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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ทุกขดวยธรรม 
 

 นักเรียนนายรอยนะที่บวชวัดบวรฯที่พากันมา อนุศาสนหัวหนาเขามา คืออนุศาสน
นี้เปนอาจารยสําหรับสอนพวกทหารทั้งหลาย มีประจาํทุกแหง พวกอนุศาสนาจารย 
สวนมากมีแตพวกมหาเปรียญละเปนอนุศาสนประจํากองๆ ไปที่ไหน พอเห็นเราไปนี้ แหม 
เหมือนวาหิวโหยเต็มที่นะ พวกอนุศาสนนําหนามาเอาไปเทศน  จังหวัดไหนเหมือนกันถา
เราผานไปที่มีทหาร เชนนครสวรรค ฟาดทั้งเชาทัง้เย็นไปเลย โธ มันจะตายนะนี่ เทศนทั้ง
นครสวรรค คายวีรประวัติหรืออะไรนี่ เราไปที่นั่น ไปที่ไหนถาเกี่ยวกับทหารตองเอาเราไป
เทศนเลย 
 อยางเมื่อวานนี้อนุศาสนเขานําหนามา กับพวกพระทั้งหลายรวม ๑๘๐ องคเมื่อวาน 
เราก็เทศนไปกลางๆ ไปเลยละ ใหไดประโยชนทั่วถึงกัน ไมมีเฉพาะทหาร ทั่วไปหมด 
เพราะธรรมนี่เขาไดทั้งนั้น เมื่อวานนี้เทศนส่ีกัณฑ ฟงซินะ ตอนเชาพูดที่นี่เทศนที่นี่บางแลว
ก็ไปเขาฉลาก ชลบุรี สองกัณฑแลว กัณฑที่สามเทศนอบรมพวกนักเรียนจปร. ที่ส่ีกค็่ํา เมื่อ
วานนี้ส่ีกัณฑ ฟงซินะ ของเลนเหรอ 
 พวกอนุศาสนเราผานไปเถอะมาเลยละ มาติดตอขอไปเทศนอบรมพวกทหาร ไมวา
ที่ไหนๆ ถาเปนทหารเราผานไปแลวไมไดตองมาเอาไปเทศน ไมทราบที่ไหนบางได
เกี่ยวกับเรื่องทหาร พวกอนุศาสนเขาละเปนหัวหนามานําไป ไปเทศน เพราะเขาเทศนก็
เต็มที่แลว พอเห็นเราไปก็ไดแบงเบาบางคงวางั้นละทา หรือเพื่อจะไดฟงธรรมอะไรบางก็
อาจคิดของเขา เพราะฉะนั้นไปที่ไหนถาผานทหารแลวตองไดเขาไปเทศนทกุแหงไป  
 คายวีรประวัตินี้ โอย ฟาดทั้งเชาทั้งเย็น ทั้งเชาทั้งเย็น เทศนหลายกัณฑนะ เพราะ
ไปที่หนวยนี้แลวไปหนวยนั้น แลวไปหนวยนั้นหลายหนวยนะ ไปเทศนหลายแหงคายวีร
ประวัติ เทศนมากกวาเพื่อนคือคายวีรประวัติ นครสวรรค ไปพักอยูนั่นสองคืนสามคืน
เทศนไมหยุด ตอนเชาไปเทศนที่นี่ ตอนบายไปเทศนที่นั่น ตอนเชาเทศนพวกทหารก็มี
หลายขั้นหลายภูมิ ตอนนั้นพวกนี้ ตอนนี้พวกจาพวกอะไร ขึ้นนายรอยเปนหัวหนา เทศน
เปนลําดับลําดาไปเลย 
 เร่ืองธรรมนี่เราเห็นสําคัญมากทีเดียว ถอดหัวใจนี้ออก เทศนเทาไรจึงไมเคยจืด
เคยจาง เพราะธรรมนี้ไมเคยจืดจาง อยูในหัวใจนี้รสชาติเต็มเปยมสม่ําเสมอ ทานวา
นิพพานเที่ยงก็คือธรรมเที่ยงนั่นเอง จะเปนอะไรไป ไปทีไ่หนเทศนๆ เร่ืองธรรมเขาที่ไหน
เหมือนน้ําดับไฟ คือไฟกิเลสตัณหามันลุกลามอยูตลอดเวลา แสดงเปลวมากนอยทั่วโลก
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ดินแดน นี่คือไฟของกิเลส ไฟของกิเลสไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลา มีตลอด ไฟที่เผาไหม
จิตใจของสัตวโลกใหเกิดความเดือดรอน มีอยูทกุแหงทุกหน แตธรรมนั้นมีเปนบางกาล
บางเวลา นี่ละมันไมทันกนั 
 ธรรมน้ําดับไฟมีนอยแตไฟมีมาก มันก็ไมทันกัน เพราะฉะนั้นความทุกขจึงทวมทน 
ความสุขแทบไมปรากฏ ถาผูใดมีธรรมบางความสุขจะคอยปรากฏในจิตใจ ถาไมมีธรรม
อยาไปหวังเลยนะ ที่จะใหกิเลสพาไปเปนความสุขความเจริญไมมีทาง เพราะกิเลสมีแตกด
ลงๆ แลวเอาอะไรมาหลอกใหดีดใหดิ้นตามมัน เพลินไป เหมือนกับเหยื่อลอปลานั่นแหละ 
เบ็ดอยูในนั้น เหยื่อลอมันก็อยูในปลายเบ็ดนั่นแหละ เหยื่อลอไปๆ เลือดสาดๆ  
 สัตวโลกเทากับปลาตัวโง เหยื่อลอของกิเลส อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ีนั่นคือเหยื่อลอของ
กิเลส อะไรๆ ก็ดีแลวกม็าเกาะปากๆ เลือดสาดๆ ที่วาดีๆ แลวมันเปนภัยเสียมากตอมาก 
เพราะกิเลสบอกวาดี ไมใชธรรมบอกวาดี ถาธรรมบอกวาดีดีเลย บอกวาดี ใหทําตามนั้นดี 
ถึงจะทกุขกท็ุกขเพือ่สุข กิเลสน้ีบอกวาดี ทุกขกท็ุกขเพือ่มหนัตทุกข ตางกันนะ 
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนของจําเปนมากทีเดียวในโลก ถาใครยังตองการความสมหวัง มันก็
มีทุกหัวใจนั่นแหละ พูดออกมาใหชัดๆ เสียเลยวา ถาใครยังตองการความสมหวังอยู
แลวอยาหนีจากธรรม ถาวิ่งไปตามกิเลสมีแตความผิดหวังๆ ทั้งน้ันแหละ  
 ถาว่ิงตามธรรมมี สมหวัง ไมวาชาติชั้นวรรณะใดขอใหมธีรรมในใจจะเปนความ
ผาสุกรมเย็น ถาไมมีแลวควาน้ําเหลวๆ กันทั้งน้ันละ เราพูดนี่พูดตามหลักความจริง กิเลส
เขามีหนาที่บีบบี้สีไฟสัตวโลก เปนความสุขเปนอาหารอันโอชาของเขา ตองเอาธรรมเขาชะ
เขาลาง เลือกเฟนอาหารประเภทใดเปนภัยเปนคุณ ธรรมตองเลือกเฟนๆ เลือกทําแตส่ิงที่
ดีที่เปนคุณแกตัวเอง อะไรที่เปนภัยแลวใหคัดออกๆ ถงึจะตองการ อยากเทาไรก็ตามไม
เห็นดวย ไมเอาดวย ถาเชื่อธรรมผานไดๆ ถาเชื่อกิเลสนี้จมไดๆ ตลอดไปเลยนะ  
 เราจึงไดสอนพี่นองทั้งหลายเสมอ อยาใหหางไกลจากธรรมนะ เวลานี้ธรรมแทบ
ไมปรากฏในโลกนี้แลว มีแตกิเลสออกหนาออกตาทวมทน ไมมีฝงมีฝากิเลส ไปที่ไหนมีแต
เร่ืองของกิเลสเปนเจาอํานาจบาตรหลวงทั้งน้ัน เมื่อเปนเชนนั้นทุกขกับกเิลสมันไปดวยกัน 
จะไมมีทกุขไดยังไงโลกเรา ทุกขไมมคีวามหมายเสียดวยนะ ทุกขวิ่งตามกิเลส หาฝงหาฝา 
หาความหมายไมได ทกุขดวยธรรมนี่ทุกขเพ่ือสุข มีหวังๆ เปนลําดับ ทุกขมากเทาไรก็
เรียกวาความสุขจะมากขึน้ๆ นี่เร่ืองของธรรมตางกัน  
 เร่ืองความทุกขที่วิ่งไปตามกิเลสว่ิงเทาไรยิ่งทุกขมากๆ สุดทายก็จมไปๆ แลวก็ไมรู
วาจมนี้เพราะเหตุผลกลไกอะไร มันไมใหรูนะ กิเลสไมมีเหตุผล เอาความอยากเปนเกณฑ 
กิเลสน้ีเอาความอยากเปนเกณฑเลย ไมมีเหตุผลเหมือนธรรม ถาธรรมแลวมีเหตุผล 
เหมือนกับคนไข เราเทากับเปนคนไขคนหนึ่งๆ ถาเชื่อหมอแลวมีวันหายจากโรคจากภัย 
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หมอแนะยังไงๆ ใหปฏิบัติตามหมอ หมอเอายามารักษาประเภทใดก็เชื่อหมอมทีางผาน
พนไปได ถาคนไขคนใดมันดื้อคนนี้เรียกวาคนไขไมมีหมอไมมียารักษา เรียกวาสัตวไมมี
เจาของ ตายไดงาย 
 กิเลสเปนภัยตอสัตวโลก สัตวโลกไมมีธรรมเปนเจาของ เพราะฉะนั้นจึงเสียไดงาย 
จมไดงายตลอดไป ถามธีรรมแลวมีที่ยึดที่เกาะ เราจึงตองสอนเสมอ เร่ืองธรรมไมใชเร่ือง
เล็กนอย เวลามันมีแตกิเลสน้ีกิเลสเปนเรื่องใหญทั้งหมด ถาเปนเรื่องของกิเลสสําคัญ
ทั้งน้ัน เชื่อไดงายดวย เชื่อกิเลสเชื่องายนิดเดียวๆ ถาธรรมแลวแทบเปนแทบตายมันก็
ไมเชื่องายๆ แตเวลาไดเขาเชื่อธรรมแลวทีนีม้ันดูดดื่มนะ มันตางกัน รสของธรรมกับ
รสของกิเลสตางกันมากทีเดียว  
 ทานจึงวารสแหงธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง รสกิเลสขนาดไหนก็ตามสูรสของธรรม
ไมได ถารสของธรรมไดแทรกเขาในหัวใจแลวคนนั้นมีหวัง มีหวังจะเบิกกวางๆ ออกไป 
เบิกทุกขออกไป กระจายความสุขใหกวางขวางออกไป ถาผูมีธรรมเปนอยางน้ัน  ถาไมมี
ธรรมแลวก็อยูอยางสัตวตกน้ํา เราดูเอาซิสัตวตกน้ํา หรือคนตกมหาสมุทรทะเลหลวง วาย
น้ําปอมแปมๆ มองหาฝงหาฝาที่จะเกาะจะยึดเพือ่รอดตายหรือพนภัยไปไมมี เขาเหมือน
เรา เราเหมือนเขา นี่คือคนไมมีฝงมฝีา สรางแตความชั่วชาลามก ไมไดสรางความดิบความ
ดีพอที่จะเปนเกาะเปนดอนใหยึดใหเกาะบางนะ 
 ที่จมอยูในน้ํามหาสมุทรผูมีบุญมีกุศลมี หากมีอะไรมารับไปจนได อยูในทามกลางที่
เขาวายน้ําปอมแปมผูมบีุญมีกุศลหากมีเรือมารับ หรือมีส่ิงตางๆ มารับ แลวขึ้นเกาะ มี
เกาะอยูใกลฝงใกลฝาผานไปไดๆ ตางกันกับคนที่ไมมฝีงมฝีาเลย การสรางบุญสรางกุศล
คือสรางฝงฝาที่ยึดที่เกาะไวเพื่อความพนภัย ควรจะอุตสาหพยายามดวยกัน พี่นอง
ทั้งหลายใหเชื่อพระพทุธเจานะ เชื่อกิเลสโลกทัง้หลายนี่เชื่อมานานแลว จมกันมาตลอด 
เชื่อพระพุทธเจาผานพนไปเรื่อยๆ ตลอดเหมือนกัน ขอใหเชือ่พระพทุธเจา  
 ทรงทําความปรารถนาเปนพระพุทธเจามาหนักแสนสาหัส คือพวกโพธิสัตว 
โพธิสัตวนี้รองทกุอยาง เร่ืองความทุกขความลําบากลําบนเกี่ยวกับบริษัทบริวารรับหมด 
โพธิสัตวเปนหัวหนารับไปหมดเลย คือเจาของตายไมวา ขอใหบริษัทบริวารผานพนไป
ไดเปนที่พอใจของนิสัยโพธิสัตว ถานิสัยกิเลสตัณหาเราพนไปเหยียบเขาลงพอ เราพนไป
ไดเหยียบหัวเขาจมลงไปนี้พอๆ นี่เร่ืองของกิเลส เหยียบคนอื่นลงเพื่อยกเจาของแลวมันก็
จมลงไปดวยกันนั้นแหละ  คนมองไมเห็นเพราะไมมีธรรมเครื่องสอดสอง ถามีธรรมแลว
มองเห็น จึงมีเหตุมีผลสําหรับผูมีธรรม ทุกขยากลําบากก็ใหทนเอา  
 ถาวาเอาพระพุทธเจาเปนตัวอยางเปนที่ยึด ใหดูพระอาการความเคลื่อนไหวของ
พระพุทธเจา ตั้งแตทานปรารถนาเปนโพธิสัตวมา ตัวอยางโพธิสัตวนี้จะไมมีใครเหมือนเลย 
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สละทุกสิ่งทุกอยางโพธิสัตว มีบริษัทบริวารมากนอยชีวิตจิตใจรองไวหมดเลย ชีวิตของ
โพธิสัตวรองบริษัทบริวารไวหมด ตายก็ตาย เราตายกอนเลย ออกหนาทัพๆ คือโพธสัิตว 
เรายกตัวอยางไดเชน พาบริษัทบริวารไปเที่ยวหากิน พวกนายพรานเขามาดักขางหนา นี่
ยกตัวอยาง มีในชาดกนะ นี่ละอัธยาศัยหรือจิตใจของพระโพธิสัตว 
 พาบริษัทบริวารไปเที่ยวหากินมากตอมาก ครั้นไปแลวไปจนตรอก แนะเห็นไหมละ 
เขาดักไวหมดแลว พอเขาไปจนตรอกเขาจะรุมจะฆา ทีนี้ตั้งปญหาขึ้นใหเปนของแปลก
ประหลาด เคยมีที่ไหนละ พระโพธิสัตวประกาศบอกบริษัทบริวาร บริษัทบริวารใหวิ่ง
ยอนหลังกลับไปหมดเราจะเขาสูสงคราม คือเขาหานายพรานที่เปนแหลงเพชฌฆาตฆาสัตว
นั้นแหละ บึ่งเขาไปเลยเขาไปหาเพชฌฆาต ไมสะทกสะทาน บอกบริษัทบริวารใหถอยหลัง 
ทานจะออกหนาคนเดียว นั่นฟงซิ 
 บึ่งเขาไปนี้พวกนายพรานทั้งหลายใครก็จะจอจะยิง จะฆาทําลาย โพธิสัตววิ่งเขาหา
จุดนี้ วิ่งเขาหาจุดนั้น วิ่งเขาหาพวกนายพรานดวยกัน ไมวิ่งไปที่อื่น วิ่งเขาหานายพราน เขา
จะยิงที่ไหนก็ยิงไมไดใชไหมละ นายพรานมันก็คนนี่จะยิงพวกเดียวกนัไดยังไง ตกลงวิ่ง
ผานไปหมด ตกลงโพธสัิตวก็ไมตาย ยิงโพธิสัตวมันก็จะถูกพวกนายพรานดวยกัน พวก
ลูกนองกลับหมดเลย แลวไปพบกันใหม 
 อยางน้ีละความเสียสละของโพธิสัตว ใครคิดไดไหมละ พาบริษัทบริวารไปนั้น ถูก
เขาลอมนี้จะพาบริษัทบริวารตายไปดวยกันหมด จะวิ่งหนีเขาเขาก็ฆาตายหมด แตโพธสัิตว 
ปบเขาไปหาตัวสําคัญมหาภัยเลย ใหลูกนองอยูขางหลังใหหลบหนี นายพรานนี้เขาหาตัว
ขาศึก บึ่งใสจุดนั้นบึ่งใสจุดนี้ วิ่งสอดนั้นสอดนี้ ใครจะยิงที่ไหนก็ยิงไมทนั ยิงไดยังไง พอชี้
ปนเขาไปที่ไหนก็พวกเดยีวกัน มันจะถูกพวกเดียวกัน ตกลงโพธิสัตวผานไดพนได บริษัท
บริวารก็พนได  
 นี่ละนิสัยของโพธิสัตว ชวีิตนี้ไปรองไวกับริษัทบริวารหมดชีวิตของตัวเอง ไมมีราค่ํา
ราคา เปนผูใหญทานเปนคติตัวอยางทานเปนอยางดี..พระพุทธเจา อะไรๆ ก็ตองทาน
รองรับไวหมดเลย จึงเปนผูใหญเปนโพธิสัตวนําหนาบริษัทบริวารได พอไดตรัสรูแลวก็มา
นําพี่นองทั้งหลายบรรดาสัตวโลกทั่วๆ ไป บรรดาสามภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ อยูใน
ขายแหงโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งน้ัน แลวก็ไดรับความสุขความเจริญ นี่ละคํา
วาธรรมเปนอยางนั้น นําสัตวโลกใหพนจากทุกขจากภัยไป ทุกขขนาดไหนสละเปนสละ
ตายอยางพระโพธิสัตว สละตายเพื่อเพื่อนฝูง พระองคก็พนเปนพระพุทธเจาขึ้นมาได 
เพราะอานิสงสแหงความสละตายนั่นเอง 
 ถาใครเห็นแกตัวพวกนี้ตายงายนะ ทานเฉลี่ยความสุขใหแกโลก เปนอยางน้ัน เราก็
อยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกไดแกเอา เดี๋ยวรีดไถที่นั่นรีดไถที่นี่ มีอํานาจใหญโตรโหฐาน



 ๕

เทาไรอํานาจของยกัษมันก็ไปตามๆ กัน กลืนไดหมด ประชาชนคนทั้งแผนดินเปนอาหาร
วางของพวกยักษบาอํานาจนี้ทั้งนั้นแหละ ถาไมมีธรรมเปนอยางน้ัน ถามีธรรมเย็นไปหมด 
ผูใหญทรงคุณธรรมอํานาจมีทั้งพระเดชพระคุณ พระเดชควรเด็ดขาดก็เดด็ขาด ควรปรับ
ไหมใสโทษกเ็อาดวยความเปนธรรม พระคุณผูที่ไดดียกยองเรียกวาพระคุณ เปนบุญเปน
คุณตอสัตวโลกตลอดมา 
 นี่ละธรรมฟงซิทานทั้งหลาย อยูดวยกันมนุษยเรานี้อาศัยกันทั้งน้ันแหละ ใครจะอยู
คนเดียวไมได จนพระพุทธเจาทรงกระตุกเอา คือมองไปหนาไหนไมวาสัตววาบุคคลมีแต
หวังพึ่งผูอื่นทั้งนั้น สัตวก็พึ่งพอพึง่แมเพื่อนฝูง มนุษยก็พึง่พอพึ่งแมเพื่อนฝงู และทั่ว
ประเทศพึ่งกันทั้งนั้น แลวเมื่อเปนเชนนั้นใหเห็นใจกัน อยาเอาแตใจตัวใหญกวาโลกทั้งๆ 
ที่อาศัยโลก ใหคิดหัวใจของโลกของเรา เฉล่ียเผื่อแผ ใครมีมากมีนอยทีจ่ะสงเคราะหซึ่งกัน
และกัน  
 อยาเอาความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกตัวมาเปนใหญ  เอาความเปนใหญ
ประเภทปาๆ เถื่อนๆ นี้ไปเหยียบย่ําทําลายผูกําลังจมอยูแลว ใหจมลงไปอกี ผูกาํลังขอ
ความชวยเหลืออยูใหจมไมสมควร ผูมาขอความชวยเหลือไมไดมากก็ใหไดนอยกลับไป  
เขามาขอความชวยเหลือแลวไปทําลายเขามันเขากันไมไดนะ ธรรมทําลายไมไดนะธรรม มี
ความจนตรอกจนมุมที่ไหนเอาชวยกัน ใครมีมากมีนอยใหชวยกัน 
 คําวาชวยกันๆ นี้คือชวยเรานั่นเอง ชวยเขาดวย ความลึกลับคือบุญกุศลน้ีจะ
หมุนเขามาชวยเราๆ ไปที่ไหนเวลาจนตรอกจนมุมจะมีผูมาชวยเหลือเรา  อานิสงสนี่
ตอบรับกันอยางนี้นะ ไมใชวาจะผานไป ชวยเขาแลวผลประโยชนที่จะไมมีแกเราไมมี
เลย อยางนี้ไมไดนะ ชวยเขามากนอยเพียงไรก็ยอนเขามาชวยเราอยูนั้นแหละ เวลาจน
ตรอกจนมุมเขามาทีนี้อํานาจแหงการชวยเหลือคนอื่นน่ันแหละกลับมาชวยเหลือตัวเอง 
หากมีผูมาชวยเหลือจนได กรรมสนองกรรม คือกรรมดีสนองกรรมด-ีคนดี กรรมชั่ว
สนองคนชั่ว  
 ใหพากันเอาธรรมไประลึกบางนะ เวลานี้โลกน้ี แหม มองดแูลวจนอิดหนาระอาใจ 
พูดจริงๆ เราไมไดพูดเหยียบย่ําทําลายผูใด เอาธรรมออกพูด รูสึกวาเปนฟนเปนไฟทั่ว
หนากัน ก็เพราะมีกิเลสน่ันเองเปนผูกอไฟอยูตลอดเวลา น้ําดับไฟที่จะนาํมาดับนี้ไมคอยมี
กัน เพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมนี้ติดตัว ติดใจ และติดกิริยามารยาทการแสดงออก ใหเปน
กิริยาชวยเหลือกัน เรียกวาน้ําดับไฟ โลกน้ีก็มีความชุมเย็นเปนสุข  
 เราอยูดวยกันอยาไปถือวาใครสูงใครต่ํานะ ที่วาสูงน้ันต่ํานี้ ชั้นนั้นชั้นนี้ นี่เปนสมมุติ
อันหนึ่งที่เรียกกัน ตัง้กนัอยางผิวเผินนะ ที่ลึกลับจริงๆ สัตวโลกน้ีเกิดมาเพราะอํานาจแหง
กรรมดวยกัน เกิดมาแลวถึงไดรูเรามีกรรมไดเกิดมาฐานะเปนอยางนี้ๆ เบ้ืองหลังของเรามี
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ความดีความชั่วหนุนมาอยูแลว ถามีความชั่วหนุนมาเกิดที่ไหนก็เกิดในสถานที่ไมพงึ
ปรารถนานั่นแหละ หากไดเกดิในที่เชนนั้น เพราะเจาของสรางแตความผิดหวังๆ ใหผูอืน่
มากมาย แลวก็ยอนมาหาเจาของใหเปนความผิดหวังไปได ถาเราสรางความสมหวังให
ผูอื่นชวยเหลือกันตามกาํลังของเรา ใครมีมากมีนอยชวยเหลือ นี่กลับมาชวยเรานะ ใหพา
กันจําไว วันนี้ไมพูดอะไรมาก เอาละพอ 
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