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คูบารมี 
 วันนี้เปนโอกาสอันดีของพี่นองทัง้หลาย พอเหมาะพอดกีับหลวงตาก็มาสถานที่นี่ 
ซึ่งก็เคยคิดอยากมาเที่ยวทางนี้นานแลว แตก็ไมมีเวลาพอจะมาได วันนี้โอกาสเหมาะสม
มากทีเดียว จึงไดมาพกัคางที่นี่ สถานที่นี่เหมาะสมมาก พระทานอยูสะดวกสบาย วัดปา
อยางน้ีเปนวัดที่เหมาะสม กับการชําระสะสางสิ่งมัวหมองมดืตื้อทัง้หลายออกจากใจ ผูเขา
มาเกี่ยวของ ก็พอมีโอกาสไดชําระซักฟอกอารมณสกปรกทั้งหลาย ที่เคยฝงใจมานานใน
เวลาเชนนี้ มีพระพุทธศาสนา ธรรมของพระพุทธเจาเทานั้น ที่สามารถซักฟอกส่ิงสกปรก
โสมมที่โลกไมมองดูเลย แตส่ังสมทั่วหนากันทั่วโลกดินแดน ทางภาษาธรรมนั้นเรียกวา
กิเลส  

กิเลสคือเครื่องเศราหมองมัวหมองมดืตื้อหุมหอจติใจของสัตวโลก ใหไมรูจักดีจัก
ชั่ว บุญบาปประการใด เพราะสิ่งมัวหมองมืดตือ้นี้แลปดบังเอาไว ทั้งๆ ที่ใจก็เปนนักรู เมื่อ
มันปดบังเอาไวแลว มันก็ดึงใจนี้ใหไปรูตามทางเดินของมนัคือกิเลส เพราะฉะนั้นคนเรา
ความคิดความรูนี้เปนมาตั้งแตวันเกิด แตความรูจะเปนมามากนอยเพียงไร ก็ไมเหนือ
กิเลสคือความเศราหมองมืดตื้อนี้ปดบังหุมหอเอาไว ไมใหรูจักดีจักชั่วอยูนั้นแล จึงตองมี
ธรรมเปนเคร่ืองซักฟอก อยางอื่นซักฟอกไมได 

ส่ิงใดที่สกปรกโสมม วัตถุตางๆ ที่หลับที่นอนหมอนมุงสกปรก เรานํามาซักลางดวย
น้ําดวยอะไรก็ได ก็สะอาดไปตามฐานะของมัน แตจะนํามาซักฟอกจิตใจที่กิเลสหุมหอ ซึ่ง
เปนตัวสกปรกสุดยอดในหัวใจโลกนี้ นํามาซักฟอกไมได มีแตธรรมเทานั้นเปนเครื่อง
ซักฟอกจิตใจ ใหพอรูเดียงสาภาวะ วาดีวาชั่ววาบาปวาบุญอยางไรบางเทานั้น ถาไมมธีรรม
นี้ โลกทั้งหลายจะไมรูวาดีชั่วคืออะไร ทั้งๆ ที่ตนก็มักจะทําความชั่วนั้นแลยิ่งกวาความดีอยู
ตลอดเวลา แลวก็ไมรูวาความชั่วคืออะไรอยูนั้นแล 

ถาไมมีธรรมเปนเครื่องซักฟอก ตักเตือนเราใหรูเหตุรูผลตนปลายของกิเลสแลว จะ
ไมรูเร่ืองของกิเลสวาเปนภัยตอหัวใจเราอยางไรบาง ตางคนก็จะสั่งสมแตส่ิงเหลานี้พอกพูน
ภายในจิตใจ ผลของมนัแสดงออกมาก็คือความทุกขรอนกระวนกระวาย ดีดดิ้นภายใน
จิตใจใหเกิดความลําบากทรมานอยูตลอดไปนั้นแล ส่ิงเหลานี้แลที่ทําจิตใจของโลกใหไดรับ
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ความทุกขความทรมานดวยความคิดความปรุงตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสผลักดันออกมา
ใหคิดใหปรุงตามเรื่องของมัน จึงเปนการลําบากที่จะรูโทษของมันได 

ดวยเหตุนี้เราที่เกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนธรรมของพระพุทธเจาที่เลิศ
เลอ สามารถที่จะซักฟอกส่ิงสกปรกโสมมทัง้หลายภายในจิตใจนี้ ใหคอยจางหายไปเปน
ลําดับ พอระลึกไดบางวาดีวาชั่ววาบาปวาบุญ กระจายออกไปเชน นรก สวรรค เปนลําดับ
ลําดา จากการซกัฟอกจติใจที่ไดยินไดฟงจากครจูากอาจารย และเรานําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ดวยการชําระสะสาง เชนการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อยูในบานในเรือนของเรา เราก็ทํา
ไดเชนนั่งภาวนา 

การทําบุญใหทาน เปนการซักฟอกความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากจิตใจ ใหเห็นแก
ทานแกเรา เห็นแกเพื่อนบาน สัตวโลกดวยกัน วามีความสุขความทุกขเชนเดียวกันกับเรา 
ซึ่งพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแผความสุขใหแกกันไดดวยการใหทาน เราจึงพอรูจักวาการใหทานมี
ความหมายอยางไรบาง การใหทานก็คือการเสียสละสิ่งที่มีอยูของตนที่รักสงวนมากดวยกัน
ทุกคนนั้นแล ออกใหเปนความสุข ปนน้ําใจใหแกผูอื่น เชนเราหยิบยื่นวัตถุอันใดใหคนใดก็
ตาม เขาจะไดรับความยิ้มแยมแจมใส เพราะการหยิบยื่นใหเขาจากเราผูเปนนักเสียสละ 

เชนพระไปบิณฑบาต มีอะไรเราก็นําออกไปใสบาตรสละทานแกทาน ทานก็มีชีวิต
จิตใจเปนไปดวยความราบรื่นดีงาม การบําเพ็ญศีลธรรมก็ตั้งหนาตั้งตาบําเพ็ญ เพราะไม
ลําบากลําบนเนื่องจากมีผูอุดหนุนชีวิตจิตใจของเราไวเปนประจํา ดวยเหตุนี้เวลาเรา
บิณฑบาต ประชาชนเขามีใจบุญเสียสละจึงมาใสบาตรใหพระ พระก็ไดอาศัยประชาชนเลี้ยง
อัตภาพรางกายและบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกสบาย 

พระทานก็เปนบุญเปนกุศล ดวยการบําเพ็ญของทาน ซึ่งเน่ืองมาจากอาหารหวาน
คาวที่เราอุดหนุนชีวิตจิตใจของทานไว บรรเทาความทุกขลงไปเปนลําดับ เราก็ไดรับบุญ
กุศลที่ไดบริจาคทานจากทาน บุญเปนสมบัติของเรา ความดีใจความสุขความสบาย เราให
ผูรับไปมากนอยเพียงไร ความสุขความสบายที่เปนบุญเปนกุศลก็สะทอนยอนกลับมาถงึตัว
ของเราผูใหทานนั้นแล  
 เพราะฉะนั้นผูใหทานจึงเปนผูส่ังสมคุณงามความดีเขาสูใจ ใจที่มีบุญมีกศุลเชนเกิด
จากการใหทานรักษาศีลภาวนา จึงเปนใจที่ชุมเย็นเปนสุข มีจุดหมายปลายทาง มีหลักมี
เกณฑ ไมเหมือนคนที่ไมไดสรางคุณงามความดอีันใดเลย แตสรางตั้งแตบาปแตกรรมเต็ม
ตัว อยูที่ไหนก็เกิดความเดือดรอน อยูในโลกนี้ก็เดือดรอนทั้งชีวิต ตายไปแลวชีวิตเมืองผี
ยืดยาวขนาดไหน เราก็ตองไดแบกหามกองทกุขยืดยาวขนาดนั้น ไมมีที่ส้ินสุดยุติลงได
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อยางงายดาย นี่คือคนชอบทําแตความชั่ว ไมฟงเสียงความดิบความดีจากอรรถจากธรรมที่
ทานแนะนําส่ังสอนบางเลย จึงมีแตความทุกขความเดือดรอน 

คนผูที่รูจักดีจักชั่วรูจักบุญจักบาป พยายามปดเปาความชั่วทั้งหลายออกจากตัวของ
เราคือใจของเรานั้นแล วันละเล็กละนอย จิตใจก็คอยเบาบางไป ส่ังสมคณุงามความดีเขาสู
ใจ ใจก็มีความสงบเย็นภายในตัวเอง เวลาความจําเปนเกิดขึ้น ซึ่งตองมอียูดวยกันทกุคน
คือความตาย คนบุญตายกับคนบาปตายนี้ตางกัน คนบุญตายทิ้งรางกายอันนี้ไปเอารางกาย
ทิพยมาเปนกายทิพยขึ้นมา เชนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม เหลานี้แตกอนทานเหลานั้นก็
มีรางกายเหมือนเราๆ ทานๆ นี้แหละ แตอํานาจแหงบุญแหงกุศลที่ตนไดสรางเอาไว พอ
เปลี่ยนสภาพนี่แลวก็กลายเปนสภาพอันเปนทิพยขึ้นมา 

เพราะฉะนั้นเมืองสวรรคชั้นพรหมจึงมีแตพวกกายทิพยอยูเตม็ไปหมด ไมมีกาย
เนื้อกายหนังอยางเราเลย ทั้งๆ ที่แตกอนก็เปนกายเนื้อกายหนัง แตเพราะเจาของไดทําบุญ
ใหทาน ผลแหงบุญนั้นจึงเปนสมบัติทิพยขึ้นมา ผลิตเราใหเปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
ขึ้นมาไดจากบุญจากกุศลของเรานั้นแล กายทิพยเปนอยางน้ันเพราะความดีของเรา ไปเกิด
ก็ไปเกดิในที่เหมาะสมกับกรรมดีของเราที่ทําไวมากนอย ถาทําไวมากเทาไร การไปเกิด
สวรรคชั้นพรหมก็ไปเกดิชั้นสูงๆ เปนลําดับลําดา 

เมื่อวาสนาบารมีสงเสริม ที่เราสงเสริมบํารุงอยูตลอดเวลาแกกลาสามารถแลว ก็
หลุดพนจากทุกขไปโดยสิน้เชิง เชนพระพุทธเจา พระอรหันตทาน นี่เรียกวาทานผูส้ินสุด
จากทุกขไปโดยสิ้นเชิง ไมมีกิเลสตัวใดซึ่งเปนธรรมชาติที่สรางทุกขใหสัตวติดจิตใจของทาน
อยูไดเลย พระพุทธเจากับพระอรหันตจึงเปนผูส้ินทุกขทางใจ จะมีอยูบางก็เพียงรางกาย 
เพราะรางกายนี้เปนสมมุติมีเจ็บทองปวดศีรษะ ปวดหัวตัวรอนเปนธรรมดา เปนเจ็บไขได
ปวย นี่เปนเรื่องของรางกายซึ่งอยูในสมมุติก็ยอมรับเชนเดียวกับโลกที่เปนสมมุติดวยกัน 
เขาเจ็บไขไดปวยได เราก็เปนไดเหมือนเขา 

แตที่ตางจากกันก็คือวา รางกายของพระพุทธเจาของพระอรหันต แมจะเจ็บไขได
ปวย แตทานก็ไมไดมาแบกภาระความทุกขทางรางกาย เพราะการเจ็บไขไดปวยนี้เลย เปน
แตเพียงวารับทราบตามหลักธรรมชาติเทานั้น เยียวยารักษากันไปตามเกิดตามมี ควรอยูก็
อยู ไมควรอยูสุดวิสัยที่จะเยียวยารักษาได ก็ปลอยใหมันไปที่เรียกวาตาย นี่เปนอยางน้ี 
สวนจิตใจของทานจะไมมทีุกขเขาไปเจอืปนหรือแทรกซึมไดแมแตเม็ดหินเม็ดทราย ไมมี
เลยในจิตของพระพุทธเจาและพระอรหันต ทุกขไมมีตั้งแตวันทานตรัสรูขึ้นมา ถึงแดนพน
ทุกขเรียบรอยแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ 
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นี่ก็เพราะการสรางบุญสรางกุศล ผลที่มาสนองเราก็เปนที่พึงหวังดังพระพุทธเจา

และพระอรหันตทาน ถึงทีพ่ึงหวังตลอดอนันตกาล ไมมีคาํวาแปรปรวนยักยายผันแปรไป
ไหน เรียกวาเที่ยง ถาใหชื่อนิพพานก็เรียกนิพพานเที่ยง จิตใจที่บริสุทธิ์แลวเปนธรรมทั้ง
ดวงแลวเที่ยง หรือธรรมธาตุ ธรรมธาตุอันนี้แล เปนธรรมธาตุที่เที่ยงแทถาวรตลอดไป ไม
มีกาลสถานที่และเวล่ําเวลาใด มาทําใหสภาพอันนี้เปลี่ยนแปลงไปไดเหมอืนโลกสมมตุิเลย 
ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง จิตใจของผูบริสุทธิแ์ลวเที่ยง 

นี่ละผลแหงการปฏิบัติไดมากนอยเพียงไร กม็าสนองเราผูที่ปฏิบัติบําเพ็ญมานั้นแล 
ใหไดรับความสุขความสมหวังดังพระพุทธเจาพระอรหันตทาน ทานสมหวังพอกับความ
ตองการทุกอยาง ไมมอีะไรที่ทานจะตองการอีกแลว ดวยความอยากความหิวโหยเหมือน
โลกทั่วๆ ไป แตวาธาตุขันธมันตองการอาหารการบรโิภค ก็เปนเรื่องของธาตุของขันธเสีย 
จิตใจของทานไมหิวโหยโรยแรงเหมือนธาตุขันธทีม่ันเปน ตางกันที่ตรงนี้  

สําหรับโลกทั่วไป ทั้งหิวทั้งโหย ทั้งเปนทุกขทางรางกาย ทั้งเปนทุกขทางดานจิตใจ 
มีความทุกขสองประเภท ประเภทหนึ่งคือรางกายมีความหิวโหย ตองการเครื่องเยียวยา
รักษา ทางจิตใจก็ดีดก็ดิน้ มีความทุกขความเดือดรอนไปตามๆ กัน สวนพระอรหันตทาน
รางกายนี้มีความหิวโหย ตองการเคร่ืองเยียวยารักษา เชนขาวน้ํา โภชนะอาหารประเภท
ตางๆ มารักษาก็จริง แตจิตใจทานไมหิวโหย ทานไมตองการ ทานเสมอตลอดเวลาไป ผิด
กันที่ตรงนี้แหละ 

ระหวางปุถุชนหิวขาว กับพระอรหันตหิวขาวนั้นตางกัน ปุถชุนเราหิวขาวทั้งหิวทั้ง
ทุกขทางรางกายและทุกขทางจิตใจดวย แตพระอรหันตทานหิวก็หิวแตธาตุขันธ ทานทราบ
วามันหิวมันตองการเหมือนกัน แตจิตใจทานไมมีความหิวโหย เพราะทานพอแลว ไมมี
อะไรเขาไปรบกวนจิตใจทานไดเลย นี่ละระหวางจิตของปุถุชนกับจิตพระอรหันตจึงตางกนั
อยางน้ี  

ทั้งหมดนี้มาจากคุณงามความดีของเราที่สรางมา เบ้ืองตนก็มืดบอดยงัไมมีใคร
แนะนําส่ังสอน มันก็มดืบอดเปนธรรมดา ถึงพระอาทิตยบนฟาจะมีสักกี่ดวงก็ตาม จิตใจ
มันก็มดืของมันอยูอยางนั้น ไมขึ้นอยูกับพระอาทิตยพระจันทรอะไรเลย แตเมื่อไดอรรถได
ธรรมสองแสงสวางเขาไป เพราะการไดยินไดฟงอรรถธรรมที่ทานสั่งสอน ก็คอยคลีค่ลาย
ออกไป ความรูแปลกๆ ตางๆ ที่เปนเหตุเปนผลอันดีงาม กค็อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจ 
ส่ิงที่ชั่วก็ทราบชัดวาชั่ว ส่ิงที่ดกี็ทราบชัดวาดี แลวขวนขวายในสิ่งที่ดี ปดเปาส่ิงที่ชั่วชาลามก



 ๕
ทั้งหลายออกไปเปนลําดับลําดา ก็กลายเปนจิตที่รูอรรถรูธรรม จิตสวางไสวขึ้นมาภายในใจ
ของเรา จากการไดยินไดฟงครูอาจารยหรือธรรมทานสอนไวเปนลําดับลําดาไป  

เพราะฉะนั้นเรื่องการสรางวัดสรางวาในหมูบานหน่ึงๆ ที่มอียูทั่วไปในประเทศไทย
ของเรานี้ จึงเปนความเหมาะสมอยางยิ่งแลว มีวัดมีวาก็เปนคูเคียงกัน พึ่งเปนพึ่งตายกัน
กับชาวบานประชาชน เวลามีโอกาสอันดีงามเมือ่ไร เราจะไปบําเพ็ญที่วัดที่วา นั่งสมาธิ
ภาวนาสงบใจใหเย็นลงไปก็ได เราจะมาทําบุญใหทานกับทาน เราก็ไดบุญไดกุศล รักษาศีล 
ศีลก็สวยงามในใจของเรา เราก็เปนผูทรงไวซึ่งศีลคือความสวยงามภายในใจ 

เวลาออกมาวัดมาวา ก็มองเห็นพระเจาพระสงฆทีท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองเห็น
แลวยิ้มแยมแจมใส เกิดความเชื่อความเลื่อมใสปลื้มปติยินดภีายในใจ นี่ก็เปนบุญเปนกุศล
แกเราผูไดพบไดเห็นทาน แลวก็มีความอบอุนภายในจิตใจ วาตนมีวัดมีวามีครูมีอาจารย
คอยแนะนําส่ังสอน เพราะฉะนั้นวัดวาอาวาสกับประชาชนชาวพุทธเรา จึงแยกกันไมออก 
ใครไปอยูที่ไหนก็ตองสรางวัดสรางวาขึ้น เพื่อเปนขวัญตาขวัญใจ ระลึกไวไมลืม พทุโธ ธัม
โม สังโฆ หรือครูอาจารยประจําใจอยูเสมอ นี่เรียกวาจิตใจมีที่พึง่ ไมไดพึ่งตั้งแตตกึราม
บานชองถนนหนทาง สมบัติเงินทองขาวของเรือกสวนไรนาโดยถายเดียว อันนั้นเปนที่พึ่ง
สําหรับรางกายก็ยอมรับกันทั่วโลก แตที่พึง่ทางใจก็ยังมี จากการบําเพ็ญศีลธรรมเขาสูใจ  

การใหทานก็คือเปนสรณะที่พึ่งเปนพึง่ตายอันหนึ่ง การรักษาศีล การเจริญเมตตา
ภาวนา ลวนแลวตั้งแตการบําเพ็ญธรรมที่เลิศเลอเขาสูจิตใจ เราก็มีที่พึง่ภายในใจดวย 
รางกายของเราก็มีที่พึ่งดวย คนนั้นก็ไมไดวาเหว ถามีตั้งแตสมบัติภายนอกอยางเดียว 
จิตใจไมไดบาํเพ็ญเลยนี้รูสึกจะวาเหวมากทีเดียว แมเปนเศรษฐีก็เปนเถอะ เมื่อหัวใจเหือด
แหงไปดวยคุณสมบัติคือธรรมภายในใจแลว ยอมไดรับความทุกขมากยิง่กวาทุคตะเข็ญใจ 
ที่เขามีธรรมในใจเสียอีก เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนของจําเปน เราเปนเศรษฐี สมบัติ
ภายนอกก็ม ีทางภายในก็เปนเศรษฐีบุญเศรษฐีธรรม เราไดบําเพ็ญเปนคูเคียงกันไป คนนี้
ไมเดือดรอน อยูในโลกก็ไมเดอืดรอน ตายไปก็ไมเดอืดรอน เพราะความอบอุนไดแก
ศีลธรรมมีประจําใจอยูแลว คนเราไมเดือดรอน  

นี่ละเรื่องศาสนา เร่ืองวัดเรื่องวากับประชาชนตามที่ตางๆ จงึแยกกันไมออก ไป
สรางบานใหมก็ตองสรางวัดใหมขึ้นมา เพื่อกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ เพื่อทําบุญให
ทาน เพื่อปลงจิตปลงใจเวลาเกิดความยุงเหยิงวุนวายมามาก เขาไปวัดไปอบรมจติใจให
สงบเย็นใจชั่วครูชั่วยามก็ยังดี ยิ่งกวาคนไมมีวัดเปนไหนๆ นี่ละวัดกับบานจึงแยกกันไม
ออก เชนอยางสถานที่นี่ ก็มีวัดปาอยูนี้แลว พระทานตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปน ปุญญัก



 ๖
เขต เนื้อนาบุญของพี่นองชาวไทยชาวพุทธเราไดเปนอยางด ี เราก็ไดทําบุญใหทานกับทาน
ทุกวันๆ บุญของเราจากการใหทานก็ไมขาดวันขาดคืนไป ทานก็บําเพ็ญธรรมของทาน โดย
อาศัยปจจัยเครื่องหนุนจากเรา ทานก็สะดวกสบายในความเปนอยู และสะดวกสบายในการ
บําเพ็ญสมณธรรม เราก็มีความอบอุนเย็นใจวาบุญก็ไดทําทุกวัน มีการใสบาตรพระเปนตน 
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และครูบาอาจารยทุกวันๆ จิตใจยอมไดรับ
การหลอเล้ียงจากคุณธรรมเหลานี้ ใหความชุมเย็นเปนสุขอยูโดยสม่ําเสมอ  

นี่ละความมีวัดมีวา กับไมมีวัดนี้ตางกันมากทีเดยีว แถวนี้ก็มีวัดอยูแลว เปนวัดปาที่
เหมาะสม สถานปารกทั้งหลายนี้ เปนสถานที่อยูบําเพ็ญของพระ ผูตองการความสงบสงัด 
กําจัดกิเลสออกจากจิตใจทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวนแตหลับเทานั้น ทานก็ชําระจิตใจ
ทาน บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อทาน เราเปนฆราวาสญาติโยมก็อยาปลอยเนื้อปลอยตัวดีด
ดิ้นไปตามโลกตามสงสารจนไมมีวันยับยั้งชั่งตัว จะเสียเวล่ําเวลาไปเปลาๆ 

พอมีโอกาสที่ควรจะบําเพ็ญความดีเขาสูใจ ซึ่งเรียกรองหาความชวยเหลือจาก
เจาของอยูตลอดมา ก็ขอใหบําเพ็ญ เพื่อสนับสนุนจิตใจใหมีเครื่องหลอเล้ียงไดแกบุญแก
กุศล ใจก็ไมหิวโหย รางกายเราก็พออยูพอเปนไป เมื่อทั้งสองนี้มีเครื่องบํารุงรักษาดวยกัน
แลว รางกายก็สบาย จิตใจก็ชุมเย็น ผูนี้แลเปนผูไมเสียทาเสียที ทั้งวัตถุภายนอกก็เสาะ
แสวงหามาเยียวยารางกายของเรา นอกจากนั้นยังนําวัตถุภายนอกแปรสภาพไปเปนวัตถุ
ทาน ไปเฉลี่ยเผื่อแผตามที่ตางๆ มกีารทําบุญใหทาน การตักบาตรเปนตน เราก็ไดบุญทุก
วันๆ  

นี่แหละที่เราเกิดมานี้เหมาะสมมากทีสุ่ด คือไดพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่
เลิศเลอ ไมมีศาสนาใดจะเสมอเหมือนไดเลย ศาสนาพุทธของเรานี้มีเปนแถวเปนแนวมา
ดั้งเดิมตัง้แตพระพุทธเจาพระองคแรกจนกระทั่งปจจุบัน ยังจะมีพระพทุธเจามาตรัสรู เพื่อ
เปนสายทางเดินของสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขเปนลําดับไป เราไดเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาคือคําส่ังสอนของพระพุทธเจา กข็อจงพากันมีความหนักแนนภายในศีลใน
ธรรม อยาปลอยเนื้อปลอยตัว ร่ืนเริงบันเทิงไปตามโลกสงสารโดยถายเดียว จะเสียเวล่ํา
เวลา เสียภพชาติที่เกิดเปนมนุษยไปเปลาๆ ไมไดประโยชนอะไรจากความเปนมนุษยดวย
การบําเพ็ญความดีแตอยางใดเลย อยางน้ีไมดี ใหพากันบําเพ็ญ 

พระทานมาอยูที่นี่ เราคิดดูก็รูเอง พระที่มาอยูจํานวนมากนี้ ทานไมไดอยูในบานใน
เรือนครอบครัวเดียวกัน ตางบานตางเรือนตางครอบครัว ตางถิ่นตางฐาน ตางอําเภอ
ตางจังหวัด ทานทําไมมาอยูกันได ประหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน ก็เพราะทานมีเจตนาเปน
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ธรรมอยางเดียวกัน มาอยูดวยกันดวยการประพฤติคุณงามความดีเสมอกนัไปแลว ทานก็
อยูดวยกันเปนสุขๆ มีอะไรแจกจายกัน การขบการฉันการใชสอยเสมอกันไปหมด 
ประหนึ่งวาเปนอวัยวะอันเดียวกัน ทานก็อยูกันเปนสุขอยางนี้  

นี่ละอํานาจแหงธรรม เมื่อความดีไดเขาถึงภายในจิตใจกายวาจาและความประพฤติ
ของเราแลว ยอมตายใจกนัไดมนุษยเราพระเรา มาจากแหงหนตําบลใดก็ตาม ตางองคตาง
มีธรรมในใจก็เขากันไดสนิท ถาไมมีธรรมในใจ มีแตกิเลสภายในใจ แมที่สุดอยูใน
ครอบครัวเดียวกันก็แตกกันได เชน สามีภรรยาแตกกัน เพราะตางคนตางยื้อแยงแขงความ
เลวทรามตอกัน แลวเอามาก็มาเผากัน สามีก็ไปเสาะแสวงหาอีหนูเสีย แนะ ไดเมียแลวไม
พอใจ ไปหาอีหนูมาเพิ่มเติมเขาอีกเพื่อประดับตัว ภรรยาก็ไปเสาะแสวงหาไอหนูมา ครั้น
ไดมาแลวมีแตฟนแตไฟมาเผาไหมกันในบานเรือน แตกกระจัดกระจาย อยางนอยทะเลาะ
กัน 

ไมมีอะไรจะเจ็บแสบยิ่งกวาเร่ืองของสามีภรรยา ที่มีความรักกันมากที่สุดในโลกนี้ก็
คือสามีภรรยา รักสงวนกันมาก จดจองกันมาก ระเวียงระวังกันมาก ถาตางคนตางไมมี
ธรรมดวยแลว ก็เหมือนเอาไฟมาเผากันทั้งวันทั้งคืนอยูดวยกันไมเปนสุข แมจะเปนเศรษฐี
ก็เปนเศรษฐีไฟดวย เผาหัวอกดวยกนันั้นแหละ ถามีธรรมในใจแลวอยูไหนก็สบาย สามีก็
ตายใจ เชื่อตัวเองไดวาเรามีภรรยาแลว ภรรยาของเราคนนี้เปนเครื่องวัดชีวิตจิตใจของเรา
ใหเปนใหตายไปดวยกัน ไมยินดกีับหญิงอื่นหญงิใดทั้งน้ันแหละนอกจากภรรยาของเราคน
นี้เปนผูฝากเปนฝากตาย มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน พึ่งเปนพึ่งตายกันได นี้แลเรียกวา
สรางหอวิมานในครอบครัวของตน 

ระหวางสามีภรรยามีความจงรักภักดตีอกันอยางน้ี เรียกวาสรางหอวิมานขึ้นมา 
ความสุขในมนุษยก็อยูในจุดนี้แล อะไรทีม่ีมาบางไดเสียไปบางน้ันเปนธรรมดาของโลก
ทั่วๆ ไป แตความจงรักภักดี ความซื่อสัตยสุจริตตอกันระหวางสามีภรรยานี้ ใหมีความ
แนนแฟนแกนแหงความรักความตายใจซึ่งกันและกันแลว นี้คือบอแหงความสุข สมบัติ
ใดๆ สูไมได นี้เปนสมบัติทิพยอยูภายในจิตใจ เมียก็ตายใจวาผัวของเรานี้เปนที่ตายใจได
แลว สามีก็ตายใจ ภรรยาก็ตายใจ ตางคนตางตายใจ วางใจกันได นี้ละบอแหงความสุขอยู
จุดนี้ 

เราอยาไปหวังเอาเงินเอาทองมาเปนเศรษฐี โดยไมคํานึงถึงความสําคัญที่อยูใน
คูครองทั้งสองน้ี ใหปฏบิัติตอกันดวยดี เราจะมีความสุขความสบาย ตายลงไปแลวกม็ีความ
ปรารถนาอยากจะพบกันในภพชาติตอไปก็สมหวัง ถาทําความชั่วชาลามก มขีัดมีแยงกัน



 ๘
เร่ืองกิเลสกาม ความไดไมพอๆ ความโลภไมพอน้ีแลว ปรารถนาจะเปนผัวเปนเมียกัน ก็
เหมือนกับเอาฟนเอาไฟมาเผากันนั่นแหละ ผูดีกไ็ปทางดีเสีย เมียเปนคนดีตายแลวเมียก็
ไปทางดีเสีย ผัวเปนคนชั่วตายแลวก็จมไปทางชั่วเสีย ถาเมียไมดีเมียก็ไปทางชั่ว ผัวไมดีผัว
ก็ไปทางชั่วได ใครดีใครก็ไปทางดีดวยกัน 

เมื่อดีทั้งสองแลว มีความปรารถนาตอกัน อยากเปนสามีภรรยาคูพึ่งเปนพึ่งตาย
คูบารมีกันในวาระตอไปก็เปนไดอยางสมหวัง เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลกลมกลนืกัน 
ไมปนเกลียวกัน เมียชั่วผัวดีอยางน้ีไมถูก ผัวก็ดี เมียก็ดี อยาขัดอยาแยง เวลาจะทําบุญให
ทาน อยาตอลอตอเถียงกัน ขัดแยงกัน ผัวอยากให เมียไมอยากให กท็ะเลาะกันเสีย บุญ
กุศลควรที่จะไดเต็มเม็ดเต็มหนวย กข็าดบาทขาดตาเต็งลงไป ยิ่งไมใหเสียก็เลยไมไดให
จริงๆ ขาดไปหมดดวย นี่ขาดทุนสูญดอก อยาขดัอยาแยงกนั การทําบุญใหทานนี้เปนสิ่งที่
ชอบธรรมอยางยิ่งแลว เรามีสมบัติมาพอไดทําบุญใหทาน ก็เปนบุญของเรา อยาขัดอยา
แยงกัน ใหไดบุญดวยกนั ผัวทําก็ไดบุญทั้งผัวทัง้เมีย เมียทําก็ไดถงึกนั เพราะใจเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความยินดีดวยกัน ปรารถนาจะเปนคูครองกันในกาลตอไปก็เปนได
อยางสมมักสมหมาย เพราะความดีเสมอกัน  

ใหทานทั้งหลายจําเอาไว ถาผัวเปนยักษ เมียเปนผี ก็ไปเปนคูบารมีกันในแดนนรก
ไมเคยมี ธรรมพระพุทธเจาไมเคยสอนไว ตองเปนคนดี เห็นกันแลวหากเปนไปเอง ถาตาง
คนตางเปนคนดี ทานแสดงไวในธรรมวา ปุพเพนิวาสชาติปางกอนเคยไดสรางสมอบรม
อะไรตอกันไว ในเวลาที่เปนผัวเปนเมียกัน ในภพชาติตอไปบุญบารมีอันนี้ก็จะกลมกลืน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพบกันเจอกันแลวไมตองบอก มันก็รูกันเองภายในจิตใจที่เคย
กันอยูแลว มันหากเปนผัวเปนเมีย เปนคูบารมีและสรางคุณงามความดีไปดวยกัน เปน
อยางน้ีไปเรื่อยๆ ตางคนก็ตางถึงความหลุดพนจากทุกขไปไดนั่นแหละ 

ยกตัวอยางเชน พระพุทธเจาของเรากับพระนางพิมพา พระนางพิมพากับ
พระพุทธเจานี้เปนเนื้ออันเดียวกันเลย ทุกๆ อยางความรูความเห็นความเปน ความ
ประพฤตทิุกอยางเปนแบบเดียวกันหมด ไมมีใครขัดแยงปนเกลียวซึ่งกันและกันเลย ทาน
สรางบารมีมาดวยกันตั้งแตเร่ิมตนมา พระพุทธเจาของเราก็ทรงปรารถนาเปนโพธิสัตว
สรางบารมีเพื่อความเปนพระพุทธเจา พระนางพิมพาผูเปนภรรยาก็ปรารถนาเปนเหมือน
เงาเทียมตัวพระโพธิสัตว ตางคนตางสรางความดีมาดวยกนั หนักเบาขนาดไหนก็สรางมา
ดวยกัน ไมปนเกลียวกันจนกระทั่งถงึวาระสุดทาย ภพใดชาติใดทานก็เปนคูบารมีกันมาโดย
ลําดับลําดา ไมพลัดไมพรากไมจากซึ่งกันและกันไปเลย ไมวาภพใดชาติใด เพราะความดี



 ๙
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน ใหมีความระลึกรู ใหมีความดูดดื่มตอกันอยูเสมอไปในทกุภพทุก
ชาติ ทานจึงไดเปนคูครองของกันและกัน เปนคูบารมีกันมาโดยลําดับ  

จนกระทั่งวาระสุดทาย วาระสุดทายนั้นพระพุทธเจาของเรานี้ตอนทานบารมีแกกลา
แลว ทานจะเสด็จออกทรงผนวชเพื่อความเปนพระพุทธเจา ทานก็ไดเสด็จออกทรงผนวช 
เมื่อเสด็จออกทรงผนวช พระนางพมิพาก็เปนเหมือนกับหัวอกจะแตก แตก็ทราบเจตนา
ของพระบรมโพธิสัตวหรือสิทธัตถราชกุมารไดดกีท็นเอา อดเอา ทนเอา เมื่อพระสทิธัตถ
ราชกุมารสละออกไปทรงผนวชบวชเปนฤาษีดาบส ประพฤติพรตพรหมจรรยอยูในปาใน
เขานั้น พระนางทราบวาพระพุทธเจาประทับอยูทีท่ิศใดแดนใด ตองกราบไหวไปถึงแดนที่
พระสิทธัตถราชกุมารอยูนั้นๆ รํ่าไปเรื่อยไปอยางน้ี ไมเคยประมาทแตอยางใดเลย กราบ
ไหวไปตามทศิทางที่สิทธตัถราชกุมารไปบวชเปนฤาษีดาบสอยูนั้น 

จนกระทั่งพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้นมาจากการบําเพ็ญเปนเวลา ๖ พรรษา ไดเปน
พระพทุธเจาขึ้นมาแลว ทีนี้ถึงเวลาแลวที่จะรื้อขนกันใหหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง ถึง
กาลเวลาอันสมควร ก็พอดพีระราชบิดาคือพระเจาสุทโธทนะทูลอาราธนาพระองคไปเสวย
พระกระยาหารที่พระราชวัง พระองคก็เสด็จไปพรอมกับพระตัง้ ๒๐,๐๐๐ องคนูน ไมใช
จํานวนนอยๆ พอไปเสวยพระกระยาหารที่พระราชวังของสมเดจ็พระราชบิดาเสร็จ
เรียบรอยแลว พระราชบิดาก็ทรงปรารภความดีงามของพระนางพิมพา ใหพระพุทธเจาทรง
สดับวา พิมพานี้เปนคนที่ดีมากทีเดยีว หาไมไดแลวเหมือนกับพิมพา 

ตั้งแตวันสิทธัตถราชกุมารเสด็จทรงผนวชจนไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมานี้ พระนาง
พิมพามีความระลึกกราบไหวบูชาถึงบุญถึงคุณตลอดเวลา ไมเคยประมาทแตอยางใดเลย 
เวลานี้ก็เปนกาลอันควรที่พระองคเสด็จมาสูสถานที่นี่แลว ควรจะไปสงเคราะหพระนาง
พิมพา ซึ่งเปนบุคคลที่ดีมากหายากที่จะมีไดนั้นก็จะเปนการดีมาก คือทูลอาราธนา
พระพุทธเจาใหเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา ความจริงพระองคทรงพินิจพิจารณาทรงดําริ
ไวโดยเรียบรอยแลว เปนแตเพียงวาไมล่ันพระวาจาออกมาเทานั้นแหละวาจะไปเยี่ยมพระ
นางพิมพาคูบารมีกัน 

ทีนี้พอพระราชบิดาทรงอาราธนาอยางนั้นแลว พระองคก็ลงพระทัยอยูแตกอนนั้น
แลว พอดีไดสักขีพยานก็รับสั่งวาจะไปเยี่ยมพระนางพิมพา กอนที่จะไปก็รับสั่งใหพระสงฆ
จํานวนมากนั้นใหกลับไปวัดใหหมด ยังเหลือแตพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาน ให
ติดตามเราตถาคตไปเยี่ยมพิมพาในคราวนี้ โดยที่พระเจาสุทโธทนะจะเสด็จไปดวยหรือไม
เสด็จตอนนี้ เราก็ชกัหลงลืมไป จําไดถนัดชัดเจนก็คือพระพทุธเจาของเรา หลังจากเสวย



 ๑๐
พระกระยาหารที่พระราชวังของพระราชบิดาแลว ก็พาพระสารีบุตรโมคคัลลานไปเยี่ยม
พระนางพิมพาที่พระตําหนัก ถึงพระตําหนักเลย 

พอไปถึงก็มคีนเขาไปกราบทูลวา สิทธัตถราชกุมารเสด็จมาถึงพระตําหนักแลวเวลา
นี้ ประทับอยูขางนอก ภาษาของเราเรียกวาที่รับแขก พอพระนางไดทราบเทานั้นแลว ลืม
เนื้อลืมตัวไปหมด นี่เพราะอํานาจวาสนาบารมีของพระองคทั้งสองที่กลมกลืนกันมาตั้งนาน
แสนนาน ดวยการสรางบารมีดวยกันมาเปนลําดับลําดา พอไดทราบวาพระพุทธเจาของเรา
เสด็จไปประทับที่หนาพระตําหนักเทานั้น เสด็จออกมาเลยทันที พอออกมาเห็น
พระพุทธเจาเพียงเทานั้น ไมไดคิดถึงเลยวานี่ทานเปนพระพุทธเจาแลว ไมมีในเวลานั้นนะ 
จะคิดเห็นตั้งแตคูพึ่งเปนพึ่งตาย คูบารมีของเรามาถึงแลวโดยถายเดียวเทานั้น 

เพราะฉะนั้นจึงไมสนพระทัยในเรื่องวาพระพุทธเจาเปนพระหรือเปนอะไร ไมสนใจ 
พอเขาไปก็เขากอดเลยทนัที กอนที่จะเสด็จไป พระองคกท็รงทราบไวลวงหนาแลววา เวลา
เราเขาไปถึงพระนางพิมพานี้แลว รับสั่งใหพระสารีบุตร โมคคัลลานไดทราบไวลวงหนาวา 
เมื่อเราไปถึงที่นั่นแลว หากพระนางพมิพาจะมาทําอะไรๆ กับเรา อยาไดสนใจ ถาภาษา
ของเราก็เรียกวา ทําประหนึ่งวาหูหนวกตาบอดไปเลย ไมดู ไมรูไมเห็น ไมสนใจ พระนาง
จะทําพระพทุธเจาแบบไหนก็ไมใหมกีารคัดคานตานทาน 

เพราะพระนางมีพระบารมีเต็มที่แลว จะหลุดพนจากทุกขในชาตินี้โดยถายเดียว
เทานั้น หากไดรับการคัดคานตานทานหรือกีดขวางประการใด นางจะเสียพระทัย สลบไสล
ลงไป ดีไมดีอาจไมฟนแลวตายเสีย มรรคผลนิพพานก็จะขาดสะบั้นไปในเวลานั้นดวยกัน 
พระองคจงึรับสั่งไวอยางน้ัน พอไปถึงที่แลว พระนางเขามาก็ปรี่เขามาแลวกอดพัน
พระพุทธเจาเลย พระสารีบุตร โมคคัลลาน ก็หูหนวกตาบอดอยางที่วา เฉยไมสนใจ พระ
นางมากอดมารัดทุกแบบทุกฉบับ พระองคเองก็เฉยไมสนใจ ไมสนพระทยั เพราะจะมีการ
ขัดแยงหรือหามบางก็เพียงเล็กนอย พระนางจะเสียพระทัยมาก ดีไมดถีึงขั้นสลบและตาย
ไปเลย แลวขาดมรรคผลอันยิ่งใหญนั้นไปเสีย พระองคก็ทรงน่ิงเฉย แลวคอยแนะไปเรื่อย 
แนะนําส่ังสอน 

กาลนี้เปนกาลอันควรแลว ตั้งแตกอนเราไดสรางบารมีมาดวยกัน เหมือนอวัยวะ
เดียวกัน ไมมีขัดมีแยงกนัตลอดมาตัง้แตเร่ิมสรางบารมีมาจนกระทั่งถงึปจจุบันนี้ บัดนี้เรา
ไดเปนพระพุทธเจาสมความมุงหมายตามความปรารถนาที่ไดตั้งไวเรียบรอยแลว จึงไดเขา
มาหาพระนางซึ่งเปนผูมบีุญมีคุณตอกันมาตลอดสาย จึงไดมาหาที่นี่ ตอไปนี้ก็เปนกาลอัน
ควรแลวที่พระนาง จะไดบําเพ็ญคุณงามความดีใหไดหลุดพนไปตามเราตถาคตซึ่งเปน



 ๑๑
คูบารมี พระนางทั้งๆ ทีก่อดรัดอยูนั้น โดยไมมีใครคัดคานตานทานก็คอยถอยหางออกไป 
ทีแรกกอดรดัอยูอยางน้ันตลอด แลวก็คอยถอยหางออกไป 

พระองคก็ทรงพิจารณาดวยพระญาณตลอดเวลาในพระทัยของพระนางพิมพา แลว
ทรงโปรดเมตตาสอนเปนวรรคเปนตอนไปโดยลําดับ พระนางคอยรูเน้ือรูตัวแลวคอยถอย
หางออกไปๆ เอง โดยไมมีใครหามปรามอะไรแหละ ไมมีใครผลักดันอะไร พระนางก็ถอย
หางไป พอไดรับโอวาทจากพระพุทธเจาโดยลําดับลําดาแลว รูเนื้อรูตัวขึ้นมา จนกระทั่งถงึ
ขั้นไดรับความเปนพระโสดาขึ้นมา ทีนี้เปนความสวยงามเรียบรอยทุกอยางแลว เปนบุคคล
ธรรมดาปรกติดีงามแลว พระพุทธเจาเปนพระพุทธเจา พระนางพิมพาเปนพระนางพิมพา
แลว ตางทานก็ตางเรียกวารูจักอับจักอาย ถอยหางออกไป ตั้งใจฟงอรรถฟงธรรม จากน้ัน
มาก็ไดฟงพระโอวาทของพระพุทธเจาหลายครั้งหลายหน จนสําเร็จขึ้นเปนลําดับลําดา 
สุดทายก็เสด็จออกบวชเปนพระอรหันตขึ้นมา ไดถงึขั้นปรินิพพานเหมือนพระพุทธเจา  

นี่เพราะอํานาจแหงความดีทั้งหลาย ที่ไดสรางมาเปนลําดับลําดา ไมปนเกลียวซึ่งกัน
และกัน ผลแหงความดีทั้งหลายจึงกลมกลืน ถึงขั้นแหงความหลุดพนจากทุกข ตามเสด็จ
พระพุทธเจาทันทวงท ี อันนี้แหละคือความดี อยูดวยกัน เราไมไดปรารถนาเปน
พระพุทธเจาก็ตาม เราปรารถนากับครอบครัวของเรา คูผัวคูเมียของเรา คูบารมีของเราให
ตางคนตางมคีวามจงรักภักดีตอกัน อยามีความปนเกลียว อยาเปนคนมักมากโลเลในกาม
กิเลสไดไมพอ กินไมพอ ใหมีความพอดิบพอดีกบัความมีอยูของตน เมียก็มีผัวแลว ผัวก็มี
เมียแลว นี่พอดีเต็มสัดเตม็สวนแลว 

ทานผูทรงคุณความดีทั้งหลาย ทานมีความพอดกีับคูครองของตน ภรรยาก็ไมใฝหา
สามีใดอีกแลว สามีก็ไมใฝหาภรรยาผูใดแลว นอกจากผัวเมียอันเดยีวกันนี้เทานั้น
พอแลวๆ ทานเรียกวาอัปปจฉตา เปนผูมีความปรารถนานอย คือผัวเดียวเมียเดียวเทานี้
พอแลว นี่จะสรางความรมเย็นเปนสมบัติทิพยขึน้มาใหเสวย ตั้งแตไดเปนคูครองของกัน
และกัน จนกระทั่งตายไปจากกัน ก็ไมมีพลัดพรากกันไปไดตามความมุงหมายในสายธรรม
ที่ถูกตองดีงาม ที่บําเพ็ญตอกันมาดวยความสุจริตนี้เปนอยางน้ัน  

เราทั้งหลายก็ใหตั้งใจปฏิบัติ เราเดินทางสายเดียวกันนั่นละ มีผัวมีเมียมาดวยกัน 
ใหมีความรักความสนิท ความจงรักภักดีตอกัน มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน เอาธรรมเขา
เปนเครื่องบังคับเสมอ ถาเร่ืองกิเลสแลวจะไมพอ ไมมอีะไรพอกับกิเลส มีความหิวโหย
ตลอดเวลา ถาปลอยใหเปนไปตามกิเลสแลวหมาสูไมได หมามีกี่ตัว ผัวของเขามีกีต่ัว เมีย
ของเขามกีี่ตวั ไอเมียของคนลามก ผัวของคนลามก มมีากกวาหมาเสียอีก แลวเลวกวาหมา
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เสียอีก อยานําเขามาใกลชิดติดพันกบัเรา เราเปนคน เขาเปนหมา คนเปนคนจึงตองมีศีลมี
ธรรม รูจักดีจักชั่ว รูจักความพอดบิพอดี แลวปฏิบัติตนไปจะมีความสงบรมเย็นราบรื่นดี
งามตลอดไป ใหพากันจําเอาไวนะบรรดาพี่นองทั้งหลาย อยูที่ไหน 

วันนี้เปนโอกาสอันดีที่ไดมาพบกัน แลวแสดงธรรมใหพี่นองทั้งหลายไดนําไประลึก
และปฏิบัติตาม จะเปนความสงบรมเย็นแกพี่นองทั้งหลายนั้นแล ไมไดเปนที่ไหน เปนจาก
เรา ทีนี้เมื่อเราเปนคนดีแลว พอแมเปนคนดี ลูกเตาเกิดขึ้นมาก็เปนคนดี ดูแบบพิมพของ
ตัวเองคือพอกับแมเปนแบบพิมพทีด่ี ลูกหลานเกิดขึ้นมา ก็ไดแบบพิมพอันดีงามนี้เปนคติ
ตัวอยาง เดก็ก็เปนเด็กดไีปเรื่อยๆ กระจายออกไปก็มีแตคนดีๆ นี่เพราะความดีของเราได
วางแนวทางเอาไว ใหพากนัจําเอา นี่พูดถงึเร่ืองทางภาคปฏิบัติทั่วๆ ไป 

ทางภาคของพระ พระมหีนาที่ปฏิบัติกําจัดกิเลสโดยถายเดียว  ใหตั้งหนาตั้งตา
ประพฤตปิฏบิัติ อยูที่ไหนใหมีสติสตัง พระของลกูศิษยตถาคต ผูเสด็จตามพระพุทธเจาทุก
อิริยาบถนั้น คือพระทีม่ีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม สํารวมระวังตนอยูกับ
ธรรมวินัยตลอดเวลา นี่คือผูมีศาสดาประจาํตน เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาอยู
ตลอดเวลา ดวยความสํารวมระวังปฏิบัติตนตามสิกขาบทวินัย 

พระพุทธเจาประทานไวแลววา พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี นี้แลจะเปนศาสดาของ
เธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว เมื่อเราปฏิบัติตนอยูดวยศีลดวยธรรม 
ดวยสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม อุตสาหธรรม ปฏิบัติตนดวยความราบรื่นดีงามอยู
อยางน้ี เราอยูที่ไหนก็เทากับเราอยูกับศาสดา คือมีธรรมมีวินยัที่ตนรักษาดีแลว เปน
ผูประกันตัวของเราไวดวยดี อยูไหนเปนสุขๆ นี่ละคนผูมีศาสดาคือผูมีธรรมมีวินัย เปน
เครื่องดําเนินความประพฤตปิฏิบัติของตน 

ถาปราศจากหรือขามเกินหลักธรรมวินัยขอใดแลว เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาไป
ทุกกระทงๆ หาสาระไมได ไมมีศาสดาเลย จะไปกราบไหวพระพุทธรูปพระองคใดกี่องค ก็
เปนอิฐเปนปูนเปนหินเปนทรายไปหมด เพราะเรานี้มันเปนอิฐเปนปูนเปนหินเปนทรายทื่อ
ไปหมด หาสาระไมไดในตัวของเรา  

เพราะฉะนั้นจึงทําตัวของเราใหมีคุณคามีราคา การบําเพ็ญภาวนาปลอยวางใหหมด 
เร่ืองความกังวลของโลก คือโลกกิเลสโลกความวุนวาย อยาใหมีส่ิงใดเขามาเกี่ยวของ ทาน
ผูที่เร่ิมตนบําเพ็ญยังไมไดหลักใจ ก็ขอใหติดแนบกับคําบริกรรมเอาไวใหดี อันนี้เปนเครื่อง
ยืนยันไววาจิตของเราจะตองตั้งเปนหลักเปนฐาน เพื่อเขาสูความสงบเย็นใจตลอดถึงขั้น
สมาธิแนนหนามั่นคงไดโดยไมสงสัย ถาสติกับคําบริกรรมติดแนบกันตลอดไปแลว ได
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แนนอนไมเปนอื่น นี่ละหลักฐานที่เราวางในเบื้องตน เราตองเอาจริงจังอยางน้ี จิตของเรา
จะสงบได ถาระลึกเพียงจิตเฉยๆ ระลึกแตผูรูเฉยๆ เผลอไดตลอดไป ตองมีคําบริกรรม
ผูกมัดจิตใจ แลวมีสติบังคับเอาไว 

ไปที่ไหนกต็ามใหมีคําบริกรรมติด ถาผูยังไมไดหลักเกณฑ ผูไดหลักเกณฑคือจิตที่
เปนสมาธิมีความสงบแนวอยูแลว ใหสติตั้งอยูกับสมาธติลอดไป จากน้ันก็ใหพิจารณา
ทางดานปญญา คําวาดานปญญาทานทั้งหลายก็คงจะพอเขาใจได เร่ืองกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา อสุภะอสุภัง พิจารณาแยกแยะใหเห็นเหตุเห็นผล ตามธาตุตามขันธที่มีสวนผสม
กันวาเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เปนพระเปนเณร นี่คือสวนผสมของธาตุ ๔ ดิน
น้ําลมไฟ มาผสมกันแลวก็มีจิตเขาไปถือเปนเจาของอยูนั้น ก็เรียกวาสัตววาบุคคล วาพระ
วาเณร แยกแยะสิ่งเหลานี้ออกดวยปญญาของเรา 

เมื่อจิตมีความสงบพอเปนปากเปนทาง จิตอิ่มอารมณแลว ใหพิจารณาทางดาน
ปญญา แยกแยะอยูเสมอ พิจารณาเสมอๆ ซ้ําๆ ซากๆ เหมือนเขาคราดไรคราดนานั่น
แหละ คราดไปคราดมา จนมูลคราดมูลไถแหลกละเอียด ควรแกการปกดําแลวคอยปกดํา 
นี่พิจารณาทางดานสติปญญาของเรา แยกธาตุแยกขันธดูใหละเอียดลออ จนจิตใจมีความ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลว ยอนจิตเขาสูสมาธิ เวลาจิตเขาสูสมาธินี้มีอารมณอันเดียว ใหอยู
สงบแนวอยูกับอารมณอันเดียวเรียกวาเอกัคคตาจิต เอกัคคตารมณ จิตมีอารมณอันเดียว
เรียกวาพักเอากําลัง เพื่อการเดินดวยความราบรื่นดีงาม ใหดําเนินอยางน้ี 

เวลาพักจิตเขาสูความสงบ ใหพัก อยายุงกับทางดานปญญา พักใหจิตมคีวามสงบ
เย็นใจ เวลามีกําลังวังชาพอสมควรแลว ออกจากสมาธิกาวเดินทางดานปญญา อยาหวง
สมาธิ หนาที่การงานแหงการแยกแยะธาตุขันธสกลกายทุกสัดทุกสวนออกคลี่คลายดู ให
เห็นถนัดชัดเจน แลวทําลงไปๆ เร่ือยๆ ซ้ําๆ ซากๆ จนมีความชํานิชํานาญขึ้น ถาเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาแลวยอนเขามาพักทางสมาธิ สงบใจ เรียกวาพักอารมณ จติใจก็มีกําลังและ
กาวเดินทางดานสติปญญาตอไปอีก จิตใจจะมีความคลองแคลววองไวโดยทางสติปญญา 
จะถอดถอนกิเลสเปนลําดับลําดาไปเรื่อยๆ จนสติปญญามีความแกกลาสามารถเขาไปมาก
เทาไรแลว กิเลสจะคอยจางลงๆ เพราะอํานาจแหงสติปญญาเปนเครื่องร้ือถอน  

ใหพากันจดจําอันนี้เอาไวลูกหลาน พระลูกพระหลาน  เราเปนหวงเปนใย ใหได
หลักไดเกณฑไปปฏิบัติ การมาบวชในพุทธศาสนา เราบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน ขอใหไดมี
มรรคมีผลติดหัวใจของเราไปจากความพากเพียรของเราที่เอาจริงเอาจัง เพราะศาสนาเปน
ศาสนารับรองเรื่องมรรคผลนิพพานมาดั้งเดิมแตองคศาสดามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เมื่อมีผู
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ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอยูแลว มรรคผลนิพพานเปนสมบัติของคนนั้นแนนอน ไมได
หางไกลไปจากที่ไหน พระธรรมทานแสดงไววาอกาลิโกๆ ธรรมไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา 
ใครบําเพ็ญเปนธรรมเมื่อไร เอา เปนตลอดๆ เชนเดียวกับกิเลส ถาเอนไปทางกิเลสก็เปน
กิเลสไปเรื่อย เปนฟนเปนไฟเผาเจาของไปเรื่อยนั่นแหละ ถาเราหมุนมาทางดานอรรถดาน
ธรรม ธรรมก็ใหความรมเย็นแกเราไปเรื่อย นี่ละทั้งสองอยางนี้อยูกับหัวใจของเรา ไมอยูที่
ไหน 

เราอยาไปคิดคาดฝนวามรรคผลนิพพานอยูดินฟาอากาศ อยูในเดือนนั้นปนี้ พ.ศ.
นั้นพ.ศ.นี้ นี่เปนลมๆ แลงๆ กิเลสอยูที่หัวใจของเราตลอดเวลาฉันใด ธรรมะก็มีอยูทีหั่วใจ
ของเราตลอดเวลาอกาลิโกเชนเดียวกัน ใหหมุนจิตใจเขาสูอรรถสูธรรมดวยสติปญญาของ
เราอยางแทจริง แลวเราจะรูเห็นอรรถธรรมขึ้นภายในใจ ตักตวงเอามรรคผลนิพพานขึ้นที่
หัวใจของเรา หลังจากพรากกิเลสออกเปนลําดบัลําดาแลว จนกระทัง่ไดถอดถอนกิเลส
หมดโดยสิ้นเชิง จิตจะสวางจาขึ้นมาเต็มดวง ไมตองทูลถามพระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโก 
พระองคประกาศไวแลว และผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองจากการปฏิบัติของตน คํานี้ไมมี
สอง 

ทานผูใดปฏิบัติตามพระพุทธเจาแลว จะรูเปนลําดับลําดาไป นี่เปนเคร่ืองยืนยัน
รับรองในพุทธศาสนาของเรา ไมมคีําวาเปนโมฆะ มีแตกเิลสเทานั้นมันหลอกลวง วาทําบุญ
ไมไดบุญ ทาํบาปไมไดบาป นรกไมมี สวรรคไมมี นี่ละกิเลสตัวมันหลอกคนใหมืดบอดลง
ไป ธรรมดามันก็ขี้เกียจอยูแลว ยิ่งกเิลสมาเสี้ยมสอนแลวยิ่งไปไดงาย เชือ่ไดงาย บาปไมมี 
สนุกทําบาป นั่นละหาบแตบาปแตกรรม บุญไมมียิ่งไมอยากทําบุญเลย นรกไมมีดวยแลว 
ก็มีความกลาหาญตอความชั่วชาลามกเต็มเหนี่ยวๆ ตายแลวจมๆ นี่ละกิเลสหลอกลวงสัตว
โลก หลอกลวงอยางน้ี มันจะไมเอาความจริงมาพูด จะเอาตั้งแตความหลอกลวงมาพดู แต
ธรรมพระพุทธเจานี้เอาแตความจริงมาพูดทั้งน้ัน  

จึงพากันนําไปพินิจพิจารณาตั้งใจปฏิบัติ อยาใหเสียเวลํ่าเวลาที่เราเกิดมาเปน
มนุษย สมควรที่จะไดครองบุญครองกุศลจากการบําเพ็ญของเรา ขอใหไดไปครองทกุคนๆ 
เอาละวันนี้ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตุขันธ ขอความสวัสดีจงมีแก
บรรดาทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๑๕
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


