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เรื่องของโลกลวนๆ ถาไมมีศาสนาเปนเคร่ืองวัดเคร่ืองตวง เครื่องยึดเครื่องเกาะ 

เคร่ืองเทียบเคียงความดีช่ัวหยาบละเอียดแลว จะเปนเหมือนกับทองฟามหาสมุทร ไมมีจุด
มีดอน ไมมีฝงมีฝา ไมมีเขตมีแดน ไมมีที่สิ้นสุดยุติเลย สัตวโลกทั้งหลายจึงเปนเหมือนกับ
วายนํ้ามหาสมุทรทะเลหลวงอยูดวยความทุกขความลําบากทรมาน ไมมีจุดที่หมาย มองหา
ที่เกาะที่ยึดไมมีเลยทั่วดินแดนของโลกธาตุนี ้ศาสนาจึงเปนเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือน
ฝง เปนจุดท่ีหมายเปนท่ีหลบภัย เปนที่พักผอน บรรเทาความทุกขท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนจาก
การแหวกวายนํ้ามหาสมุทรทะเลหลวงคือ กามโอฆะ ภวโอฆะ อวิชชาโอฆะ เปนสําคัญ น่ี
เปนเหมือนกับนํ้ามหาสมุทรทะเล ซึ่งไมมีเกาะมีดอนมีฝงมีฝามีเงื่อนตนเงื่อนปลายเลย ที่
สัตวทั้งหลายจําตองแหวกวายอยูตลอดไป ถาไมมีศาสนธรรมอันเปนความดีงามเปนเบรก
หามลอไว พอใหกระแสแหงโอฆะภายในใจของสัตวหมุนชาลง และถึงฝงแหงความปลอด
ภัย 

สัตวทั้งหลายตางตัวตางแหวกตางวายกันอยูอยางนั้น แตไมทราบวาจะวายไปเพ่ือ
อะไร วายไปจุดใดวายไปสูที่ใดเพราะหาจุดที่หมายไมได หากวายกันอยูดวยความจําเปน 
ถาไมวายก็จะจมน้ําตาย ความวายเปนความทุกขพอประมาณ ถึงจะมากก็ไมมากเทาความ
ทุกขที่เกิดขึ้นจากการไมวาย ปลอยใหจมนํ้าตายไปเสีย นั้นทุกขมากกอนจะตาย 

นี่เรื่องของสัตวโลกหมายเอาดวงวิญญาณ หรือภพชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจ
ครองน้ันแล จึงเรียกวาโลกวาสัตวได ไมมีใจครองเรียกไมได สัตวทุกตัวตองมีใจครอง 
ความมีใจครองแตละภพละชาติน้ันเรียกวาสัตว แตละตัวๆ รวมแลวเรียกวาสัตวโลก ตาง
ตัวตางวายตางตัวตางบึกบึนฝนความทุกขทรมาน เพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผอน พอได
บรรเทาทุกข จากความแหวกวายอยูตลอดเวลาดวยความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา แตก็ไมเห็น
จุดใดดอนใด พอที่จะวายเขาไปพักผอนหยอนกายหยอนใจพอบรรเทาทุกขไดเลย เพราะ
มองหาฝงหาแดนไมเห็นไมเจอ 

สัตวโลกแตละรายๆ นั้นเกิดมา ไมมีรายใดที่จะสามารถรูความเปนมาของตน ตั้ง
แตตนคือฝงที่ผานมาแลว และมาถึงทามกลางคือในขณะที่กําลังเกิดตายหมุนเวียนอยูเวลา
น้ี และฝงขางหนาโนนคือความพนไปเสียอยางนี้ไมม ีมีแตความเวิ้งวางไปหมดแหงฝงแหง
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แดนท้ังหลาย แตไมไดเวิ้งวางออกจากทุกขในหัวใจของสัตว  น่ีถาไมมีศาสนามาเปนเคร่ือง
วัดเคร่ืองเทียบเคร่ืองยึดเคร่ืองเกาะแลว สัตวโลกท้ังหลายแมจะเคยผานความทุกขมามาก
นอยและนานขนาดไหนก็ตาม จะไมมีความหมายในตัวเองเลย แตจะตองแหวกตองวาย 
ตองทนทุกขทรมานไปกับความเกิดความตายในภพนอยภพใหญอยางนั้นตลอดไป ไมมีคํา
วากาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาจะเขามาเก่ียวของ หรือตัดขาดจากการทองเที่ยวนี้ไดเลย 

ที่พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมาแตละพระองคๆ จึงพอเปนฝงเปนฝาเปนเกาะเปน
ดอน ใหสัตวทั้งหลายไดเกี่ยวไดเกาะไดยึดไดเหนี่ยว ดวยการไดสดับตรับฟงพระสัทธรรม
ตามภูมิแหงกรรมแหงภพชาติของตน แลวไดพนจากการแหวกวายไปโดยลําดับลําดา และ
พนไปอยางมากมาย เพราะการไดรับการศึกษาอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจาแตละพระ
องคๆ นี่แลที่พอจะทราบเรื่องฝงเรื่องแดนเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวของมวล
สัตว จะพอทราบไดในเมื่อมีศาสนาเขามาเกี่ยวของ 

ถาเปนโรคก็พอมียามีหมอบาง ไมใชโลกที่เต็มไปดวยสัตวบุคคลหญิงชายซึ่งทาน
แตของแสลงกัน ไมมีหมอไมมียาเลย ทั้งที่สัตวโลกทั้งหลายเต็มไปดวยโรค เกี่ยวของกับ
อะไรกินอะไร มีแตของแสลงเปนพิษเปนภัยเผาไหมอยูภายในตัว เสริมโรคภายในให
กําเริบรุนแรงมากข้ึนโดยถายเดียว  ที่จะใหลดหยอนผอนคลายลงไปนี้ไมมีเลย 

นี่แลโลกที่ไมมีธรรมะเขาไปเกี่ยวของ เหมือนโลกท่ีสัตวแหวกวายอยูในมหาสมุทร
มหาสมมุตินี้ และเทียบเขามากับสัตวทั้งหลายที่เปนโรคแตไมมียาไมมีหมอ สนใจตั้งแตสิ่ง
ที่เปนของแสลงที่จะทําโรคและทุกขใหกําเริบมากขึ้นเทานั้น สัตวเหลาน้ีก็ไมมีความหมาย 
ถึงมีชีวิตอยูก็มีดวยความทุกขความทรมาน ไมใชมีอยูเพื่อจะหายจากโรคจากภัย มีความสุข
ขึ้นมาโดยปกติ ทั้งสองอยางนี้เทียบกันไดกับสัตวที่เต็มไปดวยโรคแตไมมียาและหมอ และ
สัตวท่ีแหวกวายอยูในวัฏสงสารท่ีหาฝงหาแดนไมได เพราะไมมีธรรมะเครื่องรักษาใจนั่น
แล 

เม่ือมีศาสนาเขามาเก่ียวของ มีพระพุทธเจามาอุบัติแตละพระองคๆ น้ัน จึง
เหมือนกับมาสรางฝงสรางฝาสรางท่ีเกาะท่ียึดไวให สัตวที่พอเปนไปไดก็พอไดเกาะไดยึด
และผานพนไป ผูท่ียังไมผานก็ใกลจุดหมายปลายทางเขามาเปนลําดับลําดา เพราะการได
ยินไดฟงไดศึกษาอบรมไดบําเพ็ญตนในทางที่ดี เหมือนคนไขไดรับยาจากหมอยอมมีวัน
หายได ศาสนามีความจําเปนตอสัตวโลกท้ังหลายอยางน้ี ใครจะตําหนิติเตียน ใครจะ
ปฏิเสธ จะยอมรับหรือไมยอมรับประการใดก็ตาม แตหลักความจริงหากเปนมาอยางน้ี



 

ผูบูชาตถาคต ๖๐ 

๖๐ 

ดั้งเดิม และยังจะเปนไปอยางนี้อีกตลอดกาลไมมีสิ้นสุดยุติ เพราะเปนหลักธรรมชาติไมขึ้น
อยูกับอะไรทั้งสิ้น 

เพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือวาธรรมกับโลกจึงแยกกันไมออก เปนแตเพียงวา
ธรรมมีเปนกาลเปนเวลา เพราะมีผูนําออกประกาศสั่งสอนเปนวรรคเปนตอน ไมเสมอไป 
แตเรื่องของกิเลสนั้นมีอยูกับทุกหัวใจ กรรมของสัตว วิบากของสัตวมีอยูทุกหัวใจ มีอยูทุก
ตัวสัตว จึงผลิตตัวข้ึนมาใหสัตวท้ังหลายไดรับความทุกขความทรมาน เพราะกรรมของตน
อยูโดยสม่ําเสมอ ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาเหมือนธรรมท่ีมีมาเปนบางกาลบางสมัยน้ันเลย 

การพูดทั้งนี้ไมไดพูดเพื่อโลกเพื่อสงสาร ที่นอกไปจากตัวของเรานี้โดยถายเดียว 
แตพูดเพื่อให โอปนยิโก นอมความจริงท้ังหลายเหลาน้ันเขามาสูใจของเราดวย ผูกําลัง
แหวกวายอยูน้ี เพราะอํานาจแหง กามโอฆะ ภวโอฆะ อวิชชาโอฆะ เปนสําคัญ ใหไดพากัน
แกถอดถอนสิ่งเหลานี้ ดวยพลังแหงธรรมซ่ึงมีอยูกับเราทุกคนเวลาน้ี ที่พระพุทธเจา
ประทานไวน้ี ใหไดนําเขามาชําระลางส่ิงเหลาน้ี ภัยที่เปนอยูภายในจิตใจของเราก็จะคอย
เบาบางลงไป ภพชาติที่มองหาฝงหาแดนไมเห็นนั้นก็จะยนเขามาๆ เพราะอํานาจแหงความ
ดีท้ังหลาย มีทาน ศีล ภาวนาเปนสําคัญ ถายิ่งเปนผูปฏิบัติดวยความสนใจมุงหวังตอความ
หลุดพนอยางถึงใจดวยแลว และวาสนาบารมีแกกลาแลว ก็จะไดหลุดพนไปในชาติปจจุบัน
น้ี สําหรับผูปฏิบัติของเราท่ีเปนนักบวชอยูเวลาน้ี ขอใหพินิจพิจารณาเห็นภัยตามท่ีอธิบาย
มาน้ี ความเพียรจะไดเขมแข็งกวาที่เปนมาและเปนอยูนี ้

อยาไดคุนกับกิริยาอาการท้ังหลายท่ีเคยเปนมา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสเขาแทรกเขา
แซงอยูทุกขณะของความคิดความปรุง ถาเปนจิตธรรมดาไมมีภูมิในทางสมาธิ และทาง
ปญญาเลย จะไมพนจากกิเลสเขาแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมา ถามีสมาธิมีปญญาก็
ยังมีชองทางที่จะรูจะเห็น จะแกไขถอดถอนกันได แมจะมีการแพการชนะบางก็จะไมพน
จากความชนะมากขึ้นไปโดยลําดับ จนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได 

นี่แลการเกิดการตายของสัตวของใครก็ตาม มันเหมือนกันหมดในเรื่องกองทุกข 
ความเวียนวายตายเกิดมีแตเรื่องของกองทุกขทั้งมวล ไมมีจุดหมายปลายทางเลย เรายังจะ
ยินดี เรายังจะเพลิดเพลินตอสิ่งแทรกแซงคือกิเลส ซ่ึงเปนผูชักจูงไปในทางสายวนเวียนลม
จมน้ันอยูเหรอ ใหตั้งปญหาถามตัวเอง ถาเราเชื่อพระพุทธเจา ความเข็ดหลาบของเราก็จะ
มี แมเราระลึกความเปนมาของเราไมไดวาเปนมาอยางไรบาง ความจริงท่ีเคยมีเคยเปนใน
ตัวของเราก็มีเต็มสัดเต็มสวนอยูแลว เราจะเช่ือหรือไมเช่ือ ความจริงแหงความเปนมาของ
เรากับสัตวท้ังหลายน้ัน ไมไดมีผิดแปลกตางกันเลย คือมีความเวียนวายตายเกิดอยูดวย
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อํานาจแหงกิเลสท้ังสามประเภทน้ีเปนสําคัญ ใหทําความเขาใจกับตนเอง แลวใหต้ังหนาต้ัง
ตาพินิจพิจารณาแกไขหรือบําเพ็ญอยางเขมแข็ง 

ทุกขเพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนใหพนจากทุกขนี้ เปนทุกขที่ควรจะนํามา
ปฏิบัต ิ ไมเหมือนกับทุกขที่เปนผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเรา ซึ่งหากําหนดกฎเกณฑไม
ไดเลย แตทุกขเพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเปนตัวผลิตทุกขนี ้มีกาลมีเวลาท่ีจะส้ิน
สุดยุติลงได น่ีสําคัญอยูตรงน้ี กรุณาเทียบสัดเทียบสวนใหเหมาะ เพื่อความเพียรจะกาว
เดินไดสะดวก 

ถาพูดตามหลักความจริงในหัวใจน้ีแลว ความสงสารหมูเพื่อนที่เกี่ยวของกันอยู
ตลอดเวลาน้ีมีมาก เพราะท่ีกลาวมาเหลาน้ีไดพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถ จึงได
ยอมกราบไหวพระพุทธเจาและธรรมของพระองคทานอยางถึงใจ อยางฝากเปนฝากตาย 
ดวยความซ้ึงภายในใจตอพระพุทธเจาวา พระองคฉลาดแหลมคมและละเอียดลออเหนือ
โลกเหนือสงสารจริงๆ ไมมีผูใดเสมอเหมือน ส่ิงท้ังหลายท่ีกลาวมาเหลาน้ีใครไมเห็นไมรู 
แตพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น พรอมทั้งอุบายวิธีชักจูงหรือลากเข็นสัตวโลกออกจากกอง
ฟนกองไฟ ที่เผาไหมสัตวทั่วโลกดินแดนไดอยางเต็มพระทัย เต็มพระสติกําลังความ
สามารถ ธรรมก็เปนธรรมท่ีเด็ดขาด นําผูตกทุกขไดยากลําบากดวยสาเหตุอันใด สาเหตุอัน
นั้นทรงสังหารออกได นําสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกขไปได ดวยอุบายแหงธรรมท่ีทรง
สอนไวแลวโดยถูกตองแมนยําหาที่คานไมได จึงไมมีที่สงสัยเลยแมนิดเดียว 

วันหน่ึงๆ ไมใหพิจารณาไมได มันหากเปนอยูในหัวใจน้ี แตจะพูดกับใครก็ไม
สนิทใจที่จะพูด เพราะผลท่ีจะเกิดน้ันมีนอยมากกวาผลเสีย จึงตองคํานึงคํานวณถึงผลได
ผลเสียเก่ียวกับการพูดการจาในส่ิงเหลาน้ี เรายอมรับวาสัตวท้ังหลายเปนอยางท่ีกลาวมาน้ี
ไมสงสัยเลยแมเม็ดหินเม็ดทราย ถาจะพูดถึงเรื่องความเข็ดหลาบ เข็ดอยางถึงใจ เอาตายก็
ยอมตายเพราะความเข็ดหลาบอันน้ี จะพาตายก็ยอมตายไดเลย น่ีแลท่ีมีแกใจใหบากบ่ัน
ตอความพากเพียร เพื่อความหลุดพนจากมหันตทุกขอันยืดยาวนานนี้ไปไดเวลาใดก็พอใจ 
ที่จะใหเปนไปเพื่อความหลุดพนนั้น ไมขออยูจมอีกตอไปแลว 

เพราะความจมอยูในกองทุกขอันนี ้ ไมมีทุกขประเภทใดที่จะทําความเคยชินแกผู
ไดสัมผัสทุกขนั้น ยอมจะบีบบังคับสุดกําลังความสามารถแหงกรรมของตนเหมือนกันหมด 
เมื่อพนจากนั้นมาแลวไมเห็นก็เหมือนไมมี ผูท่ีทานเห็น เห็นอยู พระพุทธเจาทานเห็นอยู 
พระสงฆสาวกบางองคทานรูอยูทานเห็นอยู ทานนํามาส่ังสอนพวกเรา แลวพวกเราไมเช่ือ



 

ผูบูชาตถาคต ๖๒ 

๖๒ 

คนดังพระพุทธเจาเราจะเชื่อใคร นอกจากจะเปนผูบาปหนาสาโหดเสียจริงๆ เทาน้ัน นั่นก็
ยอมใหเปนกรรมของสัตวหมดทางจะชวยเหลือได 

ถึงไมเห็นก็ตามความจริงมีอยู เปนแตเพียงวาเราไมเห็น ความไมเห็นน้ันจะนําไป
ลบลางความจริงที่จะตองโดนในกาลตอไปนั้นไดอยางไร ลบลางไมไดจะตองโดนแนๆ ถา
เราไมทําความเข็ดหลาบ เพราะการไดยินไดฟงอรรถธรรมของพระพุทธเจาที่เปนสวากขาต
ธรรม และปฏิบัติตามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียต้ังแตบัดน้ี เราจะเสียทาเสียทีใหกิเลสดังท่ี
เคยเสียมาแลวอยูน้ีรํ่าไป ไมมีคําวาส้ินสุดยุติ ถาไมนําธรรมน้ีเขาไปเปนเบรกหามลอ ไปตัด
ความยืดยาวแหงภพแหงชาติแหงกองทุกขทั้งหลายนั้น ใหหดยนเขามาดวยการปฏิบัติ
อยางเอาจริงเอาจังของตน นี่มีเทานี้ทางเดินทางออกของพวกเรา 

สัตวโลกน้ีมีจํานวนเทาไร ท่ีเรามองเห็นดวยตาเน้ือของเราวาเปนสัตวเปนบุคคล 
สัตวประเภทน้ันสัตวประเภทน้ี สัตวนํ้าสัตวบก ท่ีมองเห็นหยาบๆ นี้ไมไดมีมากมายอะไร
นะ สิ่งที่ละเอียดยิ่งกวานี ้ภพที่ละเอียดยิ่งกวานี้มีมากตอมาก และรวมแลวใครอยูท่ีไหนภพ
ใดก็ตาม ลวนแลวต้ังแตความอยูในภพท่ีตองเสวยกรรม ตามอํานาจแหงวิบากกรรมของ
ตนมากนอยดวยกัน ไมมีใครท่ีจะเปนอิสระไดเลยแมแตรายเดียว ผูที่ทุกขมากก็จมมาก 
ทุกขนานแสนนานมหันตทุกข 

ดังที่ทานแสดงไววาสัตวทั้งหลายที่ไปตกนรก นรกมีหลายหลุมหลายประเภท ตาม
กรรมของสัตวที่มีแงหนักเบาตางกันเชนนั้น นี่ก็พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น พรอมกับเรื่อง
ของพระองคก็เคยเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี ้ สถานที่เหลานี้อยูแลวอยางประจักษพระทัย ไม
ทรงเห็นเพียงวาสัตวท้ังหลาย ไดตกนรกหมกไหม ไดรับความทุกขความทรมานในนรก
หลุมน้ันๆ เพียงเทาน้ัน ยังทรงเห็นเรื่องของพระองคที่เขาไปเกี่ยวของ หรือไปตกนรกหมก
ไหมเหมือนสัตวท้ังหลายน้ันเปนจํานวนก่ีชาติอีกดวย 

ถาเราธรรมดานับ นับไมถวน เพียงเรื่องของพระองคพระองคเดียวเทานั้น พระ
องคก็ทรงทราบไปหมด พระองครูพระองคเห็น เพราะพระองคเคยเปนมาแลว ประจักษ
พระทัยจึงนํามาสั่งสอน เปนแตเพียงไมนํามาสั่งสอนสัตวโลกอยางเปดเผยทุกแงทุกมุมวา 
เราตถาคตเคยไปตกนรกหลุมน้ันหลุมน้ี เทาน้ันชาติเทาน้ีชาติเทาน้ันเอง ถึงพระองคไมได
นํามาแสดงอยางเปดเผยทุกแงทุกมุมก็ตาม ความจริงที่เปนในพระพุทธเจาสมัยที่เปน
สามัญชนคนธรรมดาเหมือนสัตวท่ัวๆ ไป พระองคก็เปนเหมือนสัตวทั้งหลาย เขาไดรับ
ความทุกขความทรมานมากนอยเพียงไร เพราะกรรมอันใด พระองคก็เคยทํากรรมนั้น
ประเภทน้ัน และไดรับผลเปนความทุกขความทรมาน หนักเบามากนอยมาเชนเดียวกับ



 

ผูบูชาตถาคต ๖๓ 

๖๓ 

สัตวท้ังหลาย จึงไมสงสัยในพระองคเอง และไมสงสัยในสัตวท้ังหลายท่ีรูๆ  อยูเห็นอยู 
ประจักษกับพระญาณที่หยั่งทราบอยูตลอดเวลา ทั่วไตรโลกธาตุนี้มีอะไร มีแตเรื่องสัตวทั้ง
หลายเสวยกรรมหนักเบามากนอยเต็มพระทัย ไมมีปดบังลี้ลับเลย 

เมื่อถึงกาลถึงเวลาที่ทรงรูทรงเห็นแลวปดไมอยู ความจริงมีมากนอยเพียงไร จะ
ทะลุปรุโปรงไปตามความจริงนั้นๆ พระองคจึงไดนําความจริงเหลาน้ีมาส่ังสอนสัตวโลก
อยางเปดเผย 

กิเลสซ่ึงเคยเปนขาศึกตอธรรม คัดคานธรรมลบลางธรรมท้ังหลาย ก็มีมาตั้งแต
กาลไหนกาลไรจนกระท่ังปจจุบันน้ี และยังจะมีตอไปอีกมากมายนานแสนนาน เมื่อโลก
สมมุตินี้ยังมีอยูเมื่อไร กิเลสกับหัวใจสัตวจะตองผูกพันกันไป ลบลางส่ิงท่ีจริงท้ังหลายเพ่ือ
ความจอมปลอมของตนเขาแทรกตลอดไป กิเลสท้ังหลายเหลาน้ีแล เปนเคร่ืองปดบังความ
จริงของสัตวทั้งหลายที่เคยเปนมาและเปนอยู ทั้งความทุกขความทรมาน ทั้งสถานที่ใหเกิด
ความทุกขความลําบาก และเผาไหมอยูในนรกตลอดมากี่กัปกี่กัลปนับไมถวน มันไมให
เห็นความจริงท่ีเปนมาของสัตวท้ังหลาย พระพุทธเจาทรงแสดงใหสัตวทั้งหลายไดเห็นโทษ
ตามหลักความจริงท่ีสัตวไดเสวย กิเลสมันก็คัดก็คานไมใหเชื่อวานรกมีเปนตน 

เม่ือในหัวใจของสัตวโลกมีแตกิเลสเปนเจาอํานาจอยูแลว ธรรมไมมีอํานาจที่จะคัด
คานตานทานได ก็จําตองเชื่อไปตามกิเลสวานรกไมม ี บาปไมม ี บุญไมม ี สวรรคไมมี 
พรหมโลกไมม ี นิพพานไมม ี ไปตามกรรมของสัตวเทานั้นเอง สิ่งที่มีก็คือความอยากเต็ม
หัวใจ ความอยากอันนั้นถูกบรรจุดวยพิษภัยของกิเลสไวอยางเต็มปรี่เลย เม่ือเปนเชนน้ัน
สัตวโลกตัวใดรายใด จะไมหมุนไปตามอํานาจแหงความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหน 
เพราะไมมีอะไรเปนคูแขง ธรรมยังไมมีอํานาจพอจะเปนคูแขงได ใหแทงทะลุถึงความจริง
ท้ังหลายมีนรกเปนตน ที่กิเลสมันตมมันตุนมันหลอกสัตวทั้งหลายอยูสดๆ รอนๆ วาน่ีไม
เห็นเหรอตาบอดเหรอ อะไรจะทุกขจะเจ็บแสบย่ิงกวาบาป อะไรจะกวางจะลึกและแผดเผา
สัตวใหทรมานย่ิงกวานรกหลุมตางๆ น้ันละ และอะไรจะสุขเย็นย่ิงกวาบุญ    ย่ิงกวาสวรรค
นิพพานเลา เพียงกิเลสตัวมืดหนาตาบอด ทําไมจึงกลาหลอกลวงสัตวไดลงคอ น่ีถาเปน
ภาษาตลาดเราจะไมมีใครอดกลั้นได ตองสับเขกกิเลสอยางนี้แน 

แตนี่ธรรมะในใจไมมีกําลังพอจะแทงทะลุไปถึงความจริง แลวนําเอาความจริงน้ัน
มาตีหนากิเลสใหลมท้ังหงายและสลบไปเสียบาง จะไดเข็ดเสียทีไมกลามาทะลึ่งมากนักดังที่
เปนอยูเร่ือยมาน้ี แตทั้งนี้เพราะกิเลสมีกําลังมาก ธรรมในหัวใจของสัตวไมมีกําลังพอ 
เพราะฉะนั้นสัตวจึงตองยอมเชื่อ วาอะไรก็ยอมเชื่อทั้งๆ ที่ไมเปนจริง ยอมใหมันหลอกอยู



 

ผูบูชาตถาคต ๖๔ 
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ตลอดเวลา ตมตุนอยูตลอดมา หาความจริงมาอวดมาโชวสัตวทั้งหลายไมไดก็คือกิเลสนั่น
แล เพราะตัวของมันเปนตัวปลอมหมด ทั้งโคตรทั้งแซลูกเตาหลานเหลนของกิเลสมัน
ปลอมไปดวยกันทั้งนั้น แลวมันจะเอาความจริงมาย่ืนใหสัตวท้ังหลายไดเช่ือความจริงน้ัน 
แลวหนีจากอํานาจของมันอยางไร เพราะมันเปนผูครอบงํา มันเปนผูบังคับบัญชาใหอยูใต
อํานาจของมันมาตลอดกาล ธรรมนั้นเปนธรรมชาติที่ฉุดที่ลากออกจากสิ่งจอมปลอมทั้ง
หลาย แตธรรมในใจไมมีกําลัง จึงตองใหกิเลสมันฉุดมันลากเอาตามความตองการของมัน
น่ันแล จึงนาทุเรศอยางฝงใจ 

ดวยเหตุนี้จิตของสัตวโลกที่หนาแนนไปดวยกิเลส จึงหาทางเชื่อความดีไดยาก 
เช่ือความจริงไดยาก ทั้งที่ไดรับความทุกขความทรมานเพราะกิเลส เพราะกรรมของตัวเอง
แทๆ มันก็ลืมไปเสีย เมื่อลืมไปแลวก็มองไมเห็นไปเสียอีก แลวก็ทําใหเกิดความเข็ดหลาบ
ไมไดเพราะไมเห็นไมรู ประหน่ึงวาเราไมเคยเปนไมเคยมี ทั้งๆ ที่ผานมาอยางสดๆ รอนๆ 
กิเลสมันก็ปดความจริงน้ันไวเสีย มันไมใหรูไมใหเห็น แลวบังคับใหสัตวท้ังหลายทํากรรม
ประเภทตางๆ ตลอดเวลาไมมีละเวน 

เพราะฉะน้ันสัตวท้ังหลายจึงไมมีรายใด ที่ความอยากความทะเยอทะยานจะออน
กําลังลงเบาบางลง แตเต็มไปดวยความอยากความทะเยอทะยาน พาใหว่ิงเตนเผนกระโดด
ไมวาอยูในภพใดชาติใดของสัตวประเภทใด เพราะจิตดวงนี้อัดแนนอยูดวยแรงผลักดัน
ของกิเลส ใหหมุนไปตามความตองการของมัน ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงไดหมุนอยูตลอด
เวลา และหมุนแบบคนวายนํ้าในมหาสมุทรน่ันแล ไมมีฝงมีแดน แตก็ตองแหวกตองวาย
อยูอยางนั้น นี่แลกิเลสเปนขาศึกของธรรมของสัตวมันเปนอยางนี้ คอยลบลางธรรมอยู
ตลอดเวลาที่ไดโอกาส และอยูใกลชิดติดพันกับหัวใจสัตวอยางสนิทติดจม ถาไมมีธรรมมา
แยกใหพอลืมหูลืมตากันได 

โนน ตอนจะทราบได ทราบจากพระพุทธเจาเปนอันดับแรก จากพระอรหันตเปน
อันดับสอง ทราบจากความเปนของเจาของผูปฏิบัติเปนอันดับสาม สามพยานน้ีหย่ังเขาสู
ความจริงดวยกัน เม่ือเขาสูความจริงแลวจะเอาอะไรมาลบลางก็ลบลางไมได เชนวานรก 
ญาณความหยั่งทราบของผูควรจะรูจะเห็นแมยังไมถึงวิมุตติหลุดพน อุปนิสัยมีก็ทราบได 
หยั่งลงไป จิตวิญญาณของเราเคยเปนยังไงมา พิจารณาทะลุและเห็นชัดเจนตามความเปน
จริง ตามความเปนมาของตนแลวจะลบลางไดยังไง ความเชื่ออันนี้แลเปนสิ่งที่ฝงใจอยาง
มากมาย ประการสําคัญคือพิษภัยที่ฝงอยูภายในจิตใจมีมากนอยเพียงไร รูชัดดวยอํานาจ
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ของธรรม คือ สติธรรม ปญญาธรรม เปนเครื่องเพิ่มพูนหนุนกันเขาไปๆ ก็ยิ่งทําใหใจหมุน
เปนธรรมจักรไปเลยในทางความเพียรไมมีคําวาถอย 

ผูน้ีแลเปนผูท่ีเห็นภัยอยางประจักษ ประหนึ่งวาพระพุทธเจามาประทับยืนชี้บอก
และฉุดลากอยูตอหนาตอตา เอา ขึ้นมาๆ จับมือตถาคตนี้วางั้น ตถาคตจะพาใหหลุดใหพน
เด๋ียวน้ีๆ นี้คือกองแหงทุกขทั้งหลาย ประหนึ่งทานประกาศอยางนั้นในธรรมของทาน เม่ือ
ไดรูตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองคทรงสอนแลวนั่นแหละใกลเต็มทีแลว ใกลเขาไป
ทุกที ความดีดความดิ้นเพื่อใหหลุดใหพนจากกองทุกขทั้งหลาย ซึ่งไมเคยเชื่อมาแตกอนก็
เช่ือเต็มหัวใจแลว และดีดอยางเต็มกําลัง ชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหน เอา ยอม ถาชีวิตลม
หายใจยังมีอยู ตองดิ้นตองดีดใหหลุดใหพนอยางสดๆ รอนๆ นี้จนได 

นี่อํานาจของธรรมเมื่อมีพอๆ กัน เห็นความจริงเต็มหัวใจ คือทั้งเห็นโทษเต็มหัว
ใจ ท้ังเห็นคุณคาแหงธรรมท้ังหลายเต็มหัวใจแลว กําลังของใจจะมีอะไรเทียบเทาเลา ดัง
นั้นเมื่อทําอะไรลงไปดวยกําลังของใจแลว ยอมเต็มเม็ดเต็มหนวย ยอมมีกําลังมากทุกสิ่ง
ทุกอยาง และหลุดพนไปไดดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานหลุดพน ทานหลุดพน
อยางนี้ ถาไมมีกําลังใจหลุดไมไดพนไมได ทําอะไรเรื่องกําลังใจจึงเปนสําคัญ เหตุที่จะเกิด
กําลังใจก็ตองมีสิ่งแวดลอมชวยหนุนอีกมากมาย 

นี่ก็ธรรมของพระพุทธเจาประกาศกังวานอยูตลอดเวลา ประกาศดวยหลักความ
จริง ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรบกพรองเลยในตํารับตํารา เชนทานวากิเลสทุกประเภทมีอยู
ในหัวใจสัตวโลกดังน้ี แลวกิเลสมีไหมในหัวใจเรา ท่ีพระพุทธเจารับส่ังหรือวาเทศนสอนไว
นี้มีผิดที่ตรงไหน ดูใจซิกิเลสมีไหมในหัวใจเรา พระพุทธเจาบอกใหชําระ ชําระอะไร บอก
วาชําระกิเลส กิเลสอยูที่ไหน กิเลสอยูที่ใจ ทานสอนไวน้ีผิดไหม เราพิจารณาน่ีซิเร่ืองสดๆ 
รอนๆ แทๆ 

หรือกิเลสไปอยูตนไมภูเขาดินฟาอากาศโนนเหรอ ใหความทุกขแกตนไมภูเขาดิน
ฟาอากาศแรธาตุตางๆ ไปโนนเหรอ หรือใหโทษใหความทุกขที่ใจของเราเอง ใครก็ตอง
ยอมรับวาใหทุกขอยูที่นี่เพราะกิเลสอยูที่นี ่นี่พระพุทธเจาแสดงสดๆ รอนๆ เรื่องของธรรม
ทุกขั้นทุกตอนก็แสดงใหประจักษอยูภายในจิตใจนี ้ ธรรมเครื่องแกธรรมเครื่องถอดเครื่อง
ถอนกิเลสทานแสดงลงที่ใจทั้งนั้น เพราะกิเลสมีอยูในหัวใจ ธรรมก็มีอยูในหัวใจในฉาก
เดียวกัน การแกไขถอดถอนทานบอกใหละสิ่งใด ก็ละสิ่งนั้นปลอยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้น ตามที่
ธรรมทานสอน ยอมเปนความถูกตองดีงามแกผูปฏิบัติตาม 



 

ผูบูชาตถาคต ๖๖ 

๖๖ 

คําวานรกมีอยูก็มีอยูจริงตั้งแตกาลไหนๆ มา เชนเดียวกับกิเลสท่ีมีอยูในหัวใจของ
เราสดๆ รอนๆ เชนเดียวกัน กิเลสมีอยูในหัวใจของสัตวโลกได ทําไมนรกมีไมไดตามหลัก
ธรรมชาติหลักความจริงของตน เพราะนรกมีอยูแลวตั้งแตเรายังไมไดยินไดฟง และตางก็
เคยตกนรกมาแลวก่ีลานหน เปนแตจําความเปนมาของตนไมไดเทานั้น จึงสนุกสรางความ
ประมาทไวเผาตัวชนิดไมลืมหูลืมตาเรื่อยมา ไมทราบเมื่อไรจะรูสึกตัวพอหาทางออกได 

ทุกขก็มีอยูแลวตั้งแตเรายังไมเกิด เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกขนี้อยูแลว บาป 
บุญ นรก เปนของมีอยูดั้งเดิม มีมาตั้งแตกาลไหนๆ พระองคทรงสอนตามหลักความจริงที่
มีอยูอยางสดๆ รอนๆ เชนเดียวกับกิเลสมีอยูในหัวใจของสัตวน้ีแล ไมมีอะไรผิดแปลกตาง
กันเลย ไมมีอะไรมีน้ําหนักมากนอยตางกัน มีนํ้าหนักเทากันดวยความจริงตามท่ีทรงส่ัง
สอนไวแลวทุกประการ เอานําเขามาช่ังในหัวใจตัวเองซิ 

เราจะยอมถลอกปอกเปก ไดรับความทุกขความทรมานไปกับกิเลสอยางไมลืมหู
ลืมตาน้ี มันเกินไปนะนักปฏิบัติเรา ไมเชื่อคนอยางพระพุทธเจาเราจะเชื่อใคร พระพุทธเจา
เปนผูที่เชื่อไดแลว ถาเปนหม่ืนเปอรเซ็นตก็หม่ืนเปอรเซ็นต ไมมีขาดตกบกพรองเลย แต
กิเลสนี้หมื่นเปอรเซ็นตก็เปนตัวจอมปลอม หลอกลวงมาตลอดเชนเดียวกัน น่ีเราก็เคยเช่ือ
มันมานานแสนนานแลว เปนยังไงไดรับความวิเศษวิโสอะไรบาง เอามาเทียบใหถึงใจแลว
ปฏิบัติใหถึงธรรม อยาอยูอยางเหลาะๆ แหละๆ 

ผมพูดตามความจริง การแนะนําส่ังสอนหมูเพ่ือน ผมสั่งสอนดวยความเมตตา
สงสาร เพราะสิ่งที่กลาวตามที่ควรจะรูจะเห็นแหงกําลังของเจาของนี้ไมมีใครบอกก็ตาม ไม
พูดใหใครฟงก็ตาม แตมันเต็มอยูในหัวใจก็บอกวาเต็มอยูในหัวใจ จึงไดยอมเชื่อพระพุทธ
เจาอยางหมอบราบๆ อยาวาเช่ือแตกิเลสวาเปนกิเลสน้ีเลย แมฝายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจ ส่ิง
ที่มีอยูทั้งหลายที่พระองคทรงสั่งสอนก็เชื่อเต็มหัวใจแบบเดียวกัน ไมมีอันใดยิ่งหยอนกวา
กันเลย จึงไดแนะสั่งสอนหมูเพื่อนดวยความเมตตาสงสาร 

อยาไดกลาไดหาญในสิ่งใดที่พระพุทธเจาทรงหักทรงหาม อยาฝนๆ อยาทํา ถา
หาญทํายังไงก็ตองไปเจอเอาสิ่งนั้นจริงๆ ไมสงสัย พระพุทธเจาไมเคยหลอกลวงสัตวโลก
มาแตกาลไหนๆ เราอยาด้ืออยาดาน ความด้ือดานเปนเร่ืองของกิเลสตอสูธรรมลบลาง
ธรรม แลวจะมาลากเราไปเปนตัวประกันรับเคราะหรับกรรมจมอยูในนรก จะเปนใครเปน
ผูจม กิเลสไมไดจมนะ ตัวเราน้ีตางหากจม ใหพึงทราบวาเราน้ีจะเปนผูรับประกันกิเลสใน
ทางความทุกขความทรมานท้ังหลาย หนักเบามากนอยหรือยืดยาวนานเพียงไร เราเปนผูรับ
เคราะหรับกรรมท้ังน้ัน เรายังจะหาญรับอยูเหรอ ยังจะยอมใหกิเลสมันตมมันตุนอยางนี้



 

ผูบูชาตถาคต ๖๗ 

๖๗ 

ตลอดไปอยูเหรอพิจารณาซิ เอากิเลสน้ีละเปนเคร่ืองเทียบกับเร่ืองท้ังหลายท่ีกลาวมา 
เพราะเปนความจริงตามสวากขาตธรรมเหมือนกันหมดเลย พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวใน
จุดใดๆ หาที่แยงไมได  เต็มไปดวยความจริงๆ ใหตั้งใจปฏิบัตินะ ความเชื่อความฝากเปน
ฝากตายไดรอยเปอรเซ็นต คือพระพุทธเจาองคเอกผูนําธรรมมาสอนโลก นอกนั้นพึงระวัง
อยาหลวมตัว สวนมากมักเปนยาพิษเคลือบนํ้าตาล 

โลกมันรอน.รอนเพราะอะไร ถาไมใชรอนเพราะกิเลสจะรอนเพราะอะไร ธรรม
ทานไมไดพาใครใหรอน ก็เห็นกันอยูรูกันอยู ตามีหูมีแทนที่จะนําไปใชประโยชนตามอรรถ
ตามธรรมที่ทรงแนะนําสั่งสอน มันกลับใหกิเลสเอาไปใช เอาไปถลุงเสียหมด ผลที่เกิดขึ้น
จากการถลุงอายตนะตางๆ ของเราน้ัน ก็กลับมาเปนไฟเผาเราเอง โลกมันถึงไดรอน พากัน
พิจารณาซิ ราคคฺคินา น้ีเปนตัวสําคัญมาก เวลาน้ีกําลังกําเริบเสิบสาน อันน้ีเปนตัวเหตุทํา
ใหโลกรอนมากที่สุด เวลานี้กําลังเดนกําลังออกหนาออกตา ออกตลาดลาดเลไมมียางอาย
เปนความหนาดานไปหมด 

คนเราไมหนาดาน แตกิเลสมันหนาดานซิ เพราะกิเลสอยูกับคน ก็เลยกลายเปน
คนหนาดานไป เวลาเกิดผลคือความทุกขเราเปนผูรับเหมาเอา น่ีซิมันนาทุเรศมากท่ีสุดเลย 
หมดศักดิ์ศรีดีงามแหงความเปนมนุษย เฉพาะอยางย่ิงชาวพุทธเราไมวาหญิงวาชาย ไมวา
นักบวชและฆราวาส ปลอยตัวใหกิเลสเอาไปถลุงเสียจนเสียผูเสียคน คําวาพุทธๆ อันเปน
เครื่องหมายปองกันตัวไมปรากฏในจิตใจเลย มีแตเรื่องเถลไถลไปกับเรื่องของกิเลสเสียทั้ง
มวล น่ันพิจารณาซิ 

ความรูทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาในแงใดมุมใด มีแตเรื่องของกิเลสผลิตให ไมวาจะเปน
ชาติช้ันวรรณะใดก็ตาม ความรูมีมากนอยเพียงไร ท้ังคนมีคนจนคนโงคนฉลาด มีแตเรื่อง
ของกิเลสตัดไมแลวยัดใสมือใหตีหัวกัน ตีหัวเจาของแหลกไปหมด มีแตกองทุกขเปนฟน
เปนไฟเพราะความรูน้ันแหละ เพราะความรูน้ันเปนไฟ กิเลสมันแทรกเขาๆ เราไมรู อันนั้น
ก็ดีอันนี้ก็ด ีเวลาทําลงไปแลวมันไมเห็นดี เห็นแตเปนฟนเปนไฟ น่ีละตัวสําคัญ เชน โลภก็
มาหาตัวน้ีละ มาหาตัวราคะน่ีเปนสําคัญ 

อวิชชาเปนสิ่งที่ละเอียดอยูภายใน แตท่ีเดนท่ีสุดในโลกในสงสารในสังคมมนุษย
และสัตวทุกวันน้ี ไดแกราคะตัณหา อันนี้เดนมากจนทําลายคนไมใหมีศักดิ์ศรีดีงาม ไมใหมี
กิริยาแหงความเปนมนุษยเหลืออยู ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชาย ท้ังนักบวชและฆราวาส มัน
ทําลายไปหมด ความศักดิ์ศรีดีงามก็ไมมีถูกมันทําลายหมด มนุษยเราไมวาหญิงวาชายท่ีหา
คุณคาไมได เพราะกิเลสตัวราคะตัณหาเปนสําคัญ จับมัดคอติดกันไปหมดเลย มีสภาพนา



 

ผูบูชาตถาคต ๖๘ 

๖๘ 

เศราเทากันไปเลย ถาไดเพลิดไดเพลินแลวทั้งวันทั้งคืน จะเปนจะตายก็ไมวา ขอใหกิเลส
มันพาเพลิดพาเพลินเถอะ ถึงไหนถึงกัน 

ไมวาหญิงวาชาย เอา จะไดจะเสียอะไรก็ชางมัน ไมมีคําวารักนวลสงวนตัว เอะอะ
เจอกันเขาแยมใหกันแลวๆ เพราะอยากใหตั้งแตเขายังไมขอ น่ีละอํานาจแหงราคะตัณหา
เปนอยางน้ี มันถึงไดดิ้นกันชนิดไมรูจักเปนจักตายมนุษยเรา ดูเอาซิเราไมไดตําหนิใคร พูด
ตามหลักความจริงท่ีกําลังเปนอยูเวลาน้ี มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหน ถาลงอันนี้ไดเขา
ครอบงําหัวใจและพาออกตลาดลาดเลแลวมันมียางอายท่ีไหน ไมมี มันเต็มไปหมดอยางนี้
แหละ เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา 

น่ีแลกิเลสมันมีอํานาจขนาดน้ี ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย
หรือศีลธรรมนี้ไมตองถามหา ถูกมันเตะมันถีบมันยันออกหมด ยังเหลือแตรางมนุษยเทา
น้ันเอง ทั้งหญิงทั้งชายมีสภาพเทากัน ต่ืนตามาเชามีแตเร่ืองเพลิดเร่ืองเพลินเต็มหัวใจ 
เรื่องอรรถเรื่องธรรมซึ่งเปนเครื่องรักษาและปองกันนั้น ไมสนใจนําพา ดีไมดีตอไปถามัน
กําเริบมากพอๆ กันแลวจะไมนุงเส้ือนุงผาแหละ จะปลอยปละละเลยไปหมดมันถึงเต็มยศ 
ใหเจาราคะตัณหาน้ีไดออกลวดลายเต็มท่ีเต็มฐานเต็มบานเต็มเมือง เต็มความสามารถของ
มัน แลวทุกขมียังไงคอยวากัน ถามีทางที่จะพิจารณาได ถาไมพิจารณาไดก็จมไปๆ ทั้งเขา
ท้ังเราอยางน้ีจะวาไง 

น่ีละโลกขาดจากศีลจากธรรม มีตั้งแตความฉิบหายวายปวงไปอยางนี ้ ไมตองพูด
ถึงวาคนชาติช้ันวรรณะใดฐานะใด ถาลงฟนไฟอันนี้ไดเขาถึงตัวแลวมันแหลกไปตามๆ กัน
หมด ไมมีใครมีคุณคามีราคาอะไรแหละ ถึงวามีก็วาเอาเฉยๆ เสกสรรปนยอเอาเฉยๆ สวน
หัวใจมันเปนฟนเปนไฟดวยกันหมดเพราะอันน้ีแผดเผา ราคคฺคินา มันแผดเผา โทสะมัน
ไมเอาน้ีเปนเหตุ มันจะเอาอะไรเปนเหต ุ ไอเรื่องความหลงมันหลงมาแลวตั้งแตยังไมเกิด 
มันไมหลงมันไมเกิดแหละ เกิดมาเพื่ออันนี้เอง เพราะอันน้ีมีกําลังมาก ศีลธรรมเขาไปยุง
ไมได แนะนําส่ังสอนกันทางดานศีลดานธรรมน้ี ดีไมดีหัวเราะเยาะกัน หาวาครึวาลาสมัย 
อะไรๆ ไมทันเขาโนนนะ ถาลงเรื่องของมันแลว เอา หัวขาดก็ยอมใหขาดไปเพราะความ
พอใจ โรคอันน้ีกําลังกําเริบเวลาน้ี 

ศาสนาลวงมาถึง ๒,๕๐๐ กวาปเพียงเทานี้ดูเอา หูมีตามีจะไปยากอะไร เรามีหูมี
ตาดวยกันทุกคน กิริยาอาการที่แสดงออกมานี้ไมปดบังลี้ลับจากหลักความจริงที่เปนอยาง
น้ัน แลวโลกน้ีเปนยังไง มันพาใหความสงบสุขขนาดพาข้ึนหอปราสาทราชมณเฑียร เพราะ 
ราคคฺคินา โทสคฺคินา น้ีมีไดเหรอ นอกจากเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน 



 

ผูบูชาตถาคต ๖๙ 

๖๙ 

แมที่สุดสามีภรรยาอยูดวยกันก็ไวใจกันไมได มีแตความระแคะระคาย เพราะใจท่ี
ราคะตัณหาเขาครอบงําแลวมันเปนเหมือนลิง จะวายังไง เมื่อไมมีศีลธรรมในใจแลวมัน
ปลอยตัวไปในทางเลวทรามไดหมด ทําอะไรไดหมด เรื่องมีคูมีสามีภรรยามันไมไดเอามา
เปนขอคิดความสําคัญอะไรแหละ มีแตความอยากความทะเยอทะยาน ความปลอยเน้ือ
ปลอยตัว ปลอยไปไดวันยังค่ําคืนยังรุง ไมมีเขตมีแดนไมมีหลักมีเกณฑไมมีฝงมีฝาเลย ถา
ลงธรรมชาตินี้ไดเขาสิงหัวใจมากๆ แลวมันเปนอยางน้ัน ลูกเตาเหลากอเด็กเล็กเด็กแดงนี้ก็
เปนไปตามกันหมด เพราะพอกับแมผูใหญพาใหเปน เลยรอนไปตามๆ กันหมด 

น่ีละคนสรางความฉิบหายแกตัว สรางความเดือดรอนใหแกตัว เพราะความไมมี
ศีลธรรมในใจและความประพฤติเปนอยางน้ีแล สามีภรรยาท่ีอยูดวยกันก็หาความสนิทกัน
ไมได ทั้งๆ ท่ีนอนติดแนบอยูดวยกันน่ันแหละ มันก็ไวใจกันไมได พอออกจากนี้ไปแลวก็
ไปสรางนรกอเวจีข้ึนมาเผากันแลวๆ เมียก็เผา ผัวก็เผา ตางคนตางสราง ตางคนตางทํา 
ตางคนตางเปนฟนเปนไฟ ความหมายของโลกความหมายของครอบครัวผัวเมียเหยาเรือน
ไมมีเลย เพราะอันน้ีทําลายเสียหมด เม่ือเปนเชนน้ีสามีภรรยาจะเอาความไววางใจ เอา
ความอบอุน เอาความตายใจ เอาความสงบสุขใหแกกันและกันไดยังไง เพราะส่ิงเหลาน้ีไม
เคยทําผูใดใหอบอุนใหตายใจ มีแตเร่ืองสรางความฉิบหายวายปวงใหแกโลกท้ังน้ัน เม่ือ
ตางคนตางเสริมแลวก็จะเปนอยางน้ัน 

ถาลงศีลธรรมไดหางไป เพราะหันหลังใหศีลธรรม หางไปเทาไรก็เหมือนกับคนไข
หางหมอหางยาน่ันเอง เมื่อหางอันหนึ่งก็เขาใกลชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสลงนะ สิ่งที่
คนไขชอบที่สุดคือของแสลง อันน้ีของแสลงศีลธรรมน่ันแหละ โลกที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสลง
ตอศีลตอธรรม ท่ีจะทําลายตัวใหฉิบหาย อันนี้ที่โลกชอบที่สุด เพราะฉะนั้นทุกขกับโลกจึง
แยกกันไมออก นับแตวันจะทวีรุนแรง ถายังไมเห็นคุณคาของธรรมอยูแลว ยังไงก็ฉิบหาย
วายปวงอยางสดๆ รอนๆ ตกนรกทั้งเปนนี้แล 

เราอยาดวนไปพูดเร่ืองนรกเมืองผีน้ันนะ ดีไมดีจายมบาลจดบัญชีไมทันน่ันแหละ 
ถาเราจะพูดแบบบัญชี เพราะมันตางคนตางสรางเต็มบานเต็มเมืองเต็มแผนดิน ไมวาบาน
นอกในเมือง ไมวาชาติช้ันวรรณะใดฐานะใด มันสรางต้ังแตส่ิงเหลาน้ีท่ีจะเปนฟนเปนไฟ
ตอกัน และเมื่ออันนี้มันเปนหลักอันใหญแลว กระจายออกไปในกิริยาอาการใดๆ จะเปน
ปลีกเปนยอย มันก็เริ่มเปนใหญดวยกันหมด ดวยอันนี้เองพาใหเปน มันจึงไดเผาไหมกัน
ตลอดไป นี่ละเรื่องโลกขาดศีลธรรมหรือไมมีศีลธรรมเปนอยางนี ้
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เราต่ืนอะไรเวลาน้ี พิจารณาซี ส่ิงเหลาน้ีแมแตสัตวดิรัจฉานเขาก็มี เราจะสงเสริม
ส่ิงเหลาน้ีไปอวดสัตวดิรัจฉานใหเขาหัวเราะหาสมบัติอะไร ไมอายเขาบางหรือ ธรรมะความ
ดีงามมีอยูทําไมไมสะดุดใจบางพอมีสติยับยั้งตัว เราไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับส่ิงเหลาน้ี ตั้ง
แตเพียงมันแย็บขึ้นมาภายในหัวใจของผูที่ตองการละตองการถอน ตองการจะฆามันอยู
แลว ยังเจ็บแสบขนาดไหน แลวยังจะไปเสริมมันเปนบากับมันอยูแลวเปนยังไง หมด ไมมี
อะไรเหลือในตัวเลยคนคนน้ัน พระองคนั้น ถาเราจะเห็นโทษก็ใหเห็นซิ พระพุทธเจาสอน
ใหเห็นโทษแทๆ  ไมไดสอนใหเห็นคุณ ทําไมเราจึงจะพลิกตาลปตรกลับมาเปนเทวทัตตอสู
พระพุทธเจา ดวยการคัดคานตานทานพระองคอยางน้ีมันมีอยางเหรอ ใหพากันพินิจ
พิจารณานะ 

การพูดทั้งนี้เราไมไดพูดใหรายปายสีตอโลกตอสงสาร เราพูดตามหลักความจริง 
เพื่อหาทางแกและถอดถอนตางหาก ดูเอาก็ไดนี่ ถาวาหาเร่ืองหาราวตอโลกตอสงสารวาไม
มีความจริงแลว ดูเอาก็รูน่ีเปนยังไงความขาดศีลธรรม เพียงคนคนหนึ่งเขามาเกี่ยวของติด
ตอกับเรา มีแตนําเรื่องเหลานี้มาพูดมารองทุกข มาขอใหชวยแกไข เพ่ือบรรเทาทุกขและ
ดับทุกข ถาเปนของดีแลวมาพูดทําไมมาบนทําไม รายใดมาเกี่ยวของมักมีแตเรื่องอยางนี้ๆ 
ทั้ง ๆ ท่ีเจาของน่ันแหละเปนผูชอบเปนผูทําเปนผูสรางข้ึนมา ซึ่งเทากับเอามือเขียนเอาตีน
ลบน่ันเอง ไมไดเห็นโทษของมันบางเลย แลวก็สรางอยูตลอดเวลา บนอยูตลอดเวลา 

ธรรมทานไมใหไดบนแหละ ลงเปนธรรมแลวมีมากมีนอยภูมิใจเย็นใจสบายใจไป
หมด ถามีศีลมีธรรมแลวนะ เอา ทีนี้กลับความรูสึกและความประพฤติใหตรงกันขาม 
ฆราวาสเราน้ีมีเพียงศีล ๕ นี้พอ เย็นไปหมดท้ังบานน่ันแหละ ไมจําเปนจะตองยกมาทั้ง
คัมภีรทั้งพระไตรปฎกมารักษามาปฏิบัติแหละ เพียงศีล ๕ เทาน้ันก็เย็น พระเรา ๒๒๗ นี้ก็
เย็น ปาณาฯ ฟงซิฆาเขาฆาเราก็มีนํ้าหนักเทากัน ความรักชีวิตของเขาของเรามันเทากัน 
สมบัติของเขาของเรามีน้ําหนักเทากัน รักเทากัน 

กาเมสุ มิจฉาจาร นี้ยิ่งเปนเรื่องสําคัญมากทีเดียว ตางคนตางรักษาอยางเขมงวด
กวดขัน เปนตายไมยอมลดละการรักษา เพราะเรามีขอบมีเขตแลว จะทําลายตนดวยการฝา
ฝนไปหาอะไร ถาจะวิเศษเพียงเมียของเราคนเดียวเทาน้ีก็วิเศษแลว ผัวของเราคนเดียวน้ีก็
วิเศษแลว จะไปหาอะไรตั้งหมื่นๆ แสนๆ ของผัวๆ เมียๆ กาฝาก ใหมันวิเศษมากยิ่งกวามี
ผัวเดียวเมียเดียวน้ี นอกจากจะมาเผาบานเผาเรือน เผาสมบัติเงินทองใหฉิบหายปนปและ
บานแตกสาแหรกขาดไปเทาน้ัน ยังมองไมเห็นผลดีของการมีผัว-เมียกาฝากเปนหมื่นๆ 
แสนๆ น้ี 
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คําวา มุสาฯ มันเปนที่ไวใจไดยังไง ฟงแตวา มุสา ความหลอกลวง มันเปนของที่
ไวใจกันไดยังไง ถาทําความสัตยความจริงตอกันแลวคนเราไมคอยไดโกหกกันแหละ อันนี้
การแสดงกิริยาอาการตางๆ ออกมาสูกันมีแตเรื่องโกหก จึงตองมาโกหกกันตลอดเวลา 
เพื่อปกปดสิ่งที่ทําไมใหเขาเห็นไมใหเขารู ทําแลววาไมไดทํา โลกจึงโกหกกันเรื่อยมาจน
เปนยาเสพยติด วันหน่ึงๆ ไมไดโกหกเปนไมได อกแตกตาย 

สุรา ยาเมาน่ีก็เหมือนกัน นี้เรื่องใหญเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่ง เปนสาเหตุแหงการ
กอสรางคดีทั้งหลายขึ้นมา คดีในตัวเอง คดีในหมูเพื่อน คดีในสังคม คดีทั่วโลกดินแดน ก็
คือสุราน้ีละเปนตัวสําคัญมาก มันมีคุณคาย่ิงกวามนุษยหรือ ถึงไดผลิตไดสรางมันขึ้นมาเอา
นักหนา อันน้ีคือนํ้าบาเราดีๆ น่ีแล คนอยูดีๆ ไมเปนบา พอกินนี้เขาไปก็เปนบา ไมรูจัก
ของดีของชั่วของมีราค่ําราคา ไมรูจักสูงจักต่ําก็คือตัวบานี้เองพาใหเปนไป แลวคนมีคุณคา
ขนาดไหน คนคนหน่ึงมีคุณคาขนาดไหน อันน้ีมันมีคุณคาอะไรบาง นอกจากเปนยาพิษเผา
คนใหเสียคนเปนจํานวนมาก ทําคนใหฉิบหายวายปวงไปเพราะส่ิงน้ีเปนสาเหตุ โทษของ
มันในธรรมทานก็บอกไววามีตั้ง ๖ สถาน ถาพูดตามหลักความจริงแลว ก็ไมทราบวาผลิต
ส่ิงเหลาน้ีข้ึนมาหาอะไร เพราะเปนการทําลายมากกวาจะใหคุณ 

น่ีแลการรักษาศีล ๕ อยางเปนแบบฉบับแกตัวจริงๆ ไมลวงเกินฝาฝน ยอมแสน
สบาย จะไปไหนไปเถอะ เร่ืองความมีความจนน่ันเปนธรรมดาของโลกอนิจจัง มีมาก ็อนิจฺ
จํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันเปนอยางน้ัน แตเร่ืองศีลเร่ืองธรรมซ่ึงอยูในวิสัยท่ีจะรักษาใหเปนความ
รมเย็นเปนสุข ความฝากเปนฝากตายตอกันในครอบครัว เพื่อเปนความอบอุนตลอดถึงลูก
เด็กเล็กแดง หรือกุลบุตรสุดทายภายหลัง เอา รักษาใหดีมรดกอันนี้รักษา ใหเชื่อตัวเองให
แลวจะเย็นไปเร่ือยๆ เราเย็นแลวลูกเตาหลานเหลนยังเย็นอีก กุลบุตรสุดทายภายหลังก็
เย็น ยังมีแบบมีฉบับไปยึดไปถือเพื่อเปนสิริมงคลแกตน ไมไดตางคนตางสรางฟนสรางไฟ
มาเผากันดังที่เคยเปนมา 

อยางท่ีเปนอยูเวลาน้ีเปนยังไง อยูที่ไหนไปที่ใดก็ขนมาเผากันเต็มบานเต็มเมือง 
แลวก็ไปตําหนิคนอื่นวาไมด ี วาเปนกับคนน้ันคนน้ี ผูใหญก็ตําหนิวาเด็กไมดีอยางนั้นอยาง
น้ี ก็ผูใหญน่ันแลเปนตัวสําคัญท่ีด้ือดานสันดานหยาบทําเด็กใหเสีย ผูใหญน่ันแหละตัวคึก
คะนองอยูไมเปนสุข หาเอาเร่ืองมาเพลิดเพลินร่ืนเริงบันเทิงและเผาคนอ่ืนไปดวย ไมได
คํานึงคํานวณอะไร แลวก็ไปยกโทษใหคนอื่น วาเด็กไมดีอยางนั้นเด็กไมดีอยางนี้ 

เด็กทุกวันนี้เปนยังไง เด็กทุกวันนี้สวนมากไมคอยดีและไมดีเลย เพราะสิ่งที่จะทํา
ใหเด็กเสียคนมีมากทุกหยอมหญา ที่สําคัญก็ผูใหญและพอแมที่เปนแบบพิมพไมด ีพอแม
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เหมือนกับลิงกับผีนี่ แลวจะเอาอะไรมาใหเด็กดี ตองสรางตัวของพอแมใหดีซี เด็กอยูใน
กรอบของพอของแม อยูในอํานาจของพอของแม ตางคนตางอบรม ตางคนตางดัดแปลง
กันใหด ีมันจะหนีไปไหน ก็ตองดีจนได ถึงจะเสียก็มีนอย ไมไดเสียมากเหมือนอยางที่เปน
อยูเวลาน้ี เพราะการปลอยตัวทั้งผูใหญทั้งเด็ก มันถึงไดเปนอยางนั้น 

นี่เรื่องของธรรมเปนยังไง เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรยไหม เพียง
รักษาศีล ๕ เทาน้ี เอา รักษาใหดีจริงๆ ซิ อยาทําเลนๆ ผลจะเปนยังไง จะเย็นไหมในครอบ
ครัว ถาเราอยากเห็นความเด็ดความเด่ียว ความเฉียบขาดแหงศีลธรรมในตัวเรา เพ่ือความ
อบอุนประจักษใจในครอบครัวเราน้ี เราตองเปนผูเด็ดผูขาดตอความชั่วความไมดีทั้งหลาย 
ท่ีจะมาทําลายศีลธรรมเรา ซ่ึงเปนคุณสมบัติอันลํ้าคาของหัวใจมนุษยเรา หัวใจครอบครัว 
หัวใจทุกคน อะไรไมใหมาทําลายแลว ธรรมน้ีแลจะสรางความอบอุนข้ึนมาภายในจิตใจของ
เรา มีคุณคาข้ึนมาในตัวเรา 

คุณคาของคนจะเกิดขึ้นมาจากศีลจากธรรม คือจากความประพฤติดีตามศีลธรรม 
ไมไดเกิดข้ึนจากอํานาจของกิเลสราคะตัณหาเหลาน้ีนะ น้ีสวนมากมีแตการทําลายๆ น่ีแล
ถาเลยพอดีแหงธรรมไปมันเปนอยางนั้น ความพอดีเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้พระองคก็ไมไดทรง
ตัดขาดนี่นะ เรื่องของโลกผูมีกิเลสประเภทนี้ครองใจพระองคก็ทราบอยู แตใหพากันรักษา
ใหดีฟนไฟท่ีวาจําเปนสําหรับจุดสําหรับไต เพ่ือความสวางสําหรับหุงขาวตมแกงก็ใหรู วา
ตนมีฟนมีไฟที่ปราศจากมันไมได แตใหรักษาใหดีอยาพากันประมาท จะไหมบานไหม
เรือนและสมบัติสิ่งของที่มีคาตางๆ อันน้ีเราแกมัน เราถอดถอนมันไมได เราละมันไมได ก็
ใหตางคนตางรักษาใหอยูในกรอบศีลธรรม ใหศีลธรรมเปนผูชวยรักษามันก็ดี และสงบรม
เย็นในครอบครัวผัวเมียตลอดสังคมกวางแคบไมมีประมาณ 

แตนี้ไมไดมีการรักษามีแตทําลาย ตางคนตางทําลาย ไมวาเด็กไมวาผูใหญ จะเขา
โลงอยูแลวก็ยังพอใจทําลาย และพอใจทําลายกันอยูตลอดเวลา แลวจะหาความดิบความดี
มาจากไหน หาความสงบสุขมาจากไหน และหาสาระของมนุษยมาจากไหน เมื่อมนุษยตาง
คนตางทําลายตัวเองคละเคลากันไปหมดทั่วดินแดนอยางนี ้ จะหาสาระแกนสารมาจากไหน 
เราอยาอวดเกงยิ่งกวาพระพุทธเจาในสิ่งจะพาใหลมจม เรื่องของกิเลสมันตองอวดเกง
เสมอ เวลาจมก็คือกิเลสน้ันแหละพาคนจม น่ีเราพูดในภาคท่ัวๆ ไป เร่ืองความหางเหิน
จากศีลจากธรรม ความสงเสริมฟนไฟเปนผลเสียอยางน้ีไมสงสัย พระพุทธเจาองคใดมา
ตรัสรูก็จะมาสอนแบบน้ี เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนความจริง ไมใชเปนการหลอกลวง ที่สอนนี้ก็
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สอนตามหลักความจริง ถาปฏิบัติไดตามนี้แลวอยางไรก็เย็นไมสงสัยเลย บรรดามนุษยเรา
ทั่วโลกดินแดน 

เอา ยนเขามาหาตัวเรา นักบวชนักปฏิบัติเรา เอาใหเขมงวดกวดขันซ ิมันจะเปนจะ
ตายเพราะการรักษาคุณงามความดี เพราะการฆากิเลสก็ใหเห็นกับตัวเราเอง เอาใหถึง
ขนาดแลวเราจะเย็นนะ จิตมันจะดิ้นจะดีดไปไหน อุบายวิธีการฝกทรมานตนหรือเพื่อดัด
เพื่อฆากิเลส ดัดแงนี้ไมไดหาอุบายใหมมาดัดๆ จึงเรียกวาปญญา เราจะโงๆ  ใหกิเลส
เหยียบหัวอยูตลอดเวลาดีท่ีไหน ตองใชอุบายสติปญญาใหทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมัน
ละเอียด แหลมคมมาก ๆ ละเอียดมาก ไมมีอะไรเกินกิเลส จึงไดครอบโลกธาตุใหอยูใน
เงื้อมมือของมัน ถาไมใชธรรมไปฉุดลากออกแลว ไมมีหวังที่สัตวโลกทั้งหลายจะหลุดพน
จากอํานาจของมันไปได มีธรรมเทานั้นไมบอกอยางอื่น บอกวาเทาน้ัน ถาไมมีธรรมแลว
เปนอันวาอยูน้ัน จมไมมีวันผานไปไดเลย ใหพากันจําใหดี 
 

วันน้ีแสดงเพียงเทาน้ี เอาละพอ 


