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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

ยอดแหงธรรม 
 

การแสดงธรรมขอใหทุกๆ ทาน ตั้งใจดวยดี วันนี้ใหหูเราเปนประโยชน นี่ก็เคยพูด
มานาน ลมปากเปนประโยชนบาง ไมเปนประโยชนบาง วันนี้ตั้งใจจะใหลมปากเปน
ประโยชน และทานทั้งหลายก็ขอใหหูเปนประโยชน  ใหใจเปนประโยชนวันนี้ ใจเราเคยคดิ
ยุงเหยิงวุนวายกอความรบกวน หรือเดือดรอนแกเจาของมามากมาย วันนี้ใหเกิดประโยชน
ทั้งทางหูทั้งทางใจ จะไดนําธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนธรรมชาติที่ใหความ
รมเย็นแกจิตใจของสัตวโลกมาเปนเวลานาน มาแสดงใหทานทั้งหลายไดฟงในวันนี้ 
 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (สามจบ) 
 มทนิมฺมทโน วฏฏปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย วิราโค นิพฺพานํติ 
 ธรรมที่ยกขึน้เมื่อสักครูนี้ เปนยอดแหงธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงคนพบ ไดถึง
ความประเสริฐดวยธรรมที่กลาวมาเหลานี้ ธรรมนั้นจึงประเสริฐเรื่อยมา จนกระทัง่ถึง
ปจจุบัน และยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆ ถามีผูปฏิบัติมีผูสนใจนําหลักธรรมของ
พระพุทธเจา อันเปนธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัว 
 วันนี้เปนโอกาสอันดีของพี่นองทัง้หลาย ที่มาจากทั้งทางใกลและทางไกล มาเคารพ
นบนอมศพของทานพระอาจารยฝน ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณแกโลกมามากมายกายกอง และ
เปนเวลานาน เราทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท และไดนับถือทานวาเปนครูเปนอาจารย 
เมื่อทราบถึงการลวงลับของทาน ซึ่งเปนธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยูกับทุกคน แลวก็ได
อุตสาหสละจากบานจากเรือน หนาที่การงาน แมที่สุดชีวิตก็ยอมสละ เพื่อมากราบไหวบูชา
คุณทาน 
 ในเบื้องตนก็ไดสวดบทธรรมหลายบทใหเราทานทั้งหลายฟง แตการสวดบทธรรม
นั้นทานสวดเปนบทบาลี จึงพอเขาใจบางสําหรับทานผูเคยไดศึกษาเลาเรียนมา แตจะไม
เขาใจเปนจํานวนมากวาทานหมายความวาอยางไรที่สวดเหลานั้น หลังจากนั้นแลว เราทาน
ทั้งหลายก็จะไดฟงธรรมที่เปนเนื้อความแหงภาษาเรา จะเรียกวาจากบทบาลีก็ได เพราะบท
บาลีก็เปนธรรมที่มีเนื้อความอยูในตัวแลว แตเราทั้งหลายแปลไมออก และส่ิงที่เราแปลไม
ออกนั้นกม็ีอยูกับเราทุกคน  
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ดังที่ทานสวดในวันนี้ ลวนแลวตั้งแตเร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังที่ทานสวด
อนัตตลักขณสูตร วันนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยง
แลว เปนอะไร เปนสุขหรือเปนทุกข ความไมเที่ยงก็คือความรบกวน การรบกวนก็คือ ขันธ 
๕ ไดแก กองรูป คือรางกายของเรา เวทนามีความทุกขเปนสาํคัญ  สัญญา คือความจําได
หมายรู สังขาร คือความคิดความปรุงทางดานจิตใจ วิญญาณ คือความรับทราบจากสิ่งที่มา
กระทบ คือ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส มากระทบตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา 
ใหเปนการรบกวนกันอยูเสมอ  

ทานกลาววันนี้ทานกลาวถึงเร่ืองเปนสุขหรือเปนทุกข ในอาการทั้งหา ซึ่งเราทุกคน
มีอยูดวยกัน ไมมีความบกพรอง ในบทบาลีทานถามวา สุขหรือทุกข พระสงฆที่ฟงทานก็ 
ทุกฺขํ ภนฺเต ทุกฺขํ ภนฺเต เปนทุกขพระเจาขา เมื่อเปนอยางน้ันสมควรแลวหรือที่ทาน
ทั้งหลายจะถือส่ิงเหลานั้นวาเปนเราเปนของเรา ไมสมควรพระเจาขา แตทานผูที่ฟงธรรม
ทานในขณะที่ตอบรับอยูนั้น ทานฟงดวยความสนใจ อยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่
เปนความจริง ซึ่งพระองคทานกําลังประทานอยูเวลานั้น  

บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ฟง ทานกฟ็งดวยความเต็มอกเต็มใจ ฟงเพือ่ความรูเหตุ
รูผลในสิ่งที่มีอยูกับตนแตตนยังไมรู อาศัยพระพุทธเจาซึ่งเปนผูมีความฉลาดแหลมคมได
ทรงรูทรงเห็นมาแลวในสิ่งที่มีอยูกับตนนี้ ไดแสดงใหบรรดาพระสงฆเหลานั้นฟง จน
พระสงฆเหลานั้นไดรูเห็นตามเปนจริงในสิ่งทั้งหลาย ในบทสุดทายทานวา สมฺมปฺปฺญาย 
ทฏฐพฺพํ คือ รูตามเปนจริงของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร ของวิญญาณ วาเปน
ส่ิงไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา เห็นตามความจริงของมนั ความยึดมั่นถือมั่น มีรากฐาน
อันลึกขนาดไหนก็ตาม เมื่อปญญาไดหยั่งลงถงึความจริงแลว ยอมปรากฏเปนความจริง
ขึ้นมา ถอนตนออกมาจากที่หลมลึก คําวาหลมลึก ก็คอืความจมดิ่งแหงความยึดมั่นถือมั่น
วาส่ิงเหลานี้เปนเราเปนของเรานั่นแล ทั้งๆ ที่ส่ิงเหลานี้ไมใชเปนเราเปนของเรา มีแตกอง
ทุกขทับถมโจมตีอยูตลอดเวลา โลกจึงมีความเดือดรอนเพราะเรื่องธาตุเร่ืองขันธ  

พระพุทธเจาทรงชี้แจงแสดงใหเห็นความจริงของสิง่ที่เปนภัยแกเรา คืออะไร นี่เรา
แปลไมได วันนี้จึงถือโอกาสแปลใหทานทั้งหลายฟง วามีอยูกับทุกคน ใหพากันเขาใจ และ
วนันี้ใหหูของเราเกิดประโยชน ใหใจของเราเกิดประโยชนในการฟงธรรม ในขณะที่ฟง
กรุณาทําใจของเราใหรูอยูกับตัว อยาไดสงไปสถานที่อื่นๆ ใดทั้งหมด แมที่สุดสงมาหาผู
เทศน ใหทําความรูสึกตัวไวกับเรานั้นแล เปนการเหมาะสมอยางยิ่งในการฟงธรรม และ
การแสดงธรรมจะไมนอกเหนือไปจากธาตุจากขันธจากตัวของเรานี้เลย  
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เพราะพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหลานี้ จึงไดนํามาแสดงใหเรา
ทั้งหลายฟง ซึ่งยังไมรูเหมือนพระองคทาน เราเกิดมาก็นาน เราอยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ 
ซึ่งมีอยูในโลกนี้ เปนไปดวยกันทั้งน้ันนับทั้งผูแสดงนี้ดวย แตความอยากรูเร่ืองของตนนี้มี
นอยมากทีเดียว จึงไมสามารถที่จะรูเร่ืองของตนวาเปนอะไรบาง ถาเกิดความทุกขขึ้น
มากๆ ก็มีความบนพิไรรําพัน รองหมรองไหไปเทานั้น ส่ิงที่จะใหเกิดประโยชน มีความ
แยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิง่บีบบังคับเหลานี้ มันเปนไปไมได เพราะเราไมสนใจ
จะรู ไมสนใจจะพินิจพิจารณาอานดูตัวเอง  

ธรรมของพระพุทธเจานั้นสอนทุกรูปทกุนาม สอนใหพิจารณาถึงเร่ืองของตัว ทั้ง
ภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกีย่วของ ใหมีความรอบคอบทุกดานทุกแงทกุกระทง 
สมกับพระพทุธเจาเปนจอมปราชญ ไมมีใครที่จะฉลาดรูเหมือนพระพุทธเจาเลย จึง
สามารถเปนครู สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในสามโลกธาตุนี้ไมมี
ใครที่จะเปนใหญกวาพระพุทธเจา ทั้งความรูความฉลาดความสามารถ ความองอาจกลา
หาญ ความมีอํานาจวาสนาบารมี พระองคเปนหนึ่งทีเดียว  

เราจึงไดเปลงวาจาถึงพระองคทานดวยการยอมตนวา พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจา
ขอถงึซึ่งพระพุทธเจา ฝากเปนฝากตายถวายชีวิตมอบไวกับพระพุทธเจา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉา
มิ ธรรมดวงเลิศที่พระพทุธเจาทรงตรัสรูนั้น เราขอกราบไหวบูชา เพราะเปนนิยยานิกธรรม
จะนําสัตวผูลุมหลงงมงาย ตกอยูในที่หลมลึกนี้ใหพนจากทุกขไปได เพราะอํานาจแหง
ธรรมเหลานี้ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆสาวกเหลานั้น ทานก็เปนผูวิเศษตาม
พระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนแลว ไดรับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลมลึก 
คือธาตุคือขนัธเหลานี้ ใหพนเปนอิสระภายในจิตใจ กลายเปนผูวิเศษขึ้นมา จึงสมควรเปน
สรณะของพวกเรา ทั้ง ๓ รัตนะนี้แล ชาวพุทธเราถืออยางฝากเปนฝากตาย ถวายชีวิต
ตลอดเวลา เพราะทานวิเศษ 

เราก็เกิดมาในโลกนาน นับถือพระพทุธศาสนาก็นับถือมานาน มีอะไรบางที่ปรากฏ
ขึ้นภายในจิตใจของเรา พอเปนผลแหงการนับถือพระพุทธศาสนา คือใหรูประจักษกับใจ
ของเรา มีจํานวนนอย เพราะสักแตวาทํา ทําไปตามบานตามเมือง ทําไปตามหมูตามเพื่อน
เฉยๆ ทําไมคอยจะสนใจถงึความจริง ทั้งๆ ที่ธรรมนั้นพระองคทานประทานไวดวยพระ
เมตตาอยางถึงพระทัย  

การประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจานั้น ไมเหมือนเราทั้งหลาย เปนออกจาก
พระเมตตา มหากรุณาธิคุณ ฟงแตวา มหา ใหญโตมาก มีพระเมตตามาก ประทานพระ
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โอวาทใหสัตวทั้งหลายดวยพระเมตตา ไมหวังส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งหมด มีพระประสงคที่
ใหสัตวไดพนจากทุกขเพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไป หรือชะลางลงไปใหพนจากความเศรา
หมองมัวเมา ใหเปนความสุขความสบายจนกระทั่งถงึความหลุดพนแลวเปนที่พอพระทัย 
สมกับพระองคทานไดทรงปรารถนาพระบารมีมานาน เพื่อความเปนพระพทุธเจา  

เมื่อไดตรัสรูธรรมแลวจึงประทานพระโอวาทใหเต็มพระทัย จนกระทั่งวาระสุดทาย
ที่จะปรินิพพาน ก็มีสุภัททปริพาชกเขาไปทูลถามปญหา ถกูพระอานนทหามไววาเวลานี้
พระองคทรงลําบากอยูมากจึงไมควรจะรบกวน เมื่อพระองคทานทรงทราบอยางน้ัน จึง
รับสั่งใหเขามา แลวประทานพระโอวาทยอๆ ใหวา การที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุงประสงค
เธอน่ันแหละ หรือประสงคคนๆ เดียวนี้เปนวาระสุดทาย ฉะนั้นจึงขอใหเขามา  

เมื่อสุภัททปริพาชกจะทลูถามปญหาขอใดๆ พระองคทานกไ็ดเตือนหรือตัดความ
ออกไมใหยดืเยื้อเกินไป วาเวลาของเราตถาคตมีนอย ฉะนั้นเราจะให พูดภาษาของเรา 
โอวาทใหเหมาะสมกับเธอเวลานี้ และใหออกประพฤตปิฏิบัติใหเปนปจฉิมสาวกครั้ง
สุดทายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้ สุภัททปริพาชกกไ็ดรับพระโอวาทจากพระองคทาน
แลวออกไปบําเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ไดบรรลุถึงอรหัตผล ปรากฏเปนพระอริยบุคคลชั้น
สุดยอดขึ้นมาในปจฉิม สุดทายแหงการปรินิพพานของพระพทุธเจา  

ผลแหงธรรมที่ทรงสั่งสอนโลก ยอมปรากฏมาเรื่อยๆ ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนกระทั่ง
ปจจุบัน จากผูปฏิบัติดวยความสนใจ ไมใชสักแตวาทํา เพราะศาสนธรรมนั้นกอนที่จะได
ปรากฏขึ้นมา พระองคทานทุมเททุกส่ิงทุกอยาง จนเต็มความสามารถเรื่อยมา จนกระทั่ง
ไดตรัสรูธรรม ไมไดทําอยางยอๆ หยอนๆ ไมไดทําแบบเลนๆ ลูบๆ คลําๆ สักแตวาทํา
อยางน้ัน การประกาศสั่งสอนโลกก็เชนเดียวกัน ส่ังสอนแบบถึงพระทัยจริงๆ  

เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เปนชาวพุทธ ที่เรียกวาเปนลูกเตาเหลากอของ
พระพุทธเจา ขอใหคํานึงถึงตัวของเราเสมอ เพราะเราเกิดมาในโลกนี้เปนเวลานาน เราได
มีความรูความเห็นอะไรบาง พอที่จะเปนสาระแกนสารเปนที่ยึดเปนที่มัน่ใจของเรา ใน
ปจจุบันก็ดี ในวาระสุดทายก็ดี อยาใหเปนหลักปกขี้ควาย เหลวๆ ไหลๆ เหมือนอยางวาว
เชือกขาดอยูบนอากาศ จะตกไปทางไหนก็ไมทราบ เราคิดอะไรเราคิดได แตเมื่อเวลาจะมา
คิดถึงความเปนอยูและความเปนไปของตัวนั้น มีหลักเกณฑอยางไรบาง ใหสมกับวาเรา
เปนผูตองการความสุขความเจริญ  

เพราะความสุขความเจริญนี้ เปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัย ใครตองการทั้งน้ัน แมแตสัตว
เดรัจฉานก็ตองการ เราเปนมนุษยมคีวามเฉลียวฉลาดมากยิ่งกวาสัตว ยิ่งมีความตองการ
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มากยิ่งกวาเขาเสียอีก แลววิธีการที่จะใหเกิดความสุขความเจริญ และเกิดความมั่นใจใน
ปจจุบันและอนาคตของตน ในคติความเปนไปของตนนั้น มีอยางไรหรือไมภายในใจของ
เรา จึงควรคํานึงใหมาก ศาสนธรรมของพระพทุธเจานั้น เปนสมบัติกลาง ใครมีความนึก
นอม ใครมีความประพฤตปิฏิบัติยอมกลายเปนสมบัติของคนนั้นไปโดยลําดับๆ ทาน
เรียกวา อกาลิโก  

ธรรมนั้นหากาลหาเวลาไมได พรอมที่จะใหผลแกผูปฏิบัติโดยลําดบัตามกําลังของ
ตนๆ เสมอไป นับตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบัน และยังจะเปนไปเชนนั้นอีก จึง
เรียกวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมที่สามารถจะนําสัตวโลกผูปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ ตาม
หลักธรรมของพระองคทานใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถงึพนทุกขโดยสิ้นเชิง 
ไมมีอันใดทีจ่ะเหนือกวาธรรมนี้ไปไดเลยที่จะทําสัตวใหมีความเฉลียวฉลาด ทําประชาชน
หรือบุคคล พุทธบริษัททีจ่ะประพฤตติัวใหมีความราบรื่นดีงาม ทั้งความเปนอยูในฆราวาส 
และความเปนอยูทางพระสงฆ ตลอดถึงการประพฤตปิฏิบัติ ทุกดานทุกแงทุกมมุ ไมมีอัน
ใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกวาการประพฤตธิรรม และความสุขใดก็ตาม ไมมีความสุขใดที่จะยิ่งไป
กวาความสุขจากการประพฤตธิรรม 

การประพฤติธรรมใครจะเปนผูประพฤต ิ ถาไมใชพุทธบริษัท ใครเปนผูหวัง
ความสุขความเจริญอยูเวลานี้ หวังอยางไมจืดไมจาง หวังตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ 
และวันตายไปยังตองหวังความสุขความเจริญ หวังความสมหวังอยูตลอดเวลา และส่ิงที่จะ
มาสนองตอบความสมหวังเรานั้นคืออะไร ถาไมใชความดี คือการกระทาํดี แลวผลจะเปน
สุขขึ้นมาใหสมหวังไมได นี่เปนหลักตายตัวแหงความจริงที่พระพุทธเจาทุกๆ พระองคได
ทรงสั่งสอนไวแลวนี้  

คําวาธรรมนั้น เปนสมบัติของทัง้ฆราวาสทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งนักบวช เปนไปได
ทั้งหมดถาผูใดประพฤตปิฏิบัติ คําวามรรคผลนิพพานก็เหมือนกัน เราไดยินแตชื่อ ตั้งแต
ครั้งพุทธกาลทานบรรลุมรรคผลนิพพาน บรรลุโสดา สกิทา อนาคา อรหัตอรหันต แลวมา
ทุกวันนี้เปนยังไง ศาสนามีแตชื่อหรือเปนอยางไร ศาสนาตองมีนิ่มมีนวล ศาสนาตองมีเหตุ
มีผล มาพรอมๆ กัน มีเหตุแลวตองมีผล ผูประพฤตปิฏิบัตไิดมากนอยเพียงไรในทาง
ความดี ยอมมีผลตอบแทนสนองโดยลําดับๆ เร่ือยมา  

ทานจึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี
แลว คําวา ตรัสดีแลว นั้น หาที่คานไมได หาที่แยงไมได ไมมีใครที่จะตรัสไดถกูตอง
แมนยํายิ่งกวาพระพุทธเจา เพราะพระองคทานไดทรงรูทรงเห็นทุกส่ิงทกุอยางแลวจึงนํามา
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แสดงมาสั่งสอนโลก ไมใชไดยินแตขาวแลวก็เอามาสอนโลกอยางน้ัน คนที่ไดยินเขาพูด
แลวมาเลาเร่ืองที่เขาพดูใหฟงน้ัน สูคนที่ไปเห็นดวยตาของตนไมได เราไปประสบ
เหตุการณเสียเอง แลวมาพูดสิ่งนั้นไดถูกตองแมนยํา ไมผิดไมเคลื่อนคลาดไปไดเลย  

นี่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นทุกส่ิงทุกอยางประจักษพระทัยของพระองคแลว จึงได
นํามาสั่งสอนโลก จึงหาทางผิดไมได เรียกวา สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว และเปนนิย
ยานิกธรรม นําสัตวโลกที่จะใหพนจากทุกขได พระพทุธเจาก็พนทุกขไปไดเพราะการ
ปฏิบัติธรรม สาวกทั้งหลายพนทุกขไปไดเพราะการปฏิบัติธรรม ธรรมจึงเปนสิ่งที่นําสัตว
โลกใหพนทุกขไดตลอดมา ไมใชธรรมจะเปนโมฆะในสมัยปจจุบัน นอกจากตัวของเราทํา
ตัวใหเปนโมฆะหาประโยชนไมได อยูที่ไหนก็เปนโมฆะอยูเชนนั้น แมจะจับชายจวีร
พระพุทธเจาอยูก็เปนโมฆะสําหรับคนนั้น สําคัญอยูที่การปฏบิัติของเรา 

เฉพาะอยางยิ่งวันหนึ่งๆ ควรจะระลึกถึงความตายในตัวบางอยางนอย ๕ หนก็ยังดี 
จิตใจของเราจะไดมกีารยับยั้งจากความฟุงเฟอเหอเหิม ความโลภก็จะไมมากนัก ความ
โกรธก็จะไมมากนัก ความหลงก็จะไมมากนัก เพราะมองเห็นปาชา สวนมากคนเราไม
มองเห็นปาชา มองเห็นตั้งแตดินฟาอากาศ เหมือนกับวาจะเหาะเหินเดินฟาได ทั้งๆ ทีไ่ม
มีปก นั้นแลมันจึงทําตัวใหเพลิน เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัย ไมทราบวาเปนหญิงเปนชาย 
เฒาแกชราขนาดไหน ลืมไปหมด วาตั้งแตจะมคีวามสุขความบันเทิง ดีไมดีอยากจะใสสน
สูงขึ้นรําวงกับเขา เพราะความเพลินความลืมตัว ไมมองดูปาชา  

คนเราถามองดูความตายก็เทากับมองปาชา เหมือนกับวารถมีเบรก พอถึงสถานที่
จะรอก็ตองรอ ถึงสถานที่ควรจะเรงก็ตองเรง ถงึสถานที่จะหมุนซายหมุนขวาไปตามที่เรา
ตองการดวยพวงมาลัยนั้นก็เปนไปได นี่ละการขับขี่ตัวเราเอง การดัดแปลงตัวเราเองดวย
หลักธรรม ใหทําอยางน้ี ทานสอนไวอยางน้ัน รถนั้นจะเอามาจากอูใหมๆ ก็ตาม จะขับขี่ให
ชนอะไรดะไปหมดกไ็มถงึ ๕ นาทีแหลกไปเลย ถาพยายามขับขี่ใหถูกตองตามกฎของ
จราจร และมีความระมัดระวังแลว รถนั้นก็ปลอดภัย สงบุคคลใหไปถึงสถานที่ตามความ
ตองการได เปนประโยชนมาก เราเองก็เหมือนกนั การขับขี่คือการฝกหัดอบรมตนเอง  

เร่ืองความสุขความเจริญนั้นเราตองการดวยกันทุกคน ใหระวังอันใดที่จะเปนภัยตอ
ความสุขความเจริญของเรา ส่ิงนั้นเปนสิ่งที่สัตวโลกตองการมาก จึงตองทาํอันตรายแกตน
เสมอ มีตั้งแตความทุกข ความสุขไมคอยปรากฏ ก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ําตั้งแตขวาก
แตหนามมันก็ปกเอาเสียบเอาแทงเอาแลวเกิดทุกขขึ้นมา คําวา เส้ียนหนามนั้นคืออะไร ก็
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คือความผิด เมื่อทําผิดแลวจะใหเปนสุขขึ้นมาเปนไปไมได มันตองเปนทกุข ความจริงเปน
เชนนั้น  

เมื่อตะกี้นีไ้ดกลาวถึงเร่ืองมรรคผลนิพพานวามีตั้งแตครั้งพุทธกาลหรือ ทุกวันนี้มี
ไดไหม แลวใครเปนเจาของ ใครเปนผูมีอํานาจวาสนากําเอามรรคผลนิพพานไวในเงื้อมมอื
ของตน โดยไมใหผูหน่ึงผูใดไดรับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลย ถาไมใชเราเองเปนผูกีดกัน
หวงหามทางเดินของเราแลวไมมีผูอืน่ผูใดทั้งน้ัน เพราะส่ิงที่จะทําใหเกิดมรรคผลนิพพาน
ได หรือจะปดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู ๔ ประการ แยกออกเปนดานละ ๒ ทุกขกับ
สมุทัย สมุทัยคือกิเลสตัณหาอาสวะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่แหละเปนสิ่งที่กีด
กั้นมรรคผลนิพพานที่จะไมใหเกิดขึ้นได และก็มีตัง้แตความทุกขที่จะเปนผลของกิเลส
ตัณหาอาสวะเหลานั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลําดับ นี้แลคือส่ิงที่กีดกันหรือกั้นกางมรรคผล
นิพพานไมใหเกิดขึ้น  

แลวอะไรที่จะเปนเครื่องบุกเบิกส่ิงเหลานี้ออก ใหดําเนินไปตามทางมรรคทางผล
จนกระทั่งถงึที่สุดจุดหมายปลายทางได ก็คือมรรค มรรคคืออะไร แปลวา ทางดาํเนิน 
มรรคกับนิโรธ นิโรธคือความดับทุกข ถามีมรรคแลวนิโรธก็ปรากฏได เพราะมรรคเปน
เครื่องบุกเบิก เปนเครื่องตดัฟนกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเปนขาศึกนี้ ดวยการปฏิบัติ ใน
มรรคนั้นมีอะไรบาง ทานวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมา
อาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่รวมเขาแลว ยนเขามาเปน ศีล สมาธิ 
ปญญา นี้แลคือเครื่องมืออันทันสมัยทีสุ่ดตลอดมา ทานจึงเรียกวา มัชฌิมา  

คําวา มัชฌมิา มีความเสมอตนเสมอปลาย ความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ไมวาครั้ง
โนนหรือครั้งนี้ ไมวาครั้งใดคําวามัชฌิมาตองเปนธรรมที่คงเสนคงวาสม่ําเสมออยูตลอดไป 
จึงเรียก มัชฌิมา อันใดที่ขัดกับมชัฌิมา อันนั้นไมใชของจริง เรียกวาเปนขาศึกตอมชัฌิมา 
เชน ทุกข สมุทัย เปนขาศึกตอมัชฌมิา เมื่อผูดําเนินมัชฌิมาธรรมนี้ใหมากขึ้นภายในจิตใจ
แลว กิเลสตัณหาอาสวะยอมคอยหมดไปๆ เหือดแหงไป นิโรธ คือความดับทุกขกท็ํา
หนาที่ดับไป เพราะอํานาจแหงมรรคเปนผูพาเดิน หรือเปนตัวเหตุใหทุกขดับไปโดยลําดับ 
จนกระทั่งทกุขไมมีเหลือ เพราะอํานาจแหงมรรคมี ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เปน
เครื่องมือทีท่ันสมัย ประหัตประหารสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในจิตใจของเราใหหมดสิ้นไป 
แลวคําวา นโิรธ คือความดับทุกขก็ปรากฏขึ้นมาเอง 

เมื่อมรรคไดทําหนาที่ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มสติกําลัง จนกิเลสตัวใดไมมีเหลืออยู
ภายในจิตใจแลว เราไมตองไปถามหานิพพาน เราไมตองไปถามหามรรคหาผลที่ไหน เรา
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นั้นแลเปนผูถึงมรรค เราน้ันแลเปนผูถึงผล เรานั้นแลเปนผูพนจากทุกข เหมือน
พระพุทธเจาที่ไดตรัสรูธรรมดวยมรรคนี้แล ไดเปนศาสดาของโลกก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทา
ของพระองค สาวกทั้งหลายไดพนจากทุกขก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทานี้ เพราะฉะนั้น
มัชฌิมาปฏปิทานี้จึงเปนธรรมยืนยัน หรือเปนเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแกขวากแก
หนามทั้งหลาย อันเปนขาศึกตอจิตใจของเรา ที่เรียกวา ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เปนตน 

เวลานี้ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีอยูในหัวใจของเราหรือไมกับครั้ง
พุทธกาล กิเลสเปนกิเลสประเภทเดียวกัน ความโลภก็มีเหมือนกัน ความโกรธมีเหมือนกัน 
ความหลงมีเหมือนกัน แลวทีนี้มัชฌิมาปฏิปทากเ็ปนธรรมแทงเดียวกันกบัพระพุทธเจา ที่
ทรงบําเพ็ญมาแตกอน และสาวกบําเพ็ญมากอน นํามาแกกิเลสนี้จะขัดแยงกันที่ตรงไหน มี
ธรรมเหลานี้เปนที่เหมาะสมที่สุดตลอดมา ที่จะแกกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตใจของเรา 
อยางนอยเราก็ไดไปสูสถานที่ดีคติที่งาม ไมนอกเหนือไปจากการบําเพ็ญธรรมนี้เลย ทาน
จึงสอนใหบําเพ็ญอยาไดประมาทนอนใจ วันหนึ่งคืนหนึ่งใหไดบําเพ็ญ 

ทานก็เปนความดีของเรา ศีลก็เปนความดีของเรา ภาวนาก็เปนความดีของเรา 
เฉพาะอยางยิ่งภาวนาเปนสิ่งสําคัญมากทีเดียว ใหอานดูจิตใจของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจ
ของเรามันคิดแสสายไปที่ไหนบาง ไดประโยชนอะไรบาง เราไมเคยคํานึงคํานวณถึง
ความคิดความปรุงที่มันกอความเสียหายใหตนอยูเร่ือยๆ นั้น เราคิดแตเร่ืองอื่น มองดูแต
ส่ิงอื่น ไมมองดตูัวของเรา เราก็ไมเห็นความบกพรองของเรา แลวจะแกไขกันไดอยางไร 
หาทางแกไขไมได  

เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจาทานสอน ซึ่งสอนมาหาเราใหเราไดดูตัวของเรา โอ
ปนยิโก ใหนอมเขามาดู เห็นคนอื่นตายเราก็นอมเขามาดูตัวของเราวาจะตายอยางน้ัน
หรือไม แนะ ดังทานพระอาจารยฝนเปนตน ทานก็ปรากฏชื่อลือนามดวยคุณงามความดี
ทั้งหลาย เปนสงาราศีในวงพระศาสนา ตลอดถึงใหความรมเย็นแกประชาชนมากวางขวาง
มากมาย แมเชนนั้นทานก็ยังตกอยูในกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ เกิดแลวก็ตองตาย
เชนเดียวกัน ทานตายไปวันนี้ เราอาจจะตายในวันพรุงน้ีก็ได ทุกรูปทกุนามที่อยูดวยกันนี้ 
มีปาชาตีตราอยูดวยกันทกุคน ไมมีใครที่จะนอกเหนือกวากันได ที่จะขามโลกขามสงสารไป
โดยไมมีปาชา เกิดแลวตองตายดวยกนั  

แตกอนที่จะตายนั้น ผูที่ตายในทางชั่วก็ม ี ตายไปดวยความดีก็ม ี ตามหลักธรรม
ทานกลาวไวถึง ๔ บท มืดมาแลวมืดไปกม็ ี ทานวา ตโมตมปรายโน ทั้งมืดมาทั้งมืดไป 



 ๙

เกิดมาก็ไมรูภาษีภาษาอะไร แลวก็อยูไปอยางน้ันละ เหมือนเปดเหมือนไก เหมือนเตา 
เหมือนสัตวทั้งหลาย ไมไดคํานึงถึงศลีถึงทานการกุศลอะไรไรเลย ตายก็ตายไปแบบนั้น นี่
เรียกวา มืดมาแลวก็มืดไป มืดมาแลวสวางไป เบ้ืองตนนั้นเรายังไมรูภาษีภาษาอะไร ตอมา
เราไดสดับตรับฟง ไดอานหนังแสหนังสือหรือฟงเทศนครูบาอาจารยทานแนะนําส่ังสอน ก็
พอรูจักบาปรูจักบุญแลวบําเพ็ญตนโดยลําดับ เลยกลายเปนผูสวางไป นี่อันหนึ่ง  

และสวางมาแลวมืดไป นี่ก็หมายถึงเบ้ืองตนเราเปนผูสนใจประพฤติตัวเปนคนดี มี
ศีลมีธรรม ครั้นเวลาจวนตัวเขามา เรือเลยลมบาดจอด เขาวา ภาษาภาคอีสาน ตาบอด
บาดเถา คือเรือลมตอนจะจอด ตาบอดตอนแก บทเวลาจะตายเลยควาอะไรไมได ควาได
ตั้งแตน้ําเหลว คือประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมด เลยเสียตอนตาย น่ีเรียกวาสวางมาแลว
มืดไป สวางมาแลวสวางไปก็เหมอืนอยางพระพทุธเจาของเรา พระองคทรงบําเพ็ญพระ
บารมีมาทุกแงทุกมมุ มาก็ไมทรงประพฤติความเสียหายใดๆ ทั้งน้ัน แลวเสด็จออกทรง
ผนวชจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา เมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รูจักภาษีภาษามาตั้งแตยังเล็ก
ยังนอย ประพฤติศีลประพฤตธิรรมมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย เปนคนดี
ตลอดไป เรียกวา สวางมาแลวก็สวางไป  

คาํวา สวางนี้มีหลายชั้นตามขั้นแหงการประพฤติปฏิบัติ กําลังความพากเพียรการ
บําเพ็ญของเรา คําวา สวางไป นี้ สวางถึงขั้นสุดยอดกม็ ีเชน บรรลุเปนพระอรหันตขึ้นมาก็
มี ชั้นอนาคาก็มี สกิทาคาก็มี โสดาก็ม ี เปนกัลยาณชนก็มี อยางพวกเราทั้งหลายไมไดขั้น
นั้นก็ตาม เราก็เปนกัลยาณชน เปนผูมีคุณงามความดีเปนที่นาดูนาชม เปนที่นาดูดดื่ม
ภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงกรุณาสรางคุณงามความดีไวเปนที่อบอุนของใจ ส่ิงใดก็ไมมี
อะไรที่จะอบอุนยิ่งกวาบุญกวากุศล เราอยูกับหมูกับเพื่อนก็อบอุนในขณะที่อยู พอจากกัน
ไปก็เดอืดรอน อยูในบานก็รูสึกรมเย็น พอออกจากบานไปก็รอน อยูที่นี่กร็อน ไปที่นัน่ก็
รอน เพราะความรอนมีอยูภายในจิตใจ  

เมื่อเราสรางคุณงามความดีใหเปนที่อบอุนภายในจิตใจแลว อยูคนเดียวก็เย็น เวลา
ยังมีชีวิตอยูก็เย็น ตายไปก็เย็น เพราะเย็นดวยบุญดวยกุศล มีความสุขดวยบุญดวยกุศล 
คําวาบุญวากุศลนี้ ใครเปนผูแตงตั้งขึน้มา ใครเปนผูบัญญัติขึ้นมาใหเราทั้งหลายไดบําเพ็ญ 
ถาไมใชจอมปราชญคือ พระพุทธเจา ไมมีใครสามารถที่จะทราบวาบุญวาบาป และวิธีการ
บําเพ็ญบุญบําเพ็ญยังไง ละบาปละยังไง ไมสามารถทําไดเลย นี่พระพุทธเจาทรงสามารถ
ทุกส่ิงทกุอยาง จึงเรียกวาเปนจอมปราชญศาสดาของโลก  
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ถาเราไมประพฤตติามนักปราชญแลวเราจะประพฤติตามใคร พระพุทธเจาเปนผู
สามารถ สามารถสั่งสอนโลกไดทั้งสามโลก เราคิดดูซิความสามารถใครจะเหมือน
พระพุทธเจา เราเพียงจะปกครองเรา ประพฤติปฏิบัติตัวใหดี เรายังไมสามารถจะปกครอง
เราได จะกาํจัดปดเปาส่ิงไมดีจากตัวของตัวเองกย็ังไมสามารถ ประคับประคองตนไปก็ยัง
ลมลุกคลุกคลาน เราอยาวาจะปกครองคนอื่นไดเลย เราเองยังปกครองตวัของเรายังไมได 
ยังพาใหมันลมจมฉิบหายไปไดมอียูมากมายกายกอง นี่ถาเราไมเชื่อพระพุทธเจาเราจะเชื่อ
ใคร 

พระพุทธเจาเปนผูส้ินกิเลสแลว พูดคาํใดออกมา ตรัสคําใดออกมา จริงทุกคํา จึง
เรียกวา สวากขาตธรรม ไมมีคําโกหกหลอกลวงเจือปนอยูแมหนึ่งเปอรเซ็นตเลย คน
ธรรมดาสามัญเรานี้ พูด ๒๕ คํานั้นจะปลอมไปแลวอยางนอย ๕ คํา พูดรอยคํานี้ ปลอม
ไปแลว ๒๐ คําเปนอยางนอย ปลอมเพราะอะไร กเ็พราะความลุมหลง ก็เพราะใจมัน
ปลอม ใจไมไดจริง ไมไดรูจริงเห็นจริง พูดออกมาถูกบางผิดบาง เรียกวา งูๆ ปลาๆ จะวา
งูเสียจริงๆ ก็ไมแนใจ วาปลาเสียจริงๆ ก็ไมแน เอางูๆ ปลาๆ เสีย ฟาดมันทั้งสองเลย 
แลวก็ไดของปลอมมา ไมไดของจริง 

เมื่อตะกี้นีไ้ดยกภาษิตขึ้นมาวาเปนยอดแหงธรรมนั้นยอดยังไง มทนิมฺมทโน ธรรม
ยังความเมาใหสราง เราเมาอะไร แลวธรรมอะไรที่จะมาทําความเมาใหสราง พระพทุธเจา
เปนผูสรางแลวจากความลุมความหลงทั้งหลาย พระสาวกทานสรางแลวจากความลุมหลง
ทั้งหลาย ถงึความพนทุกขแลว พวกเราเต็มอยูในความลุมหลงหาความสรางไมได ทั้งวัน
ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน นับตั้งแตเปนเด็กจนกระทั่งถงึอวสานแหงชีวิตยังจะมัวเมาอยู
อยางน้ัน เปนยังไง มัวเมาเกาหมัด มนัเปนยังไง มันดีไหม พวกเรามันเต็มดวยของอยางน้ี 

มทนิมฺมทโน คือ ธรรมที่ยังความเมาใหสราง ไดแก ถึงขั้นแหงความบริสุทธิ์ 
วฏฏปจฺเฉโท ตัดเสียซึ่งวัฏฏะความหมุนเวียน เวียนเกิดเวียนตาย ซึ่งเปนการเวียนเอากอง
ทุกข ปลอยภัยทุกขนี้แลวแบกทุกขนั้น ปลอยทกุขนั้นแบกทุกขในภพนี้ ปลอยทุกขในภพนี้
แบกทุกขในภพนั้น เปนมาอยูอยางนี้ตลอดเวลา ทานจึงเรียกวาวัฏจักร คือ ความหมุนของ
สัตวที่เปนไปดวยความลุมหลง วฏฏปจฺเฉโท นั้น ตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดย
ประการทั้งปวง จิตไมมีหมุนอีกตอไปแลว 

ตณฺหกฺขโย ตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยาก อันเปนเครื่องกอกวนใหดิ้นรน
กระวนกระวายไมมีเวลาอิ่มพอไดเลย เพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลา ทานจึง
เรียกวา ตัณหา ไมมีความพอเลย รับประทานขาวอิ่มแลว หัวใจมันไมอิม่ มันอยากไดนั้น 



 ๑๑

อยากไดนี ้อยากไดนั้น อยากไมหยุดไมถอย ทานจึงเรียกวา ตณัหา คือ ความบกพรองอยู
ตลอดเวลา ตณฺหกฺขโย พระพุทธเจาตัดไดหมด ไมมีอะไรเหลือเลย พระสาวกทานตัดได
หมด ดวยอาํนาจแหงการปฏิบัติธรรม 

วิราโค ส้ินแลวซึ่งความกําหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีอยูในโลกนี้ ขึ้นชื่อวาสมมุติไม
มีเหลือภายในพระทัย ภายในใจของพระพุทธเจาและสาวกเลย ทานจึงเรียกวา วิราโค    
นิโรโธ ดับสนิท เร่ืองกองทกุขมากนอยที่มีอยูภายในจิตใจไมมีส่ิงใดเหลืออยูเลย เรียกวา 
นิโรโธ  

นิพฺพานํ ถึงละที่นี่ถึงนิพพาน เมื่อถงึนิพพานแลวก็เปนอันวาแลวเทานั้น อยางทาน
อาจารยฝนทานเคยแสดง เราก็เคยไดยินทานพูด ทานพูดใหพวกเราฟงไดอยางงายๆ ถา
จะแปลใหลึกซึ้งกวานั้นพวกเราทั้งหลายจะไมเขาใจ ทานก็แปลเอาอยางงายๆ ใหพวกเรา
ทั้งหลายฟง บรรดาผูใดที่เคยฟงธรรมจากทาน คงจะไดฟงศัพทนี้วา นิพพานๆ นั้นแปลวา
อะไร ทานวา ก็อะไรมาพาน ก็หนีบเอาๆๆ เอาหมด ความโลภก็หนีบมัน ความโลภมา
พานก็หนีบมันเสีย ความโกรธมาพานก็หนีบมันขาดไปเลย ความหลงมาพานก็หนีบมัน 
อะไรมาพานก็หนีบมันหมด จึงเรียกวา นี้เปนนิพพาน ทานวางั้น นั่นฟงซิ เราเคยหนีบไหม
ละ ไมเคยหนีบ มีแตกอตัวขึ้นเรื่อยๆ กอตัวขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความทุกขความลําบากแก
ตัวของเรานั้นแหละ นี่ไดยกที่วายอดธรรม หมายถึงอยางน้ี 

การที่จะถึงยอดธรรมนี้ ตองอาศยัความขวนขวายความอุตสาหพยายาม เราเปน
ผูรับผิดชอบเราตลอดเวลา ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตาม ความทุกขความสุขมีมากนอย 
เราเปนผูรับผิดชอบทั้งนัน้ แลวเราจะปลอยตัวของเรา เพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิง
ความอยากเฉยๆ โดยไมมีเหตุมีผลนั้น เขามาบังคับจิตใจ หรือฉุดลากจิตใจไปนัน้ ไม
สมเหตุสมผลกับเราที่เปนชาวพุทธ และเปนผูฉลาดในนามแหงมนุษยนี้เลย เราจึงควร
แกไขดดัแปลงตัวของเราเสียตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

คําวา บาป หมายถึงอะไร ผลของบาปคืออะไร คือความทุกข บาป คือความเศรา
หมอง ความมืดตือ้นั้นเอง แสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข ทุกขทัง้ทางกาย ทุกขทัง้ทางใจ 
ทุกขทัง้บัดนี ้ ทุกขทั้งอนาคตขางหนา และทุกขมาแลวก็เพราะสิ่งเหลานี้ แนะ บาปมันมี
อยางน้ี มีอยูกับตัวของเรา ใครจะไปลบลางไมได คําวา บาป ผลของบาป คือความทุกข 
ทุกขมอียูในทุกคน เมื่อเราลบทุกขไดจากตัวของเราแลว เราลบบาปวาไมมีนั้นถูกตอง  

แตนี้ทุกขมอียูภายในจิตใจรางกายของเราอยูทุกรูปทุกนามปฏเิสธไมได แลวเราจะ
ไปลบบาปวาไมมีไดยังไง ลบบุญ คือความสุข ความสุขก็มี มีอยูในโลกประจําตลอดมา 
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แลวเราจะลบบุญไดยังไง บุญ แปลวาความสุข บาปแยกออกไปก็เปนความทุกข นรก 
สวรรค ใครเปนผูไปเห็นนรกสวรรค พระพุทธเจาเปนผูมีจักษญุาณ อันเฉลียวฉลาดแหลม
คมมาก สามารถมองเห็นไดทั้งบาปทั้งบุญ ทั้งนรกทั้งสวรรค จึงนําส่ิงที่เห็นแลวรูแลวดวย
พระทัย โดยไมมีความสงสัยแมนิดหนึ่งน้ันมาสั่งสอนโลก 

พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด บอกวานี่นะๆ มนัก็ไมเห็น จนกระทั่งโดนเอาเสีย
หนาผากแตกไป นั่น ส่ิงที่ไมเห็นนั่นแหละมันโดน มันมักจะโดนเสมอ เชนเราเดินทาง ถา
เราเห็นแลววานี่หัวตอ เราจะไมโดน คนที่ไปโดนสะดุดนั้น คือคนไมเห็น แนะ ผูที่วานรก
ไมมีนั้นแลคือผูที่จะลงนรก สําคัญที่ตรงนี้ ถาเราไมเชื่ออยางพระพุทธเจาเราจะเชื่อใคร เรา
จะเชื่อความดนเดาของเรามันก็จะพาดนเดาไปอีก ใหเกิดความทุกขความลําบาก ก็คือเราผู
ดนเดานี่แหละ คนตาบอดกต็องเชื่อคนตาดี คนโงก็ตองเชื่อคนฉลาด เดินตามคนฉลาดถึง
จะเปนไปได  

พวกเราโงก็ตองเดินตามครู คือพระบรมศาสดาผูมีความเฉลียวฉลาดแหลมคม 
ทรงเห็นทุกส่ิงทุกอยาง จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก เรานี้เห็นแตกลางวัน กลางคืนมามืด
ตื้อ ตาของเราเปนตาเนื้อ ตาพระพทุธเจาไมใชตาเนื้อ จึงเห็นไดทั้งกลางวันกลางคืน เห็น
ไดทุกระยะทีพ่ระองคจะพิจารณาใหเห็น เห็นไดทั้งน้ัน จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก  
โลกทั้งสาม คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระองคทานสามารถทราบหมด แลวเหตุใดจึง
จะไมทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข เร่ืองบุญเรื่องบาป เร่ืองนรกเรื่องสวรรค แลวนําธรรมะมาสั่ง
สอนพวกเรา ลวนแลวตั้งแตเปนสวากขาตธรรม 

ถาเราไมเชื่อพระพุทธเจาแลวเราจะเชื่อใคร นอกนั้นเปนแตคนมีกิเลสทั้งน้ัน ตัวเรา
เองก็เชื่อเราไมได มันโกหกเราตลอดเวลา แมที่สุด เอา ยกตัวอยางใกลๆ เชน เราจะนั่ง
ภาวนา พอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแลวนะ จอมโกหกตัวเองก็คือเรา พอจะ
เร่ิมภาวนา นี่ไมไดนะ วันพรุงน้ีจะตองทํางานหนัก นั่งมันเหน็ดเหนื่อยแลวทํางานพรุงน้ีไม
ไหวนะ ไปนั่งสัปหงกโงกงวงอยูแยนะ ถางั้นนอนเสียดีกวา มันก็ดีกวาไปอยางน้ัน เพราะ
มันหลอกใหนอนเสียดีกวา จะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวล่ําเวลา จะทําบุญใหทานอะไรก็กลัว
หมดกลัวสิ้นกลัวเปลือง บทเวลาเจาของกินไมกลัวสิ้นกลัวเปลือง แนะ พิจารณาซิ  

นี่ละถาหากวาจะไปทางดมีันหลอกเจาของๆ เรายังไมทราบอีกหรือวาตัวของเรามัน
หลอกเรายิ่งกวาคนอื่นหลอกเปนรอยเทาพันทวี ถาหากวาเราไดเรียนธรรมะแลว เราจะ
ทราบเรื่องความจริงความปลอมในตวัของเราเองโดยไมตองไปหาที่ไหน เรียนธรรมะก็
เรียนเรื่องของตัวเอง เมื่อรูเร่ืองของตัวเองแลวทําไมจะไมรูเร่ืองของคนอืน่ เพราะเปนเรื่อง
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เหมือนๆ กัน หลักสําคัญทานจึงสอนใหเรียนตัวของเรา ดูตัวของเรา วันหนึ่งๆ ความ
เคลื่อนไหวไปมาของเรา ไปในทางผิดหรือทางถกูดีชั่วประการใด ทดสอบตัวอยูเสมอดวย
หลักธรรม แลวเราจะเห็นความบกพรองของเรา และมทีางแกไขดัดแปลงกันได จน
กลายเปนคนดี ไมคอยผิดคอยพลาด นี่ละการเรียนตัวของเราเปนสิ่งสําคัญมากยิ่งกวา
เรียนสิ่งอื่นใด ขอใหเราทั้งหลายไดพิจารณา นําไปประพฤตปิฏิบัติ  

แลวบัดนี้จะไดอธิบายถึงเร่ืองจิตตภาวนาใหทานทั้งหลายฟง พอเปนคติเครื่อง
เตือนใจ แลวไดนําไปประพฤติปฏิบตัิ พระพุทธเจาไดตรัสรูดวยภาวนา พระสาวกอรหัต
อรหันตไดตรัสรูดวยภาวนาเปนวาระสุดทาย การภาวนาจึงเปนธรรมที่รวมยอด หรือเปน
บารมีที่รวมยอด เปนคุณงามความดีที่รวมยอด เหมือนกับเปนภาชนะใหญทีเดียว หรือ
เหมือนกับสระใหญ น้ําไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญหมด เชน มหาสมุทรเปนตน 
แมน้ําจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตาม ลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมด นี่บุญญาบารมีของเราที่
สรางมามากนอยเพียงไร จะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งน้ัน  

เพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในดานจิตตภาวนาใหดี อํานาจวาสนาของเรา
ที่สรางมามากนอยจะเปนทานก็ดี เปนรักษาศีลก็ดี จะรวมลงในภาวนานั้นหมด เปนภาชนะ
ใหญ เราจะทราบไดในสถานที่นั้น ทานสอนใหภาวนา ภาวนาอะไร พุทโธบาง ธัมโมบาง 
สังโฆบาง หรือกําหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเขาออกบาง เราพยายามทํา วันหนึ่งม ี
๒๔ ชั่วโมง ทําไมจะไมวาง ถาเราจะหาเวลาใหวาง เวลาอยูกับเราเอง ความยุงยากอยูกับ
เราเอง เราพยายามทําได เราทํางานอื่นเราทําไมมีเวล่ําเวลา เอา ยกตัวอยางใกลๆ มันไมมี
เวลาจริงๆ เหรอ ไมมีจริงๆ จนหาชองวางไมไดจริงๆ เหรอ บทเวลาตายทําไมมันมีเวลา 
ถามันไมมีเวลามันตายไดยังไง ก็เวลายังมีชีวิตอยูทําไมหาเวลาไมได ถาไมใชวาเราโงตอ
ความโกหกของเรา เรายอนเขามาอยางน้ีมันก็ทันกิเลส แลวเราก็ทําได 

นึกพุทโธๆ นึกเพื่ออะไร คือจิตของเราหาหลักหาเกณฑไมได จึงตองอาศัยคําวา 
พุทโธ หรือคําบริกรรม เชน อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออก เปนตน ใหใจของเรา
ไดยึดอยูกับนั้นเปนหลักเปนเกณฑ มีความรูสึก มีสติประคับประคองอยูกับธรรมบทนั้น 
อยูกับลมหายใจ เปนตน ใหมคีวามรูอยูจําเพาะๆ นั้น จิตใจของเราจะสงบเขามา เพราะ
อาศัยหลักยึด คือคําบริกรรมนั้นๆ แลวจะปรากฏเปนความสงบขึ้นมา พอปรากฏเปน
ความสงบแลว ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกัน เพราะความสงบกับความสุขนี้
เกี่ยวเนื่องกัน ถาไมสงบไมเปนสุข เพราะฉะนั้นจึงตองใหสงบใหรวม เหมือนอยางแกงน้ี 
ผักอยูที่โนน พริกอยูที่โนน น้ําปลาอยูที่โนน เนื้ออยูที่โนน ปลาอยูที่โนน ไมรวมกนัมันก็
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เปนแกงใหไมได ตองรวมมันถึงจะเปนแกง รวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มทอง รวมเขา
มา ผลสุดทายก็มารวมอยูภายในอันเดียวในรางกายของเรา  

เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยรวม จิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโนนๆๆ มันก็วุนตัวเองกวน
ตัวเอง หาความสุขไมไดทั้งๆ ที่เราตองการความสุขอยูตลอดเวลา แตกิริยาที่แสดงออก
ของจิตนั้น มันเปนการกอกวนตัวเองใหเกิดความทุกข จึงตองหาวิธีที่ถกูตอง ดังทีก่ลาวมา
นี้ เรียกวา ภาวนา นึกพุทโธๆ ใหปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะ ไมตองคาดตอง
หมายวาผลจะเปนอยางไร จะเกิดขึน้มาอยางไรบาง อัศจรรยแปลกประหลาดอยางไรบาง 
ไมตองไปคาดไปหมาย การกระทําอยูดวยความไมเผลอสติ ในคําวา พุทโธ ธัมโม 
หรือสังโฆ หรืออานาปานสตินั้นแล คือ การทํางานโดยถูกตอง ผลจะปรากฏเปนความสงบ
เย็นขึ้นมาโดยลําดับ 

เมื่อใจของเราไดรวมกระแสเขามาสูจุดเดียว คือเปนความรูอนัเดียวแลว นั้นแล
เรียกวา จิตสงบ ในขณะที่จิตสงบนั้นแลเรียกวาเราไดเห็นความสุข เมื่อไดเห็นความสุข
เพียงครั้งหนึ่งเทานั้น เปนสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงไดอยางลึกทีเดียว แมคราวหลังจะทํา
ไมไดอยางน้ันอีกกต็าม แตศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแลวนั้นจะไมถอน 
แลวจะไดทําความพยายามตอไปเรื่อยๆ หลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลออลงไป 
ละเอียดลออลงมากเทาไร ยิ่งเห็นความแปลกประหลาด เห็นความอัศจรรย เห็นความสุขที่
ละเอียดเขาไปโดยลําดับภายในจิตดวงนั้นแล ไมใชที่อื่นที่ไหน  

ของประเสริฐอยูที่จิต ไมใชอยูที่ส่ิงโนนสิ่งน้ีดังที่เราคาดหมายกัน ความสุขจริงๆ 
คือ จิตจะเปนผูไดรับความสุข เพราะจิตเปนตัวทุกข จิตเปนตัววุนวาย เพราะการปฏิบัติตอ
ตัวเองไมถูก จึงตองกอความทุกขใหแกตัวเอง เผาลนตัวเองอยูเสมอ เมื่อเราประกอบตน
ใหถกูตามหลักที่พระพทุธเจาทรงสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพาน ถาไมอานในตัวเองแลว จะ
ไมเจอในสิ่งเหลานี้ ถาอานที่ตรงนี้ตองรู พระพุทธเจาอานที่ตรงนี้จึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมา 
สาวกอานที่ตรงนี้พนทุกขไปได เราทั้งหลายไดกราบ เพราะทานอานที่ตรงนี้ ทานรูที่ตรงนี้  

มหาสติมหาปญญา เมื่อพอแลวไมตองบอก เร่ืองกิเลสนี้จะหลบซอนอยูที่ไหน รู
หมด ไมมอีะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาสติปญญา เพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแตสติปญญา
เทานั้น ไมกลัวอยางอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้ กลัวแตสติปญญา ถาเราไดสรางสติปญญาขึ้น
ภายในจิตใจนี้แลว มันก็เหมือนอยางเราเห็นพระพุทธเจาตลอดเวลา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น
เห็นเราตถาคต จะเห็นอะไรถาไมเห็นธรรมชาติอันเปนธรรมแทงเดียวกันนี้ คือความหลุด
พน  



 ๑๕

เพราะอํานาจของสตปิญญา ไดถอดถอนสิ่งลามกหมกไหมทั้งหลาย ออกจากใจ
หมดแลว เปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา จะเรียกวา ธรรมทั้งดวงก็ได เรียกวา จิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็
ได จะเรียกวา จิตก็ถกู ธรรมก็ได ไมมีอะไรขัดของ เพราะกิเลสเทานั้นเปนผูขัดของ เมื่อ
กิเลสส้ินไปจากใจแลว จะเรียกวาเราถึงแลวพระนิพพานก็ตาม ไมเรียกกต็าม ผูนั้นก็คือผู
หมดทุกขแลวโดยประการทั้งปวง นี่อํานาจแหงมหาสติมหาปญญา  

เราเคยอานตั้งแตในหนังสือ ตัวของเรามันเปนไหมสติปญญา ถาเราจะทําใหเปน 
ทําไมจะไมเปน พระพุทธเจาทํา ทาํไมเปนได ทานสอนธรรมไวเพื่อมนุษย เพื่อพวกเรา
ทั้งหลาย เหตุใดเราจะไมสามารถ ถาเราชาวพุทธบริษัทไมสามารถจะปฏิบัติธรรมของ
พระพุทธเจาไดแลว ใครจะเปนผูทรงศาสนาไว เมื่อไมมีใครเปนผูทรงศาสนาแลว ก็ไมมี
ใครทรงมรรคผลนิพพานเทานั้นเอง ก็จะทรงตัง้แตกองทุกข จะวายังไง  

นี่ผลแหงการปฏิบัติศาสนา ไมวาครั้งพุทธกาล ไมวาสมัยปจจุบัน ขอใหดําเนินตาม
หลักสุปฏิปนโน อุชุ ญาย สามีจิ เถอะ ธรรมที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเปนสมบัติของเรา ขึ้น
ประจักษใจ โดยไมตองถามใคร ไมมีส่ิงใดอันใดในโลกนี้จะมีอํานาจวาสนามากีดกั้นมรรค
ผลนิพพาน ไมใหผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบไดบรรลุ นอกจากกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนตัว
สําคัญกีดขวางอยูภายในจิตใจของเรานี้เทานั้น  

เพราะฉะนั้นจึงตองบุกเบิกออกดวยความพากเพียรโดยทางสติปญญา ใหส่ิงเหลานี้
มันหมดไปๆ แลวคําวา มทนิมฺมทโน วฏฏปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย วิราโค นิพฺพานํ เราจะไม
ไปถามใคร เพราะอันนั้นเปนชื่อ ตัวความจริงจริงๆ เราทรงไวแลว คือตัวเราเอง ความ
บริสุทธิ์อยูภายในตัวของเราแลวจะไปหานิพพานที่ไหน เวลามันทุกขมันทกุขอยูที่ไหน มัน
ทุกขอยูที่หัวใจ เวลาพนจากทุกขแลวจะไปหานิพพานที่ไหน ทานไมไป ทานไมหา จะหา
อะไร ถาหาก็หลงนะซ ีเมื่อรูแลวไมตองหา อิ่มแลวไมตองกนิอีก อิ่มนอนก็ไมตองนอน อิ่ม
กินแลวก็ไมตองกินอีก ถายังกินอกีไมเรียกวาอิ่ม แนะ  

เมื่อรูแลวเต็มที่แลว ก็จะไปหาอะไร ถาหาก็หลง ทีนี้คําวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็น
เราตถาคต ก็เห็นธรรมชาตินี้ พระพุทธเจาฉันใด อันนี้ฉันนั้น อันนี้ฉันใด พระพุทธเจาฉัน
นั้น อันนี้ฉันใด สาวกฉันนั้น เพราะเปนธรรมชาติเหมือนกันหมด อยูที่ไหนก็เหมือนเขาเฝา
พระพุทธเจาอยูตลอดเวลา เห็นกันประจักษอยูภายในจิตใจ นี้แลตถาคตแท สวนพระสรีระ
ของพระองคนั้น เปนเรือนรางแหงพุทธะ ไมใชพทุธะแท ผูที่เห็นธรรมชาตินี้แล ชื่อวาเปน
ผูเห็นพุทธะแท คือความบริสุทธิ์ภายในใจ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนกวา
กันเลย นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย เปนผูสม่ําเสมอกันอยางน้ี 



 ๑๖

เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อใหเปนประโยชนแกทานทั้งหลายที่ฟง จึงได
พยายามแสดงตามสตกิาํลังความสามารถเทาที่จะเปนได และเหตุที่จะไดมาแสดงธรรมใน
วันนี้ เนื่องจากทานเจาคุณราชวรคุณ วัดอโศการาม พาคณะมาอุทิศถวายสวนกุศลแดทาน
อาจารยฝน แลวนิมนตหลวงตาบัว วัดปาบานตาด มาแสดงธรรมใหทานทั้งหลายฟง 
เพราะอํานาจแหงทานเปนผูเคยมีคุณตอหลวงตาองคนี้ก็เลยไดมา แมจะยากลําบาก
เพียงใดก็ตาม ก็ไดเจียดเวล่ําเวลามาแสดงธรรมใหแกทานทั้งหลายฟง  

หากวาการแสดงธรรมนี้ ไดขาดตกบกพรองไปในแงใดก็ตาม หวังวาคงไดรับอภัย
จากบรรดาทานทั้งหลายโดยทั่วกัน การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยตุิลง
เพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้  

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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