไปลากคนที่กําลังจะถูกไฟเผาอยูในบานเรือนนั้นออกมาอยาง
ไมรูจักเปนจักตาย
พระพุทธเจาชวยสัตวโลกที่ถูกบาปกรรมเผาและเหยียบย่ําทําลาย ก็เชนเดียวกับ
ผูที่ชวยคนถูกไฟไหมเหมือนกัน สําหรับผูตกนรกก็เปนอันวาตกไปแลวสุดวิสัย แตผูที่
ควรจะแกจะถอดจะถอนหรือชวยไดอยู พระองคก็พยายามตะเกียกตะกาย สอนโลก
ตั้งแตวันตรัสรูจนกระทั่งปรินิพพาน
เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ก็ยังประทานพระโอวาทคําสั่งสอน คือทางเดินหรือ
บันไดเอาไว เพื่อใหเราไดไตตามนั้น ใหเดินตามนั้นแลวจะคอยเบาบาง จะแคลวคลาด
ปลอดภัย แมจะไมถึงพระนิพพานแตก็ยังไปสูสถานที่เปนสุคโต เกิดก็เกิดเถิด คนบุญ
กับคนบาปนี้ตางกัน คนบาปไปเกิดตองไปเกิดในที่ไมพึงปรารถนา เชนตกนรก
หมกไหมซึ่งใครอยากจะไปตก แตแลวก็ไปตกได เพราะความคะนองของตน ความ
อยากของตนนั้นแหละเปนของสําคัญที่เคยทําลายเรื่อยมา
เฉพาะอยางยิ่งวาบาปไมมี นี่เปนตัวที่เสริมคนใหทําบาปมากที่สุด คําวาบาปไมมี
ตองอยากทําแตความชั่ว ซึ่งเปนทางแหงบาปที่จะไหลมาแหงบาป วาตายแลวสูญก็
เหมือนกัน เมื่อตายแลวสูญ เรามีชีวิตอยูนี้อยากทําอะไรก็ทํา เพราะตายแลวหมด
ความหมาย นั้นแหละผูยิ่งจะเหมาเอาบาปเอากรรมเอาความทุกขทรมานมาก
เพราะความจริงตายแลวไมสูญจะวายังไง พระพุทธเจาองคสิ้นกิเลสวิเศษวิโส
เลิศโลก เปนผูทรงแสดงไวแลวสิ่งเหลานี้ กิเลสมันวิเศษวิโสที่ตรงไหน ตั้งแตเกิดมามัน

๑๑
เคยไปเห็นสวรรคนิพพานที่ไหน มีแตมันเผาหัวใจคน เหยียบย่ําอยูบนหัวใจคน
ตลอดเวลาเทานั้น นั่นคือสวรรคนิพพานของมัน
ถาหากวาตายแลวสูญจริงๆ กิเลสอยูกับอะไรพิจารณากันซิ ถาวาตายแลวสูญ
กิเลสตองสูญไปดวยซิ เพราะกิเลสอยูกับใจ ใจสูญกิเลสก็ตองสูญไปดวยซิจึงจะตรงกับ
ความจริง แตนี่เห็นไหมความทุกขความลําบาก ความอยากความทะเยอทะยานราคะ
ตัณหา ยิ่งพอกยิ่งพูนยิ่งมากมูนขึ้นไปโดยลําดับลําดา ไมเห็นหรือในหัวใจเรานี่แหละ ไม
ตองไปดูหัวใจคนอื่น มันเหมือนกันหมดในโลกธาตุซึ่งเต็มไปดวยสิ่งเหลานี้
ทีนี้ขอยอนเขามาถึงเรื่องการปฏิบัติที่จะใหเห็นสิ่งเหลานี้ ปดไมอยูขอใหปฏิบัติ
เถิด อุปนิสัยสามารถที่จะรูกวางแคบขนาดไหนในสิ่งภายนอก นอกจากอริยสัจที่จะทําใจ
ใหบริสุทธิ์ไดแลว ยังสามารถที่จะรูไดเห็นไดรองพระพุทธเจาลงมาเปนลําดับลําดา นี่ละ
พระสาวกอรหันตทานเปนเครื่องยืนยันพระพุทธเจา หรือเปนผูยืนยันพระพุทธเจา ไม
เพียงแตยืนยันในความบริสุทธิ์วาบริสุทธิ์มาจากอะไร บริสุทธิ์มาจากอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔
เปนเครื่องกลั่นกรองจิตใจใหบริสุทธิ์โดยแทอยางเดียว
ความรูสิ่งเหลานั้นยังมีอีกมากมาย ยกตัวอยางยอๆ เชนอยางพระโมคคัลลาน
ทานไปเห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไร แลวมากราบทูลพระพุทธเจา พระองคทรงรับสั่งวา เอย
เรื่องสิ่งเหลานี้เราเคยเห็นมาแลวตั้งแตครั้งโนนๆ นั่นเปนสักขีพยานไหมพิจารณาซิ
ภายนอกก็เปนสักขีพยาน
เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงเปนสักขีพยานของ
พระพุทธเจาได ทั้งภายในและภายนอก
ตลอดการแนะนําสั่งสอน ก็สั่งสอนอยางเต็มอกเต็มใจเต็มความสามารถ สั่งสอน
ดวยความเมตตาจริงๆ เพราะทานรูทานเห็นในสิ่งทั้งที่เปนโทษทั้งที่เปนคุณมาแลวเต็ม
หัวใจ ทําไมทานจะไมสอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย จะไมสอนดวยความองอาจกลาหาญ ใน
สิ่งที่เคยรูเคยเห็นมาแลวทั้งดีทั้งชั่วนั้นเลา
เราอยากจะใหเห็นเรื่องของเรา เราก็พยายามทําใจของเราใหสงบลองดูเปนยังไง
เพียงใจสงบเทานั้นก็เปนเรื่องประเสริฐแลว สําหรับเราที่ไมเคยพบเคยเห็นธรรมที่สูง
กวานี้ วันหนึ่งเชนอยางเราไปทํางานอยูนี้ ขอใหสมมุติวาในขณะนี้เราทําภาวนาของเรา
จิตใจของเราไดเกิดความสงบ แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา วันพรุงนี้ไปทํางานจิตจะ
ประหวัดอยูกับธรรมทั้งวัน จะประหวัดอยูกับสมาธิทั้งวัน อิ่มเอิบอยูตลอดเวลา นั่น
ความสุขที่เกิดจากสมาธินี้ทําใหเราอิ่มเอิบตลอดเวลา ไมเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่
คิดไปเทาไรรอนเทานั้นๆ ชอบเทาไรยิ่งรอนๆ ทั้งรักทั้งสงวน ทั้งยุงเหยิงวุนวาย ทั้ง
กังวลวุนไปหมด มีแตกองทุกขเผาเจาของๆ

๑๒
สวนสมาธิธรรมทานไมเปนอยางนั้น มีแตความรักใครความใฝใจ มีแตความ
อาลัยเสียดาย อยากจะทําอยูตลอดเวลา นั่นแหละรสแหงธรรมแทรกเขาถึงใจแลว จะ
เริ่มชนะกิเลส เราจะเริ่มเห็นความฟุงซานรําคาญของใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสผลิตขึ้นมา
โดยลําดับลําดา ยิ่งจิตมีความสงบ คําวาสงบๆ นี้สงบครั้งหนึ่งๆ นั้นสามารถที่จะสราง
รากฐานจิตใจใหมีความแนนหนามั่นคงขึ้นเปนลําดับลําดา จนกระทั่งวาเปนสมาธิ คําวา
สมาธิคือความแนนหนามั่นคงของใจอันเปนฐานสําคัญ ซึ่งความสงบนั้นแลเปนผูหนุนๆ
ใหเกิดขึ้นมา คําวาความสงบนี้กรุณาอยาไดคาดนะ ขอใหเปนในจิตใจของทานผูปฏิบัติ
เอง การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร ใหเปนขึ้นในเจาของเอง
คําวาสมาธินี้เปนอยางไร ทานวา ขณิกสมาธิ สงบเพียงเล็กนอย สงบเพียงครู
หนึ่งยามเดียวแลวถอนออกมาพอใหเสียดาย นี้ประการหนึ่ง ประการที่สอง อุปจาร
สมาธิ พอจิตสงบตัวเขาไปแลว ไมลงถึงฐานแหงความสงบ กลับถอยตัวออกมาและไปรู
สิ่งตางๆ จะเปนรูอะไรก็ตาม ทีแรกมักจะหลอกเสียกอน แตเปนนิสัยอันนั้นจะตองเปน
จะตองรูจะตองเห็น จะตองจริงจนไดเมื่อรูจักวิธีปฏิบัติตอความรูความเห็น ตอสิ่งที่รูที่
เห็นนั้นแลว
ทานเรียกวา อุปจารสมาธิ คือเขาไปแลวถอยออกมาเที่ยวรูนั้นรูนี้เห็นนั้นเห็นนี้
ผิดบางถูกบางในขั้นเริ่มแรก เพราะเรายังไมเคยรูไมเคยเห็นไมเคยปฏิบัติ ตอเมื่อไดรับ
การอบรมจากครูบาอาจารยที่ทานเคยมีความชํานิชํานาญมาแลว ทานแนะสิ่งใดควรสิ่ง
ใดไมควร สิ่งใดควรเสริม สิ่งใดควรตัดเขามา ใหทานแนะนําแลวปฏิบัติตามนั้น ในเวลา
หนึ่งๆ ความรูความเห็นของเจาของนั้นแหละเปนครูของเจาของ ผิดก็เปนครู ถูกก็เปน
ครู และสอนเจาของไปในตัว คอยช่ําชองชํานิชํานาญ ตอไปก็เปนความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ
นี่เรียกวาอุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ นั้นคือความแนบแนนของใจ อยูเฉยๆ ก็ตาม ทานเรียกวาอัปปนา
สมาธิ คือมีความมั่นคงอยูตลอด แมเราจะคิดอานไตรตรองเรื่องใดอยูก็ตาม ทั้งๆ ที่เรา
ไมไดเขาสมาธิ แตจิตนั้นมีความแนนปงเหมือนภูเขาทั้งลูกอยูภายในตัวเอง ขอใหพูด
เต็มปากเถิดวาอยูในทามกลางอก ไมไดอยูบนสมอง สมองนั้นเปนที่ทํางานของความจํา
แตเรื่องความจริงทางภาคปฏิบัติธรรมแลว จิตจะทํางานอยูที่ตรงกลางคือทรวงอกของ
เรานี้
จะตรงไหนก็ตามใหพึงเขาใจเอาไววาตรงกลางอกของเรา จิตเปนสมาธิก็เริ่ม
ผองใสเริ่มสงบที่หัวอกของเรา ผองใสมากนอยเพียงไรเห็นอยูตรงนี้ๆ ไมขึ้นบนสมอง
เหมือนภาคความจําเลย นี่ทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ แมธรรมทุกขั้นทางภาคปฏิบัติจิตต

๑๓
ภาวนา ก็จะพึงเกิดขึ้นเปนขึ้นในทามกลางอกเชนเดียวกันนี้แล ทั้งนี้ผูปฏิบัติจะพึงทราบ
ดวยตัวเอง
ทีนี้เวลาจิตเปนสมาธิเต็มที่ของตัวเองแลว เราจะคิดจะอานอะไรอยูก็ตาม ไมได
เขาสมาธิ แตจิตนั้นยอนมาดูเมื่อไรจะแนนปงๆ อยูตลอดเวลา นี้คือฐานแหงสมาธิไดคง
ตัวแลว ไดสรางฐานขึ้นเต็มที่แลว ทีนี้พอเรายอนเขามาสูสมาธิ จะภาวนาเพื่อระงับดับ
อาการของความคิดความปรุงทั้งหลายซึ่งเปนแขนงของจิต จิตนี้ก็จะสงบตัวเขามาๆ
แลวสงบอยางรวดเร็ว
เพราะความชํานาญของผูมีสมาธิขั้นนี้ กําหนดเมื่อไรไดเมื่อนั้น แนนปงเลย
อาการทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงนั้นหมดเงียบ เหลือแตความรูที่อัศจรรย แนวอยูเพียง
อันเดียวเทานั้น นี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งพอเขาถึงที่แลวปลอยหมด โลกธาตุนี้
เหมือนไมมี แมที่สุดรางกายของเจาของก็หมดความรูสึกไปโดยสิ้นเชิง เหลือสักแตวารู
เทานั้น นั่นก็เปนสมาธิประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเปนขึ้นตามจริตนิสัยของแตละราย ไม
เหมือนกันทุกรายไปในวงปฏิบัติ
ใหเห็นในหัวใจเจาของซิ มีแตเราเรียนตามตํารับตํารา ตํารับตําราทานรูแลวทาน
เห็นแลว ทานบอกสอนเราแตเราไมไดทํา จึงไมรูไมเห็น ความรูในสมาธิเลยไปอยูใน
ตําราเสีย ปญญาก็อยูในตําราเสีย อยูในคัมภีรเสีย วิมุตติหลุดพนอยูในคัมภีรเสีย แต
การตกนรกอเวจีเปนเราไปตกเองใชไดเหรออยางนั้น จึงตองปฏิบัติ
ธรรมะพระพุทธเจาไมใชธรรมะของเลนๆ รูรูจริงๆ ขวนขวายจริงๆ ตรัสรูๆ
ธรรมของเลิศของประเสริฐจริงๆ พระองคเลิศแลวในหัวใจ ไมมีหัวใจใดเลิศยิ่งกวา
หัวใจของผูสิ้นกิเลส เลิศอยูในหลักธรรมชาติ เปนอยูในหลักธรรมชาติ นั่น เราปฏิบัติ
ทําไมจะไมรูไมเห็นในเมื่อธรรมเปนของมีอยู
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาจะผิดอะไรกับตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ถาเราจะ
เทียบก็เหมือนหางรานใหญๆ นั่นแล เอา สินคามีกี่ประเภท เรามีเงินหาซื้อได ไมตองวา
มีเงินหมื่นๆ แสนๆ เอา เงินลานๆ ก็ไปซื้อซิ ของในรานเปนยังไง จนตรอกจนมุมไหม
อันนั้นราคาเทานั้นๆ หาซื้อไดหมด นี่ก็เหมือนกันตั้งแตพื้นๆ แหงธรรม พื้นๆ แหงบุญ
ไมวาการใหทาน การรักษาศีล การภาวนา ทําลงไปจะปรากฏขึ้นจากศาสนธรรมนี้
ทั้งนั้นๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน นี่เรียกวาราคาสินคาที่สุดยอด ที่สุดแหงธรรม
ไดแกวิมุตติพระนิพพาน จะรูขึ้นจากศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้ไมเปนอยางอื่นเลย
ไมเปนที่ไหนๆ ไมเปนอยางอื่นไมเปนที่อื่น จะเปนขึ้นจากจิตนี้เทานั้น
การปฏิบัติธรรมใหเห็นอยางนั้นซิ นี่มีแตทองบนสังวัธยายธรรม แตไมสนใจ
ปฏิบัติธรรม เมื่อถูกถามวาถือศาสนาอะไร ดูอยากจะพูดตั้งแตอยูในทองแมโนน วาถือ

๑๔
ศาสนาพุทธๆ ลูกก็พุทธ แมก็พุทธ พอก็พุทธ บทการกระทํานั้นเหมือนบา ทําไมจึงวา
เหมือนบา ก็ไปเที่ยวกินเหลาเมาสุราละซิ ทั้งๆ ที่รูอยูวากินเหลานั้นเปนอยางไร สุราเปน
อะไร คือเครื่องมึนเมา กินเขาไปแลวทําคนใหเสียความเปนปกติดีงาม ดีไมดีก็เปนบา
กินมากๆ แลวเปนบา
ขออภัยมากๆ นะพูดตามความจริง แตผูเปนเปนได ผูพูดตามทําไมจะพูดตาม
ไมได ถาจะยอมรับความจริงกันนะ บางทีขี้ทะลักออกก็มี เพราะไมรูเนื้อรูตัว เห็นไหม
โทษของสุราทําคนใหเปนบาอยางสดๆ รอนๆ ยังนํามาอวดโลกอวดธรรมวาสุราดีอยาง
ไมกระดากอายอยูหรือ ถาขืนปลอยใหเปนอยางนี้ไปไมยอมระลึกรูโทษของมัน จึงนา
กลัวชาวพุทธเราจะเปนบากันทั้งเมืองไมอาจสงสัย
นี่ใครเปนคนสอนไว ทําไมเราถึงตองฝาตองฝนเอานักเอาหนาถาเราเปนชาว
ไมใชชาวพุทธดื้อดานสังหารธรรมของพระพุทธเจา
สังหารศาสนาของ
พุทธ
พระพุทธเจา จะเปนใครถาไมใชพุทธบริษัทเรา ทานก็แสดงไวแลววา พุทธบริษัทนี้แลจะ
เปนผูยังศาสนาใหเจริญ และจะทําศาสนาใหเสื่อมใหฉิบหายไป จะเปนใครจะคือพวกใด
ดังที่กลาวมาแลวนี้
ปาณาฯ ฆากันเร็วยิ่งกวาลิง อทินนาฯ ฉกลักเผลอไมได ฟงซิชาวพุทธอะไรจึง
ตองเปนอยางนั้น กาเมสุ มิจฉาจาร ยิ่งสงยิ่งเสริมยิ่งวุนยิ่งวาย เวลานี้ไมมีขอบเขต สุนัขสู
ไมไดทีเดียว ตะเกียกตะกายหาแตเรื่องเปนบานี้มาเผาครอบครัวผัวเมียใหเปนฟนเปน
ไฟไปตามๆ กัน ตลอดลูกเล็กเด็กแดงไมมีเวน ที่ไฟพรรคนี้จะไมเผาใหเดือดรอนไป
ตามๆ กัน
ราคะตัณหานี้เวลาเกิดแลวเปนยังไง เปนของดีไหม ไมมีขอบมีเขตไมมีเหตุมีผล
มีแตความอยากความทะเยอทะยานดิ้นอยู เราเคยเห็นไหมสุนัข เวลาเขาคึกเขาคะนอง
โอย กัดกันฉีกแหลกไปหมดเลย ตัวตายก็มีตัวเจ็บก็มี เสียสุนัขไปมากมายกายกองใน
เวลาที่มันคึกมันคะนอง นี่จิตใจของเราคึกคะนอง ไมมีธรรมเปนเครื่องเยียวยารักษา ไม
มีธรรมเปนเครื่องปราบปรามเลยเปนเชนนั้นแหละ
ทานถึงสอนวา กาเมสุ มิจฉาจาร ใหมีภาคปฏิบัติรักษากันบางซี พระก็มี
ภาคปฏิบัติตามเรื่องของพระ โยมก็มีภาคปฏิบัติตามเรื่องของโยม แลวจะงามไปทั่วหนา
กัน ในครอบครัวของเราก็งาม ในตัวของเราก็งาม ในสังคมตางๆ ที่มีศีลธรรมคุมครอง
รักษาอยูก็งาม งามไมมีสิ้นสุดกุดดวน งามไปตลอดสายไมจืดจางวางเปลา
เฉพาะอยางยิ่งศีล ๕ นี้ก็พออยูพอกินแลว เต็มภูมิของฆราวาสแลว กาเมสุ
มิจฉาจาร ก็ใหมีขอบมีเขต ใหรูวานี้เมียเรานั้นเมียเขา นั้นของเขานี้ของเรา นั้นสามีเรานี้
สามีเขา ใหตางคนตางรักษาขอบเขตของตนดวยความเขมแข็ง ดวยการเทิดทูนธรรม

๑๕
ของพระพุทธเจา คือ กาเมสุ มิจฉาจาร นี้ไว ใครจะเปนผูเย็น เรานั้นละเปนผูเย็น สามีก็
เย็น ภรรยาก็เย็น ไมตองระแวงแคลงใจซึ่งกันและกัน ไมตองทะเลาะเบาะแวงกันดวยสิ่ง
เหลานี้ จะไปไหนไปเถอะ อยากจะไปทํางานในบานนอกบานไปเลย เมื่อรูหลักของศีล
ของธรรม ปฏิบัติตนตามหลักของศีลของธรรมแลวเย็นไปหมด
มุสาฯ ก็เหมือนกัน คําโกหกใดก็ตาม จะขอสรุปเอาเลยเรื่องมุสานี่ โกหกใดก็
ตามไมเทาสามีมาโกหกภรรยานะ ภรรยาโกหกสามี เรื่องราคะตัณหาเรื่อง กาเมสุ
มิจฉาจาร นะ นี้สําคัญมาก อยานําไปใชเพื่อจะไดโกหกแบบนี้นะ นี่คือการโกหกชนิดฉิบ
หาย เวลาตายไมมีพระกลาไปใหบุญ คือ กุสลา มาติกา นะจะวาไมบอก กรุณาทราบไว
เสียแตบัดนี้จะไมสายเกินไป
ถาเรารักษาไดเพียงศีล ๕ เทานี้เปนยังไง ผลยอมสวยงามไปหมด ในครอบครัว
เหยาเรือนเย็นไปหมดนั่นแหละ เรายังไมเห็นคุณคาของศาสนธรรมอยูเหรอ ยังจะ
วาศาสนธรรมนี้หมดมรรคผลนิพพานอีกอยูหรือ ก็หมดละซิเพราะตัวของเราไมมีคุณคา
อะไร ที่จะสนใจประพฤติปฏิบัติตอหลักศีลหลักธรรม แลวเราจะเอาอะไรมามีคุณคา
ศาสนาทานสอนลงที่หัวใจคน สอนลงในความประพฤติของคน แตความ
ประพฤติของเราเหมือนกับลิง ใจของเราลิงรอยตัวสูไมได มันดิ้นมันดีดทั้งวันทั้งคืน
ตั้งแตตื่นเชาขึ้นมาจนกระทั่งถึงค่ํา บางทีนอนไมหลับ เพราะความคิดมาก ยุงเหยิง
วุนวายมาก บางรายเปนบาเพราะความคิดเลยเถิดก็มี เรายังไมเห็นโทษแหงกิเลสฟดหัว
เราอยูเหรอ ยังจะกลาไปตําหนิธรรมวาไมเกิดผลเกิดประโยชนอันใดเลยอยูอีกเหรอ นี่
ความคิดเรามันผิดไปกี่ชั้นแลว จึงควรระลึกรูสึกตัว แลวแกไขเสียแตบัดนี้ที่ยังเปนกาล
อันควรอยู อยามัวไปตําหนิธรรมทานใหเสียตัวเราเพิ่มเขาไปอีก
การเรียนก็เรียนมาอยางนั้น ปฏิบัติก็ปฏิบัติอยางนั้นๆ ไมมีความจริงความจัง
อะไร เพียงใหสวดมนตไหวพระวา อรหํ สมฺมาฯ แอๆ จะหลับแลวอยูในหองพระนั่น
แหละ พอ พุทโธๆ แอไปอีกแลว ๕ โลกธาตุโนน กิเลสลากไปถลุงหมดแลว กลับมามีแต
กระดูก เนื้อเอาไปกินหนังเอาไปกินหมดแลว…กิเลส ตับไตไสพุงกิเลสเอาไปกินหมด
เรายังมาครอกๆ อยูสบาย ยังเหลือแตกระดูกก็นอนไดถาลองกิเลสไดกลอมแลวคนเรา
เอา พิจารณาซิ กิเลสทําคนมันทําอยางนี้แล นี่ละขอใหทานทั้งหลายไดนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ
ศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้คือ ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อกาลิโก
หมายความวาอยางไร เรากลาวเราสวดอยูทุกวัน สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก
อกาลิโก นั่น ธรรมมีกาลมีเวลาเมื่อไร ขอใหปฏิบัติตามหลักนั้น พระพุทธเจาจะโงถึง

๑๖
ขนาดนั้นเชียวเหรอ มรรคผลนิพพานหมดแลวสิ้นแลว ยังมาประกาศธรรมสอนโลก
ปาวๆ อยู จะสมชื่อสมนามเหรอวาพระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก
ใหเราคํานึงถึงทานผูเปนศาสดาซิวาฉลาดขนาดไหน ทรงมรรคทรงผลมาแลว
ดวยเหตุผลกลไกอะไร ก็แนะนําสั่งสอนโลกดวยเหตุผลกลไกอันนั้นอยางเต็มพระทัย
ดวยพระเมตตาสุดสวน นอกจากวาพวกพุทธบริษัทเรานี้มันดื้อมันดานสันดานหยาบเขา
ไปทุกวันๆ เสียเทานั้น จึงไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมที่ประกาศกังวานเรื่อยมา ใน
พระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ก็ ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว
ตอไปนี้ศาสนาจะไมมีเหลือในหัวใจของมนุษยเรานะ จะมีแตชื่อแตนามเทานั้น
ละ เมื่อเปนเชนนั้นคนจะตกนรกหมกไหมทั้งเปนนี้แหละ ยังไมไปตกนรกเมืองผีก็ตก
นรกเมืองคนนี้กอน วันหนึ่งๆ หาความสุขความสบายไมไดเลย เรื่องเงินทองนั้นมี
สมบัติเงินทองมี ความฉลาดมี แตเปนเรื่องของกิเลสครอบครองเสียทั้งหมดจะวาไง จึง
กลายเปนฟนทั้งกอง
เงินกองเทาภูเขานี้ก็เปนกองฟนทั้งกอง เพราะเจาของไมรูวิธีปฏิบัติ ใหกิเลสมัน
พาใชเงินทองเหลานั้น มันก็เอาไปถลุงหมด ทําใหเจาของเดือดรอนขึ้นทุกวันๆ เงินทอง
กองสมบัติก็ชวยอะไรไมได เพราะอํานาจของกิเลสบนหัวใจมันฉุดมันลากไปเพื่อความ
ลมจมฉิบหายเสีย มากกวาที่จะนํามาทําประโยชนแกตน ครอบครัวและสังคมตางๆ ตาม
ควรแกสมบัติที่มีมากนอย
สิ่งใดก็ตามไมวาความรูความฉลาด ก็ฉลาดไปในทางที่จะทําตัวใหฉิบหายเสีย
ฉลาดไปในทางสังหารตัวเสีย ฐานะดีชั่วอะไรก็เปนความสําคัญของกิเลส กิเลสเขาไป
ทํางานอยูนั้นหมดเรารูไหม เรายังภูมิใจอยูหรือวาเรามีฐานะมีเงินทองขาวของมากมาย
กายกอง เรามีความรูความฉลาด เรามีฐานะดี เรายังภูมิใจอยูหรือ เวลานี้ยังเหลือแต
กระดูกเราคิดบางซิ ถาเอาธรรมของพระพุทธเจาเขาไปจับแลวจะรูทันที ถาไมจับแลว
จนกระทั่งวันตายก็ไมรู เพราะธรรมพระพุทธเจาสอนคนใหรู ไมใชสอนคนใหหลงใหงม
งาย
เวลานี้พวกเรางมงายขนาดไหนแลวชาวพุทธเรา ตองขออภัยดวยนะนับหลวงตา
บัวเขาดวย หลวงตาบัวนี้เปนตัวงมงาย จึงตองมีแตเรื่องงมงายมาสอนลูกศิษยลูกหานั่น
แหละ ขอใหทานทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณาแลวพยายามแกไขดัดแปลงตนเอง ถา
อยากเห็นสารคุณของตัวเอง อยากเห็นสารคุณของศาสนาที่วาพระพุทธเจาประกาศไว
นั้นจริงไหม ใหเห็นในหัวใจของเจาของนี่ซิ
นี่ไมปฏิบัติ มีแตจะควาเอาผลๆ เหตุไมสนใจเลยเปนยังไง นั่งภาวนาเพียง ๕
นาทีสวนจิตใหกิเลสลากไป ๕ ทวีป กลับมาแลว แหม เรานั่งภาวนาตั้งเทานั้นนาทีเทานี้

๑๗
นาที ไมเห็นไดผลไดประโยชนอะไร เรานอนเสียดีกวานะ นั่นเห็นไหมกิเลสมันกลอม
ดีกวานะ คนในโลกนี้นอนมาสักเทาไรแลว ถาวาดีกวาก็เลิศกวาศาสนาละซิ เลิศกวา
ธรรมละซิ ไมจําเปนจะตองมาถือศาสนาใหเสียเวล่ําเวลา เพียงความนอนที่วาดีกวาหนา
ก็พอแลว ใหพี่นองทั้งหลายพากันพิจารณา จะไดไมมามัวทวงเอาคะแนนจากธรรม ดวย
การภาวนาที่กิเลสฉุดลากไป โดยไมยอมรูสึกตัววาถูกตมตุนจากกิเลสอยูเรื่อยไป
วันนี้ไดมีโอกาสมาเทศนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมไดถือวาเปนใกลเปนไกลที่
ไหน ถือเปนพุทธบริษัท เหมือนลูกพอเดียวกันคือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆทาน
เปนพอที่วิเศษวิโส เปนพอที่ตายใจได ไมมีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะใหวิเศษวิโส
ตายใจไดเหมือนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เมื่อเราตั้งใจอยากเปนคนดีก็ใหตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ อยาใหแตกิเลสลากไปถูไปทั้งวันทั้งคืน
มองไปที่ไหนถาหากวาทานผูมีญาณหรือทานผูสิ้นกิเลส ดังพระพุทธเจา พระ
อรหันตทานมองดูเรานี้ จะเหมือนมองดูคนบานะ เปนยังไง คือกิริยาอาการที่แสดง
ออกไปอะไร มีแตกิเลสมันผลักดันมันเตะมันถีบยันออกไปๆ เตะไปโนนเตะไปนี้ กลิ้ง
ไปกลิ้งมา แลวก็มาบนวายุงวาเหยิงวาวุนวาวาย ก็ยุงละซี เรื่องกิเลสมันพาคนใหสงบเย็น
ใจไดเมื่อไร ใหมีความสะดวกสบายไดเมื่อไร มีแตเรื่องฟนเรื่องไฟก็คือกิเลส ทานจึง
สอนธรรมะลงไปเพื่อจะดับกิเลส ใหพากันเขาใจแลวประพฤติปฏิบัติ
ที่สําคัญก็คือวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี นิพพานมี พระพุทธเจาทุกๆ
พระองคจะไมสอนคานกันเลย เพราะทานเห็นบาปแลว เห็นบุญแลว เห็นนรกแลว รู
นรกแลว รูสวรรคแลว รูนิพพานแลว จึงนําธรรมที่รูที่เห็นที่เปนอยูมาตั้งกัปตั้งกัลปนี้มา
สอนโลก ทานจึงสอนแบบเดียวกันทุกๆ พระองค
เราอยาใหกิเลสมาอวดรูอวดฉลาดแขงธรรมบนหัวใจ ซึ่งธรรมดามันก็แขงธรรม
และเปนขาศึกของธรรมอยูแลว ใหมันพามาเปนขาศึกของธรรม ลบลางบาปวาไมมี บุญ
วาไมมี แลวเอาบาปมาเผาตัวเราเองโดยไมรูสึกตัว เราอยาโงตอมันขนาดนั้นซิ เราเปน
ชาวพุทธใหมีความเฉลียวฉลาด สอนตัวเองเขาไป ธรรมทานวายังไงใหเชื่อธรรม ธรรม
ออกมาจากทานผูสิ้นกิเลส กิเลสเปนตัวขาศึกที่ทําลายโลกมามากตอมากแลว ใหคิดให
อาน ชาวพุทธไมคิดไมอานไมมีใครที่จะคิดจะอานละ
เอา ใหปฏิบัติลงไป ธรรมะของพระพุทธเจานี้ควรจะไดขั้นไหนก็ใหได ตะกี้นี้พูด
ถึงเรื่องสมาธิ เอา ขั้นของสมาธินี้ไดพูดใหฟงแลว สมาธิถึงขั้นละเอียดสุด แตไมใหพี่
นองทั้งหลายคาดนะ ใหเปนขึ้นภายในใจตัวเองนั้นแหละเปนสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เรา
คาดไมถูก จะกลายเปนอะไรนอกๆ ไปเสีย เปนสัญญาอารมณไปเสีย ใหพยายามทํา

๑๘
ตามที่ทานสอนแลวจะปรากฏขึ้นมา สมาธิขั้นใดก็ตามจะเปนขึ้นในวงปจจุบันเปนสําคัญ
ไมเปนขึ้นจากอารมณอดีตอนาคต
ทีนี้พูดถึงเรื่องปญญา ปญญาตั้งแตเริ่ม ตรุณวิปสสนา ทานเรียกวาปญญาออนๆ
พยายามพาคิดพาคน เบื้องตนปญญาจะไมกาวไมเดินนะ เราอยาเขาใจวาผูมีสมาธิแลว
ปญญาจะเกิดเอง ตายเปลาๆ นั่นแหละ เอาภาคปฏิบัติไปจับซิ ใหเห็นในตัวของเราเอง
สมาธิเปนรสชาติขนาดไหน มีรสชาติขนาดไหน
ทําใหติดไดนะสมาธิ ถาเราตองการธรรมที่สูงที่ละเอียด ที่เลิศเลอยิ่งกวาสมาธิ
จึงตองไดใชปญญา เพื่อจะพิจารณาคลี่คลายถึงโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเปนอยูมี
อยูทั้งตัวเขาตัวเรา ใหรูแจงเห็นชัดไปโดยลําดับ นับแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสุด
ของสมมุติทั้งสามนี้
คําวาปญญา คือการสอดสอง การพินิจพิจารณาใครครวญ มีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา อสุภะอสุภัง เปนทางเดินของปญญา เราจะพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ตาม
พิจารณาถึงเรื่องกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ตาม ใหเราพิจารณาตัวของเรา แลว
เทียบเคียงทั้งภายนอกภายในเขามา เมื่อปญญาไดเห็นเหตุเห็นผลจากการปฏิบัติ ดวย
การบังคับบัญชาของสติแลว จะคอยกาวไปเอง เหมือนกับเราเห็นผลของงานแลวมี
ความขยันหมั่นเพียรเอง
ในขั้นเริ่มแรกนี้ปญญายังไมเห็นผลของตนที่เกิดขึ้นทางดานปญญา จึงตองได
อาศัยการบังคับบัญชา ไมอยางนั้นจะนอนจมอยูในสมาธิ เพราะคําวาสมาธินี้เปนของ
สําคัญมากนะ จะใหอยูสักกี่ชั่วโมงก็อยูได เพราะไมยุงกับอะไรเลย ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ระงับหมดไมเอามาใชในเวลานั้น เหลือแตความรูอันเดียวที่แนวอยูเทานั้น ก็ทําใหเพลิน
อยูนั้นไดทั้งวัน สมาธิที่ละเอียดมากเปนเชนนั้น ใหเห็นในหัวใจเจาของแลวก็พูดไดเอง
คนเรา
สมาธิทําใหผูปฏิบัติติดได เพราะมีรสชาติที่สําคัญมาก พอจิตแย็บออกไปสูรูป
เสียง กลิ่น รส จะตองเปนความคิดความปรุง มันขี้เกียจคิดขี้เกียจปรุง เขามาอยูภายใน
จิตอันเดียวไมตองปรุงยุงเหยิงวุนวายกับอะไร มีแตความรูที่แนวอยูเทานั้นแสนสบาย นี่
คือขั้นสมาธิที่ละเอียด ก็ยอมรับวาแสนสบาย ถาไมมีปญญาเขามาเกี่ยวของ
ทีนี้พอใชปญญา ปญญาเบื้องตนเราตองพาพิจารณาคลี่คลาย หลังจากจิตถอน
ออกจากสมาธิแลว คําวาสมาธินั้น เปนธรรมชาติที่สามารถที่จะหนุนปญญาไดทุกขั้นของ
สมาธิ เราอยาเขาใจวาสมาธิที่แนบแนนที่สุดแลวจึงจะมาใชปญญา นั้นเปนความเขาใจที่
ไมคอยตรงกับความจริงทางภาคปฏิบัตินัก

๑๙
สมาธิขั้นใดก็ตาม สามารถที่จะหนุนปญญาใหเกิดขึ้นไดตามขั้นของตนๆ โดย
ลําดับลําดา เมื่อออกจากทางดานปญญาที่เราพิจารณาจนมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
แลวก็เขาสูสมาธิ เวลาเขาสูสมาธิอยายุงกับปญญา ใหทําหนาที่ของสมาธิอยางเดียว
เทานั้น เหมือนกับวาโลกนี้ไมมี
ทีนี้เวลาถอยออกจากสมาธิก็ใหพิจารณาทางดานปญญา ขณะเดินปญญาก็อยา
หวงสมาธิเชนกัน เอา ทีนี้มีอะไรพิจารณาใหคลองแคลว ใหรูใหเห็นวา อนิจฺจํ เปนยังไง
ใหเห็นประจักษในหัวใจของเรา ทุกฺขํ อนตฺตา เปนยังไง จนกระทั่งถึงทั่วแดนโลกธาตุ
เปนแบบเดียวเหมือนกันนี้หมด แลวจะไปยึดไปถืออะไร นั่นถึงเรียกวาปญญารอบตัว
พอปญญามีความสวางกระจางแจงขึ้นมาโดยลําดับๆ แลวก็ไปขัดใจของเรานั้น
แหละ ใจที่อยูในสมาธินั้นก็เหมือนกับวา ถาเปนไมซุงก็ซุงทั้งดุนไมซุงทั้งตนยังไมได
เจียระไน ตองเอามาเลื่อยมาไสกบลบเหลี่ยมเสียกอน ถึงจะสําเร็จประโยชนขึ้นมา นี่ก็
เหมือนกันเมื่อปญญาไดเจียระไน จิตของเรานี้ก็มีความผองใสออกมาเรื่อยๆ ความผอง
ใสของจิตที่ขัดดวยปญญา ความสวางกระจางแจงของจิตที่ขัดดวยปญญานี้ ตางกันกับ
ความผองใสในขั้นสมาธิ
ที่นี่จะทําใหจิตเพลินกับการพิจารณา เพลินไดทั้งวันทั้งคืนเมื่อผลเริ่มปรากฏขึ้น
มาแลว ในขณะที่พิจารณาทางดานปญญามีความสวางกระจางแจงนั้นแล เปนขณะที่ฆา
กิเลสไปดวยกัน หรืออยางนอยกิเลสก็สงบตัวลงไปเรื่อยๆ ฆากันไปเรื่อยๆ ชําระกันไป
เรื่อยๆ ขาดกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาถึงขั้นภาวนามยปญญา แตจะขออธิบาย
ภาวนามยปญญานี้เพียงสังเขป ใหพอเหมาะกับกาลเวลา
คําวาภาวนามยปญญานั้น เกิดขึ้นจากทางดานภาวนาลวนๆ ไมอาศัยอันใดมา
เปนเครื่องอุดเครื่องหนุน นอกจากปญญาขั้นเริ่มแรกนี้เปนเครื่องหนุนใหมีความชํานิ
ชํานาญแลวก็คลองตัวไปเทานั้น ปญญาขั้นนี้แลที่ทานวาภาวนามยปญญา หรือปญญา
อัตโนมัติ หมุนตัวไปเองอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับกิเลสที่เคยหมุนตัวอยูในหัวใจของ
เราโดยอัตโนมัติ เวลามีอํานาจยอมเปนเชนนั้น
ทีนี้ปญญาเมื่อมีอํานาจทันกิเลส และมีอํานาจเหนือกิเลส แมกิเลสจะยังมีอยูก็
ตามปญญาจะไมหยุดไมถอย จะหมุนตัวติ้วๆ ไปเองโดยอัตโนมัติเชนเดียวกัน การหมุน
นั้นหมุนเพื่อฆากิเลส คุยเขี่ยขุดคนหากิเลส เมื่อเจอกันแลวก็ฟดกันๆ ขาดสะบั้นลงไป
ภายในจิตใจ
จนกระทั่ง เอา ขอสรุปเลย ถึงขั้นมหาสติมหาปญญา ออกไปจากภาวนามย
ปญญาที่ช่ําชองนี้เอง เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว เอาที่นี่กิเลสตัวไหนมีอยูที่ไหน

๒๐
จะเปนเหมือนกับไฟไดเชื้อเผาเขาไปๆ ถึงจะยังไมไหมก็ตาม เชื้อของไฟมี อยูที่ไหนอยู
เถอะลองไฟไดจอเขาไปแลว จะลุกลามไปหมด
นี่ก็เหมือนกัน ตปธรรมเปนเครื่องแผดเผากิเลส เผาลงไปๆ จนกระทั่งถึง อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา นี่ตัวเปนเชื้อที่พาใหสัตวทั้งหลายเกิด สัตวทั้งหลายตาย ปญญา
อัตโนมัติแลวยังไมแลว ยังมหาสติมหาปญญาสังหารเขาไป จน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
พังทลายลงไป เหลือแตใจลวนๆ นั่นทานเรียกวาความบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์
สมุทัยคืออะไร สัจธรรมคืออะไร สติปญญาก็คือสัจธรรม คือมรรคสัจ อวิชชาคือ
สมุทัยสัจ นั่นพังกันตรงนั้นเห็นไหม นี่ละทานวาอริยสัจทํางานทานทําอยางนั้น นิโรธคือ
ความดับทุกข ดับมาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งวาระสุดทายอวิชชาพังลงจากใจแลว
นิโรธแสดงตัวเต็มที่ ตั้งแตขณะนั้นไมมีอะไรมาแสดงอีกเลย นั่นทานเรียกวาบริสุทธิ์
บริสุทธิ์ขึ้นมาจากอริยสัจ ๔ นี้ยืนยันไดเลย พระพุทธเจาพระสาวกกี่หมื่นกี่แสนกี่
ลานๆ พระองคก็ตาม จะไมนอกเหนือจากอริยสัจนี้เลย เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเปน
เครื่องยืนยัน ทําผูปฏิบัติใหบริสุทธิ์ไดโดยไมมีที่สงสัย
เวลานี้อริยสัจ ๔ มีไหมที่พวกเรา เราจะมาหาตําหนิติเตียนเรา วามีอํานาจวาสนา
นอยบุญนอย ใหกิเลสกลอมเอาๆ กลอมทั้งวันทั้งคืนกลอมอยูตลอดเวลา มันเกินไปชาว
พุทธเรานั่นนะ ใหมีสติสตังบางซิ ทําไมจึงใหกิเลสกลอมเอาวาอํานาจวาสนานอย แลว
กิเลสมีอํานาจวาสนามากมาจากไหนเมื่อไร มันสรางตัวของมันอยูตลอดเวลา มันไมเห็น
วามันมีอํานาจวาสนานอยบุญนอย
เวลาเราจะสรางคุณงามความดีเพื่อปราบกิเลส อยางนอยเพื่อตัดภพตัดชาติให
ยนเขามา ตัดภพตัดชาติใหนอยลง เชนเรามีภพยังจะตองเกิดอีกอยูเปนหมื่นๆ แสนๆ
ชาติก็ตาม ดวยอํานาจแหงความดีของเราที่ไดสรางมาโดยลําดับลําดานี้ จะยนวัฏวนเขา
มา ยนวัฏจักรเขามา ดวยอํานาจแหงความดีนี้ จนกระทั่งเขามาถึงขั้นเฉพาะ ขั้นตายตัว
ไดแกถึงขั้นสําเร็จพระโสดา
พอขั้นสําเร็จพระโสดาแลว ทานวาอยางออนจะมาเกิดในภพในชาตินี้อีกเพียง ๗
ชาติเทานั้นและก็ไมตกนรก ทามกลางก็มาเกิดอีก ๓ ชาติ ยนเขามาอีก เอกพีชี มาเกิด
เพียงชาติเดียว ชาติเดียวนั้นอาจจะไดสําเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินั้นก็ได เชนอยาง
พระอานนท ทานสําเร็จพระโสดามาในปจจุบันนั้นแลว พอวันจะทําสังคายนาทานก็ได
สําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมาเต็มองค นั่นเอกพีชี อาจจะเปนชาติเดียวนี้ก็ได หรือยอนลง
มากลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได

๒๑
อยางไรก็ตามทานเหลานี้เปนผูที่แนนอนที่สุด
ไมมีที่จะตองยืดภพยืดชาติ
ออกไปใหมากมายเลย สุดทายก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพาน สังหารทุกขทั้งมวลใหขาด
สะบั้นลงโดยสิ้นเชิงได ในธรรมบทวา ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด
แตผูสรางบาปนั่นซี เปนการขยายภพออกไป ไมใชสูญพันธุสูญภพ ขยายออกไป
เรื่อยๆ กิเลสมันบอกวาตายแลวสูญๆ ความจริงมันแผกระจายภพพันธุของมัน เพื่อจะ
ไดครอบหัวใจของสัตวโลกตอไปไมมีประมาณกาลเวลา กรุณาทานทั้งหลายพิจารณานะ
เหลานี้เปนคําของศาสดาองคเอกมาสอนพวกเรา
กิเลสสอนพวกเราสอนมามากขนาดไหน เราไดรับความลมความจมจากมันมาก
เทาไรแลว ควรจะนํามาคลี่คลายพินิจพิจารณาบวกลบคูณหาร ใหรูผลรูตนรูปลายของ
มันบางแลวฟดเหวี่ยงกัน เราจะเปนคนดีขึ้นมา เราจะมีความเย็นขึ้นมาในวันหนึ่งๆ จน
กลายเปนคนดีมีความสุขประจําตัว ประจําภพชาติ และสามารถหลุดพนจากทุกขทั้งปวง
ไดดวยความดีของเรา
วันนี้พูดถึงอริยสัจ จนกระทั่งถึงอริยสัจสุดทายไดแกอวิชชาพังไป นั้นแหละ
อริยสัจที่ยอดเยี่ยมที่สุด สมุทัยไดแกอวิชชา มรรคที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือมหาสติมหา
ปญญา ฟดกันลงไปขาดสะบั้นไมมีอะไรเหลือแลว ไมตองบอกวาเลิศก็เลิศ และไมตอง
ภพชาติที่เคยเกิดมามากนอยเพียงไรประจักษแจงใน
บอกวาจะไปเกิดที่ไหนอีกทีนี้
ปจจุบันนี้หมด ตัวนี้เองเปนตัวที่สรางภพสรางชาติมากี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆๆ ภพ คือ
อวิชชาตัวนี้เองๆ
ทีนี้พออวิชชาขาดสะบั้นออกไปจากหัวใจแลว จะเอาอะไรมาเกิดอีกที่นี่ ขาดไป
หมดไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจ ทานวา สนฺทิฏฐิโก สุดยอด ประกาศกังวานขึ้นแลวใน
หัวใจของผูปฏิบัติ ของผูสิ้นกิเลสนั้น จะไปทูลถามพระพุทธเจาทําไม เพราะธรรมะอัน
เดียวกัน พระองคก็ทรงสอนโดยสมบูรณแลว ไปถามพระพุทธเจาอยูก็แสดงวายังไม
สมบูรณในความรูนั้น นี่ก็หมดปญหาเทานั้น ขณะอวิชชาสิ้นซากลงจากใจ
จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติสัจธรรม อยางนอยวันหนึ่งๆ อยาให
ละคุณงามความดี ใหระลึกถึงบาปถึงบุญบาง อยาไปเขาใจเหมาเอาแตบาปไมมี บุญไม
มี นรกสวรรคไมมี ตายแลวสูญ อันนี้จะจมนะ นี่สรางความจมไวกับเจาของสรางอยางนี้
แหละชาวพุทธเรา คนอื่นเขาไมรูเรื่องรูราวเชนอยางสัตวเดรัจฉานก็เปนอีกประเภทหนึ่ง
นี้เราเปนมนุษยแทๆ เปนชาวพุทธแทๆ อยาใหกิเลสกลอมใจและเหยียบย่ําทําลายหัวใจ
นัก ไมเหมาะสมกับความเปนพุทธบริษัทของเราเลย
ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี้ จึงขอพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ มา
ปกปองทานทั้งหลาย ใหมีความสุขกายสบายใจ และวันนี้ไดมาเทศนเปนธรรมบูชาแด

๒๒
สมเด็จฯ ทาน ในเบื้องตนไมทันไดกลาวถึงพระองคทานก็เตลิดเรื่องธรรมไปเลย เวลานี้
จึงขอนอบนอมบุญกุศลทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นจากการเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท และการ
บําเพ็ญของพี่นองทั้งหลาย ไดอุทิศถวายแดพระองคทานโดยสมบูรณทุกประการ และ
ขอความสวัสดีของพี่นองทั้งหลายจงมีโดยทั่วกันเทอญ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

