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เทศนในงานพระราชทานเพลิงศพ ทานพระอาจารยฝน อาจาโร 
เมื่อวันที ่๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
พิสูจนตายเกิดตายสูญ 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ หน) 
อนิจฺจา วต สงฺขารา   อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ   เตส ํวูปสโม สุโขต.ิ 
บัดนี้จะเริ่มไดแสดงธรรมิกถา อันเปนโอวาทคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจา ใหทานพุทธบริษัททั้งหลายฟง ตามกําลังและโอกาสอํานวย วันน้ีเก่ียวกับการ
ถวายเพลิงศพของทานพระอาจารยฝน ซึ่งเปนพระอาจารยสําคัญองคหนึ่ง เวลาน้ีกําลัง
จะเสร็จเรียบรอยลงไปดวยดี ทําไมทานอาจารยฝนทานก็เปนพระเหมือนกันกับพระทั้ง
หลายท่ีวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ปรากฏอยางเดนชัดในความเปนพระเหมือนกัน แต
ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพนับถือ มีความรักความจงรักภักดีตอทาน
มากทั่วประเทศไทยก็วาได ไมวาทางใกลทางไกล ฐานะสูงต่ําหรือวัยใดไมเลือก ตาง
ทานตางเสียสละมาดวยความเช่ือความเล่ือมใส มาถวายเพลิงทานในวาระสุดทายน้ี 

การมาน้ียอมเสียสละทุกอยางเราทานท้ังหลายก็ทราบไดดี เสียสละท้ังเวลํ่าเวลา
หนาที่การงานสมบัติเงินทอง แมที่สุดชีวิตจะหาไมในขณะที่มาก็จํายอม น่ีเพราะความ
เชื่อความเลื่อมใสตอทาน ทานเปนพระประเภทใดถึงไดมีประชาชนเคารพนับถือมาก 
เราเองเพียงจะมีความภูมิใจในเรา เปนที่อบอุนใจในเราก็ยังเปนไปไมได แตทานเอง
สามารถทําความรมเย็นใหแกองคทานเองแลว ยังสามารถทําความรมเย็นหรือเปน
เครื่องดูดดื่มจิตใจของประชาชนทั้งหลายไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงเทียบกับแมเหล็กอัน
สําคัญดึงดูดจิตใจประชาชนใหมีความเชื่อความเลื่อมใส ท้ังน้ีเพราะทานมีความสําคัญ
อยูภายในองคทาน เรียกวาคุณธรรม คุณธรรมน้ีเปนส่ิงท่ีประเสริฐเหนือโลกท้ังสาม คํา
วาธรรมนั้นเปนของมีอยูตลอดอนันตกาล แตไมมีใครสามารถที่จะรื้อฟนธรรมนั้นขึ้นมา
แสดงใหโลกเห็นได นอกจากพระพุทธเจาเปนพระองคแรกเพียงองคเดียว 

ทานอาจารยฝนไดบวชในพระพุทธศาสนา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจ
ของตน   เต็มสติกําลังความสามารถเร่ือยมา  เรียกวาเปน  สุปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติด ี 
อุชุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติตรงตอทางมรรคผลนิพพาน ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงภายในใจ สามีจิปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรมนากราบไหว
บูชา เพราะฉะน้ันคนท้ังหลายจึงไดกราบไหวบูชาเคารพนับถือทาน เนื่องจากทานมีของ
ดีดวยธรรมปฏิบัติม ี๔ ประการน้ีเปนรากฐานสําคัญ 
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คําวา สุปฏิปนฺโน อุช ุฯ ญาย ฯ สามีจิปฏิปนฺโน นี้นั้น เปนพระโอวาทของพระ
พุทธเจาที่ทรงสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัท เฉพาะอยางยิ่งคือภิกษุบริษัท หรือเปนเคร่ือง
มือสําคัญที่จะถากถางดัดแปลงกายวาจาใจของผูปฏิบัตินั้นๆ ใหไดถึงความรูย่ิงเห็นจริง 
ศาสนาของพระพุทธเจารวมลงแลวเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมศูนยกลางอยู
เสมอตอมรรคผลนิพพาน ทานผูใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไมวาภิกษุ ไมวาอุบาสก 
อุบาสิกา ธรรมไมไดเลือกหนา ไมไดเลือกที่รักมักที่ชัง เปนตองใหผลแกผูปฏิบัตินั้น
โดยลําดับดวยกัน 

ทานอาจารยฝน ทานเปนพระสําคัญมาดั้งเดิม การประพฤติปฏิบัติก็ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ จนมีความรูความเขาใจทางดานปฏิบัติธรรม ถาเปนสมัย
พุทธกาลก็เรียกวาบรรลุธรรมข้ันน้ันๆ ไปโดยลําดับ ผูมีความสามารถฉลาดรูถึงอรรถ
ถึงธรรมจริงๆ ก็บรรลุถึงอรหัตผลไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล เพราะศาสนธรรมน้ีเปน
ทามกลางเสมอในการส่ังสอนอบรม หรือเปนทามกลางในการที่ผูปฏิบัติจะนํามาแก
กิเลสอาสวะทุกประเภทที่มีอยูภายในใจ และเปนความเหมาะสมในการแกกิเลสทุก
ประเภทตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ 

ธรรมน้ีไมมีการเส่ือมสูญ ไมมีเรียวมีแหลมไปไหน นอกจากผูปฏิบัติธรรมจะทํา
ความเรียวแหลมแกตนเทาน้ัน มรรคผลนิพพานจึงเกิดขึ้นไมได ไมวาครั้งพุทธกาลหรือ
สมัยปจจุบันน้ี มีการปฏิบัติเปนสําคัญ ไมมีสิ่งใดที่จะมากีดกันหวงหามไมใหผูปฏิบัติ
โดยชอบธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ไมใหบรรลุมรรคผลนิพพานได ในสัจ
ธรรมทานแสดงไว ๔ ประการ คือ ๑) ทุกข ความทุกขกายทุกขใจ ซึ่งเปนผลอันหนึ่งที่
เกิดขึ้นมาจากรางกายวิกลวิการวิปริตผิดไปตางๆ ทุกขอันที ่ ๒) เกิดขึ้นมาจากใจที่คิด
ส่ังสมกิเลสอาสวะใหเกิดข้ึนภายในตน แลวปรากฏผลข้ึนมามากนอย ทั้งสองประการนี้
แลที่จะเปนเครื่องกั้นกางมรรคผลนิพพานไมใหเกิดขึ้น 

แลวมีส่ิงใดท่ีจะเปนเคร่ืองบุกเบิก หรือถากถางสิ่งกีดขวางทั้งสองประเภทนี้ให
ผานพนไปได ทานกลาวไววา มัชฌิมาปฏิปทา คําวา มัชฌิมา น้ันสรุปธรรมท้ังหลาย
นับแต ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธลงมา ยอลงมาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา มีสัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป เปนตน และสัมมาสมาธิเปนท่ีสุด ทานผูใดนํามัชฌิมาปฏิปทานี้ไป
ปฏิบัติใหสมบูรณ ผูน้ันแลช่ือวาเปนผูสามารถจะบุกเบิกทางอันเปนส่ิงท่ีรกรุงรังดวย
กิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนใหหลุดพน หรือใหผานพนไปไดโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงนิโรธคือความดับทุกข มรรคคือขอปฏิบัติมีกําลังสามารถเพียงไร นิโรธคือ
ความดับทุกขยอมดับไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งมรรคมีกําลังเต็มที่ สามารถสังหารกิเลส
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ทุกประเภทใหหมดไปจากใจ นิโรธคือความดับทุกข อันเปนผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยได
แกกิเลสท้ังหลายน้ัน ก็แสดงขึ้นมาอยางเต็มที่ภายในจิตใจของผูนั้น 

การสําเร็จมรรคผลนิพพานไมไดหมายสถานท่ีกาลเวลาเปนสําคัญ ย่ิงกวาการ
ประพฤติปฏิบัติ ไมวาครั้งพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตาม ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง อันควรแกการแกกิเลสประเภทตางๆ ใหหมดสิ้นไปไดดวยมรรคคือขอปฏิบัตินี้
เปนของสําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใด เราทานท้ังหลายผูปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจา ได
สนใจคิดบางหรือไมวา สัจธรรมท้ัง ๔ ประเภทน้ี ยังมีสมบูรณอยูกับพวกเราท้ังหลาย 
หรือหากวาสวนใดที่ดอยลงไป การดอยขอใหดอยในทางทุกขและสมุทัยเถิด อยาให
ดอยขอปฏิบัติ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา จะเปนโอกาส
หรือจะเปนความหวังท่ีจะใหผูปฏิบัติน้ันๆ ไดถึงความพนทุกขไดเชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาล 

พอเทศนมาถึงตอนนี้ ก็มีปญหาอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อเย็นวานนี ้มีพระทานไป
ถามวา ในครั้งพุทธกาลปรากฏวาพระพุทธเจาแสดงธรรมแกพุทธบริษัท ไดสําเร็จมรรค
ผลนิพพานมากมายกายกอง อันน้ีเปนความจริงประการใดหรือไม เราก็ไดตอบตาม
ความรูปาๆ ของเราวา พระพุทธเจาเปนผูบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสโดยส้ินเชิง ธรรมะที่
แสดงออกจากพระทัยของพระพุทธเจาโดยทางพระโอษฐ เปนธรรมะท่ีบริสุทธ์ิหมดจด 
ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ ผูฟงฟงดวยความตั้งอกตั้งใจ เพ่ือจะรูย่ิงเห็นจริงในความ
จริงทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรงแสดงนั้น เมื่อตางอันตางจริงเขาบวกกันแลว จะเปนของ
เลวลงไดอยางไร 

เพราะฉะน้ัน ผูที่บรรลุมรรคผลนิพพานได ก็ตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมตอ
ความสัตยความจริงจริงๆ และผูช้ีแจงแสดงธรรมก็เปนผูแสดงดวยความรูจริงเห็นจริง 
ไมแสดงแบบสุมส่ีสุมหาเดาหนาดนหลังไปอยางน้ัน ตนเองไมรูจําไดแตชื่อของธรรมวา 
ความโลภเปนอยางน้ัน ความโกรธเปนอยางนี ้ ความหลงเปนอยางน้ัน เราจําช่ือของ
กิเลสไดจนกระทั่งถึงปูยาตายายของมันก็ตาม เชนเดียวกับเราจําช่ือของโจรผูรายท้ัง
หลายไดน่ันเอง อยาวาเพียงจําช่ือของโจรผูรายท้ังหลายน้ันไดเลย จําจนกระทั่งโคตรแซ
ของผูรายเหลาน้ันได ก็ไมเห็นเกิดประโยชนอันใด ถาจับตัวเสือเหลาน้ันไมได ก็คือเสือ
เหลาน้ีเองท่ีจะทําความเดือดรอนเสียหายแกบานแกเมือง หาความสงบไมได 

อันนี้การจําชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะเฉย ๆ ไมเพียงแตจะจําชื่อของตัวกิเลส จํา
จนกระทั่งถึงโคตรแซของกิเลสดวยความจดความจําเฉยๆ โดยไมทําอะไรใหกิเลสมี
ความกระทบกระเทือน หรือจับกิเลสไมได ฆากิเลสไมตายแลว การจําช่ือกิเลสทุก
ประเภทไดไมเห็นมีความหมายอันใดเลยเชนกัน 
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เพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญอยูที่การจําชื่อของกิเลสไดแลว ใหทําหนาที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ท่ีจะใหกิเลสเหือดแหงหรือหมดส้ินไปดวยอุบายวิธีใด 
ท่ีเรียกวาฆากิเลสไปโดยลําดับ กิเลสจะสิ้นออกจากใจไปเปนลําดับจนกระทั่งหมดสิ้น
ภายในจิตใจ เปนผูถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธเหมือนองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
เรียกวาตามเสด็จพระองคทัน เชนเดียวกับเราจําชื่อของโจรของผูรายไดแลว ตามจับตัว
มาทําโทษใหได ก็ไมมีผูใดที่จะเปนโจรผูรายกอความเดือดรอนแกบานเมืองอีกตอไป 

การปฏิบัติศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เราควรคํานึงถึงพระโอวาทที่
พระองคทรงสั่งสอนพวกเรา ไมใชสั่งสอนเพียงปาวๆ เทานั้น กอนที่จะไดตรัสรูก็ทรง
สละพระชนมชีพเพื่ออรรถเพื่อธรรม จนกระทั่งถึงสลบไสลไปถึง ๓ ครั้ง ซ่ึงเราเคย
ทราบในตํารับตําราอยูแลว จนกวาจะไดตรัสรูมีความลําบากยากเย็นแคไหน ไมมีใคร
เสมอเหมือนพระพุทธเจาในเร่ืองความลําบาก หรือความอุตสาหพยายามทุกดานทุก
ทาง เพื่ออรรถเพื่อธรรมมาเปนสมบัติของพระองคและมาสั่งสอนโลก 

การสั่งสอนโลกนั้น พระองคสั่งสอนดวยพระเมตตาจริงๆ ไมมีโลกามิสใดๆ เขา
เคลือบแฝงเลย เพราะพระทัยทานบริสุทธ์ิ ไมมุงประสงคสิ่งใดนอกจากหัวใจของสัตว
โลก ไดรับผลประโยชนมีความรมเย็นเปนสุข และรูเหตุรูผล รูดีรูช่ัวรูบุญรูบาป รูนรก
สวรรค ประจักษตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้นเทานั้น นั้นเปนสิ่งที่พระองคตองการ
อยางยิ่ง 

พระโอวาททุกบททุกบาททรงแสดงดวยพระเมตตา เราผูรับพระโอวาทคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจา ควรจะสํานึกในพระคุณของทาน แลวพยายามปฏิบัติตนอยาให
เสียเวลํ่าเวลา เกิดมาในชาติหน่ึงๆ ไมใชเปนของเล็กนอย เชนเกิดมาเปนมนุษย ตองมี
ภูมิคุณธรรมควรที่จะเปนมนุษยไดถึงจะมาเปนได เชน กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การเกิด
เปนมนุษยเปนของที่หาไดยาก แตเราทุกคนท่ีปรากฏตัวอยูเวลาน้ี ไดเปนมนุษยแลว
อยางสมบูรณดวยกัน และทราบประจักษใจวาตนเปนมนุษย เมื่อไดความเปนมนุษย
แลว ก็ควรจะรักษาคุณสมบัติแหงความเปนมนุษยน้ีดวยดี ดวยขอปฏิบัต ิมีทานมีศีลมี
อบรมเจริญเมตตาภาวนาสวดมนตประจําภูมิมนุษยเรา ไมเชนนั้นก็จะกลายไปแยงภูมิ
สัตว กิริยามารยาทความรูความเห็นของสัตวมาเปนของตัว เม่ือไปแยงเอากิริยามารยาท
ความรูความเห็นของสัตวมาเปนของตัวแลว ก็จะกอความเดือดรอนใหแกตนและผูอื่น
ไดมากมาย เพราะมนุษยเรามีความฉลาดกวาสัตว การทําความเสียหายจึงทําไดอยาง
มากมายยิ่งกวาสัตวใดๆ ทั้งนั้น และมนุษยเราเปนผูฉลาดกวาสัตว การบําเพ็ญตนให
เปนไปในทางที่ด ียอมไมมีสัตวตัวใดจะเสมอมนุษยไดเลย เพราะมนุษยฉลาด 
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เวลาน้ีเราเกิดมาในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา ก็เรียกวาเปนบุญลาภของเรา
แตละทานๆ อยาใหเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย ตามหลักธรรมที่ไดยกขึ้นไว ณ เบ้ือง
ตนน้ันวา อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารรางกายของเราทุกๆ ทานตั้งอยูในความไมแน
นอนทุกขณะ คือ สังขารรางกายไมเท่ียง ไมเพียงไมเที่ยงอยูเฉพาะกาลเทานั้น ไมเที่ยง
ไปตลอดเวลา แปรอยูโดยสม่ําเสมอตั้งแตขณะแรกเริ่มปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมา จน
กระทั่งถึงบัดนี ้และแปรไปจนกระทั่งถึงวาระสุดทายคือความตาย 

เราจึงไมควรนอนใจในชีวิตจิตใจของเราท่ีเปนอยูน้ีวาจะไมตาย สัตวทุกตัวสัตว 
มนุษยทุกคนมีปาชาเต็มตัว ใหญโตกวางแคบดูในตัวของเราก็ทราบ น้ีเปนปาชาหมดท้ัง
ตัว เม่ือตายแลวหาสาระอันใดไมได อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีเกิดขึ้นกับตายเทานั้นเปนคู
เคียงกัน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺต ิเกิดแลวตองตาย น่ันทานบอก เตส ํวูปสโม สุโข การ
ระงับดับเสียไดซ่ึงความเกิดเปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชายอะไรน้ีเสียได ทานวาเปน
ความสุขอยางยิ่ง 

พวกเราทั้งหลายปรารถนาอยากเกิดกัน แตไมปรารถนาอยากตาย เปนความขัด
แยงตอความจริง ปนเกลียวกับความจริง จึงไดทุกขอยูเรื่อย ๆ เพราะความปนเกลียว
ความจริง การรูตามความจริงปฏิบัติตามความจริง คือหลักธรรมของพระพุทธเจา ที่
ทรงสั่งสอนไวนั้นเปนความถูกตอง เราจะไดไมประมาท เกิดข้ึนมาอยางไรแลวตองตาย 
ในขณะท่ีมีชีวิตอยูน้ีใหพยายามบําเพ็ญ เราอยาเช่ือเราจนเกินไปเรามีกิเลส เหมือนคน
ตาบอดเชื่อตัวเองไมเชื่อตนตาดี เดินไปที่ไหนชนแตไมโดนแตไม เจ็บแขงเจ็บขาก็เจ็บ
แขงเจ็บขาคนตาบอดน้ันแล ไมใชเจ็บแขงเจ็บขาคนตาด ี การเชื่อคนตาดีดีกวาเชื่อตัว
เองซึ่งเปนคนตาบอด คนโงควรจะเชื่อคนฉลาดเปนของดี 

ถาเราเช่ือเรามากจนเกินไป โดยไมคํานึงถึงวา ผูใดบางท่ีจะมีความฉลาดแหลม
คมย่ิงกวาเรา ถือวาเราเปนผูฉลาดเหนือใครๆ หรือวาฉลาดเต็มตัว นั้นมักจะโงเต็มตัว
อยูทุกขณะ การท่ีเช่ือยอมมีเช่ือหลายดานหลายทาง เชน เช่ือวาตายแลวสูญก็มี น่ีเช่ือ
อยางจมไปเลย ความท่ีวาตายแลวสูญน้ัน เราคนหาสาเหตุอันใดมา มีเหตุมีผลอยางไร
พอท่ีจะยืนยันไดวาตายแลวสูญเลา 

ตายแลวเกิดน่ีมีหลักมีเหตุผลเปนเคร่ืองยืนยัน ดังพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว 
เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด ทานเรียกวาวัฏวน วนไปเวียนมาอยูในกําเนิดตางๆ แลวแต
กรรมที่มีอยูภายในจิตใจจะพาใหไปเกิดในภพนอยภพใหญ ชั้นสูงชั้นต่ําชั้นใดๆ ไม
เลือก สําคัญอยูที่กรรมซึ่งมีอยูภายในใจ กรรมดีกรรมชั่วนี่เปนเชื้ออันสําคัญที่จะยังสัตว
ท้ังหลายใหไปเกิด และมีความสุขความทุกข มีอํานาจวาสนา โงฉลาดตางกัน มีอยูที่ตรง
น้ี ไมไดมีอยูที่ความสําคัญเอาเฉยๆ 
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เชนอยางวาตายแลวสูญเปนตน อะไรมันสูญ ถาหากวาตายแลวสูญ พวกเราท้ัง
หลายที่นั่งอยูนี้มีมาไดอยางไร เพราะคําวาตายแลวสูญน้ันจะไมสูญต้ังแตเพียงเทาน้ี จะ
สูญมาดั้งเดิมอยูแลว ไมใชจะมาสูญเพียงขณะเรามาพูดนี้เพียงเทานั้น อะไรมันสูญ ธาต ุ
๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ  เขาผสมกันแลว จิตไปจับจองวาเปนเจาของมาเกิดเปนรูปเปนกาย 
เปนหญิงเปนชาย ปรากฏเปนตัวเราเปนสัตวตางๆ มีอยูเต็มโลกเต็มแผนดิน น่ีถาโลก
เปนของตายแลวสูญจริงๆ สัตวมาเกิดไดอยางไร เอาอะไรมาเกิด เพราะอะไรๆ มันก็
ตองสูญไปหมด จิตตายแลวสูญมีความรูสึกในตัวคนไดอยางไรเลา น่ีก็เพราะตายแลว
ไมสูญนั่นเอง มันถึงมีอยูใหเห็นอยูรูอยูอยางนี ้

ผูท่ีวาตายแลวสูญน้ันแล เปนเหตุท่ีจะใหทําความช่ัวชาลามกตางๆ ไดอยางเต็ม
ที ่ โดยไมคํานึงถึงผลวาจะเปนอยางไร ความเชื่อตัวเองนั้นแลเปนเหตุใหเกิดความทุกข 
เราสําคัญวาตายแลวสูญ แตความจริงมันไมสูญ เมื่อไปเกิดในภพตางๆ เพราะอํานาจ
แหงการทํากรรมหนัก ก็จะไดรับความทุกขแกตัวเองนั้นแล เชนเดียวกับคนตาบอดไม
เช่ือคนตาดี ความเจ็บก็จะตองตัวเองเปนคนเจ็บ โดนไมโดนอะไรก็ตาม ความไมเชื่อ
คนตาดี ผลสุดทายก็คนตาบอดนั้นแลเปนผูไดรับความทุกข เพราะความเช่ือตัวเอง 

เราท้ังหลายมืดบอด ไมมีความสวางไสวอันใดเปนเคร่ืองยืนยัน พอที่จะรับรอง
เปนความจริงได เกิดมาก็ไมทราบวามาจากภพใดชาติใด มาปรากฏเปนมนุษยอยูนี้ 
แลวตายจากน้ีแลวจะไปไหนอีก เมื่อไมมีทางออกโดยธรรมแลวก็วาตายแลวสูญ คนที่
เขาใจวาตายแลวสูญน้ันแล เปนเหตุใหทํากรรมช่ัวชาลามกไดโดยไมมีการยับย้ัง เพราะ
วาเราเกิดชาติเดียวตายไปแลวไมเห็นมีอะไรท้ังน้ัน สูญส้ินไปเลย น่ีเปนความสําคัญ แต
สิ่งที่เปนเชื้อใหเกิดนั้นไดแกอะไร ทานวาอวิชชาเปนเช้ือสําคัญ แตการท่ีเราจะพิสูจนถึง
เร่ืองความเกิดความตายน้ี เราจะพิสูจนเพียงความคิดดนเดาเอาเฉยๆ นั้นไมได ไมยังผู
น้ันใหส้ินสงสัยไดเลย 

พระพุทธเจาผูทรงสั่งสอนสัตวโลก ทรงคนพบดวยภาคปฏิบัติของพระองค ตรัส
รูดวยการปฏิบัติ ไมไดตรัสรูดวยการดนเดา ดวยการคิดเอาเฉยๆ เม่ือไดตรัสรูความ
จริงแลว นําความจริงน้ันมาส่ังสอนโลก ธรรมน้ันจึงเปนของจริงลบไมสูญ เชนอยางวา
ตายแลวเกิดอีก อะไรเปนเหตุใหเกิดอีก พระพุทธเจาก็ทรงทราบแลววา อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เปนตน อวิชชาน้ันแลเปนเช้ือสําคัญ ที่ฝงอยูภายใน
จิตน้ัน พาใหสัตวไปเกิดในกําเนิดตางๆ กันไมมีท่ีส้ินสุดจุดหมายปลายทางเลย การที่
จะระงับดับเสียซ่ึงความเกิดน้ันดับวิธีใด ทานสอนวิธีดับ เฉพาะอยางยิ่งคือ จิตตภาวนา
เปนภาคพิสูจนอันสําคัญ และจะเห็นความจริงดวยภาคภาวนาน้ีเทาน้ัน อยางอื่นเปนไป
ไมได 
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พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา ตรัสรูดวยการปฏิบัติ สาวกท้ังหลายบรรลุ
ธรรมดวยการปฏิบัติ รูจริงเห็นจริงดวยการปฏิบัติ ไมไดรูจริงเห็นจริงดวยความจําความ
คาดคะเนเอาเฉยๆ อันนั้นเปนความสําคัญของคนมีกิเลส ไมใชเปนความจริงของธรรม 
พระพุทธเจาทรงปฏิบัติธรรม รูธรรมดวยความจริงในพระทัยแลวจึงนํามาส่ังสอนโลก 
เพราะฉะน้ันจึงเรียกวาสวากขาตธรรม ธรรมทีต่รัสไวชอบแลว 

คําวา อวิชฺชาปจฺจยา น่ีเราจะทราบไดทางภาคปฏิบัติ เริ่มแรกปฏิบัติถาใจของ
เรายังไมเคยสงบรมเย็นเลย เราก็ไมทราบวาใจคืออะไร รางกายคืออะไร มันรูไปหมด
ทั้งตัวแตจับจุดแหงความรูไมได เพราะฉะน้ันการปฏิบัติ อยางทานสอนใหอบรมจิตให
มีความสงบ ก็เพื่อจะตะลอมกระแสจิตเขามาสูวงเฉพาะของตนเอง เพื่อจะจับตัวเองได
วาน้ีคือจิต น้ันคือรางกาย ในภาคปฏิบัติเบื้องตนก็จะพิสูจนถึงเรื่องของจิต พิสูจนเร่ือง
จิตทานใหพิสูจนดวยหลักจิตตภาวนา เม่ือใจมีความสงบเราจะเห็นจุดแหงความรูอยาง
เดนชัดอยูภายในตัวของเรา สงบมากเพียงไรยิ่งเห็นจุดของจิตเดนชัด รางกายเปนอยาง
หน่ึง จิตเปนอยางหน่ึง เห็นไดอยางชัดเจนภายในใจของผูสงบ ย่ิงจิตมีรากฐานแหง
สมาธิแนนหนาม่ันคงดวยแลว ก็ยิ่งเห็นฐานของจิตไดอยางชัดเจน จากน้ันแลวก็
พิจารณาทางดานปญญา 

คําวาปญญาคอืความเฉลียวฉลาด ความคล่ีคลาย ความพินิจพิจารณาไตรตรอง
คนหาความจริงท่ีมีอยูในสกลกายของเรา เรียกวามีอยูที่ขันธ ๕ น้ี รูปไดแกรางกายสวน
ตางๆ น้ีเรียกวา รูป เวทนา ไดแกความสุข ความทุกข เฉยๆ ท่ีมีอยูท้ังในรางกายและ
จิตใจ สัญญา คือความจําไดหมายรู จําไดวาบานน้ันอยูน้ัน บานน้ีอยูน้ี คนน้ันช่ือน้ัน 
สังขารคือความคิดความปรุงของใจ นี่เปนอาการที่ออกมาจากจิตแตละอยางๆ วิญญาณ
คือความรับทราบ เวลาอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกัน ไดแก ตา
กระทบรูป หูกระทบเสียง เปนตน เกิดความรูสึกข้ึนในขณะน้ัน พอสิ่งสัมผัสผานไป
ความรูนี้ก็ดับไป ทานเรียกวาวิญญาณ 

การพิจารณาคล่ีคลายส่ิงท้ังหลายเหลาน้ีใหเห็นชัดตามเปนจริงของมัน เรียกวา
ปญญา ปญญาคล่ีคลายดูใหเห็นชัด รูปใหเห็นเปนสภาพของรูปตามความจริง ไมใชเรา 
เวทนา ความสุขความทุกขเฉยๆ เปนความจริงแตละอยางๆ ไมใชเราไมใชของเรา นี่
ทางภาคปฏิบัติเปนอยางนี ้ สังขาร ความคิดความปรุงข้ึนมาภายในจิตใจ เกิดแลวดับ 
ดับแลวเกิด คิดดีคิดชั่วดับ มีเกิดมีดับเปนคูเคียงกันเสมอไป ไมใชเราไมใชของเรา 

พิจารณาจนเห็นชัดภายในจิตใจ วารูปเปนรูป เวทนาเปนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ แตละอยางๆ เปนอาการหน่ึงๆ เทาน้ัน ไมใชเราไมใชของเรา ใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนประจักษใจ เม่ือรูแจงเห็นชัดในอาการท้ังหาน้ีแลว จิตยอมหดตัวเขาไป ปลอย
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วางรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ออกไวตามความเปนจริงของมัน น่ีการคล่ีคลาย
การพิสูจนถึงเรื่องจิต มีอะไรเปนสาเหตุใหเกิดไมเกิด จิตมีความติดของพัวพันในสิ่งใด 
หนักในอารมณใดมาก เรายอมทราบไดชัดวา จิตนี้ยังมีความสืบตอกับสิ่งนั้นๆ 

เม่ือปญญาพิจารณาหย่ังทราบชัดเจนแลวปลอยวางเขามาๆ เรียกวาจิตขาดจาก
อารมณน้ันๆ โดยลําดับ จนกระท่ังเขามารูภายในตนเอง คือ มีจิตกับอวิชชาเทาน้ัน กิ่ง
กานแขนงของอวิชชาที่สงออกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย หรือสงไปทางรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถูกตัดหมดหรือถูกรูเทาทันดวยปญญา ปลอยวางเขามา
ไมมีสิ่งใดเหลืออยูเลย เหลือแตอวิชชาตัวเดียวเทาน้ัน ลูกเตาหลานเหลนถูกฆาฉิบหาย
ตายหมดดวยปญญาแลว ก็พิจารณาตัวเชื้อที่พาใหเกิด ไมมีอันใดที่จะพาใหเกิดนอก
จากอวิชชาน้ีเทาน้ัน นี่การปฏิบัติใหพิสูจนเรื่องความตายเกิดตายสูญตองพิสูจนอยางนี้ 

เมื่อไดทําลายอวิชชาลงไปหมดดวยปญญาอันแหลมคมแลว หมดเชื้อ ความเกิด
ไมม ี เปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ นี้ละที่พระพุทธเจาทรงทราบวาเปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ 
เปนอยางนี้ การเกิด-เกิดเพราะสาเหตุแหงอวิชชาน้ี ไดชําระลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไมมี
เหลือแลว ภพไมมี นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ความเปนอีกความเกิดอีก คือ เกิดในภพน้ันๆ
ไมม ี รูประจักษพระทัยพระองคอยางนี ้ ไมไดรูดวยความคาดคะเน ความดนเดาเอา
เฉยๆ วาตายแลวเกิด ตายแลวสูญอะไรทํานองนั้น 

แมเราจะเช่ือตามหลักธรรมของพระพุทธเจาวา ตายแลวเกิดก็ตาม แตถายังไม
ถึงความจริงท่ีเราปฏิบัติรูเองเห็นเอง อันนั้นก็ยังไมเกิดผลเทาที่ควร เพียงเชื่อไปเทานั้น 
การท่ีจะใหเกิดผลโดยสมบูรณ ตองเปนเราประพฤติปฏิบัติใหเห็นตามความเปนจริงที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวภายในใจของตน ทุกสิ่งทุกอยางจริงหมดดวยปญญา
แลว นั้นแลเปนผลของผูปฏิบัต ิ การสิ้นสุดแหงความเกิดก็สิ้นสุดที่อวิชชาซึ่งเปนเชื้อให
พาเกิดพาตาย เมื่ออวิชชาสลายตัวลงไปแลว ดวยอํานาจของขอปฏิบัติมีปญญาเปน
สําคัญแลว ไมมีอันใดที่จะมาเปนสาเหตุใหกอภพกอชาติอีก น้ันคือทานผูบริสุทธ์ิ ผูนี้ไม
เกิด 

ทุกขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด ในขณะเดียวกันทุกขยอมมีแกผู
ชอบเกิดเสมอน่ันแหละ ทุกฺขา ชาต ิปุนพฺปุน ํการเกิดบอยๆ ก็เปนทุกขไมหยุด การไม
เกิดเสียน้ันแลเปนบรมสุข ทานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง จะ
หมายถึงอะไร ก็หมายถึงความบริสุทธิ์ของใจนั้นแล ไมตองไปกอภพกอกําเนิดเกิดใน
สถานที่ใดอีก ประจักษดวยปญญา น้ีแลเรียกวา สนฺทิฏฐิโก เปนผูรูเองเห็นเองดวยการ
ปฏิบัติของตนเอง ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูท้ังหลายจะพึงรูโดยเฉพาะตน
เองเทานั้น ไมสาธารณะแกผูใดที่ไมไดปฏิบัติ 
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ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่กลาวมาเหลานี้ เวลาน้ีเปนโมฆะไปแลวเหรอ 
สวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบแลวน้ัน ชอบตั้งแตครั้งพุทธกาลโนนเหรอ ปจจุบันน้ีธรรม
ของพระพุทธเจาไมชอบเหรอ หรือชอบแตพวกเรา แตธรรมไมชอบ มันจึงเปนเหตุให
เกิดกิเลสตัณหาอาสวะ เกิดความยุงเหยิงวุนวายอยูตลอดเวลา ทั้งๆ ท่ีเราเปนชาวพุทธ
ปฏิบัตธิรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจา แลวกิเลสตัวไหนบางที่ไดหลุดลอยออกไป
เพราะถือศาสนา ถือเฉยๆ ก็ไมเกิดประโยชนถาไมถือเพื่อปฏิบัต ิเหมือนเราถือขนมอยู
ในมือของเราน้ันนะ ถาไมรับประทานก็ไมเกิดประโยชนอะไร ขาวตมขนมมันก็ทิ้งไป
เฉยๆ เนาเฟะไปเฉยๆ ไมเกิดประโยชน นอกจากเอามารับประทานเทาน้ัน 

ธรรมของพระพุทธเจาไมใชจะมีอยูเฉยๆ ยกเปนตูเปนหีบแบกอยูบนบาแลวช่ือ
วาถือศาสนา ถืออยูที่ใจ ปฏิบัติอยูที่ใจ ใหรูท่ีใจใหเห็นท่ีใจ พิสูจนความจริงของธรรม
ตองพิสูจนภายในใจ ทานสอนลงที่นี่ไมไดสอนไปที่ไหน 

น่ีละทานอาจารยฝน ทานปฏิบัติมีความรูย่ิงเห็นจริงอยางน้ัน ทานมีความอบอุน 
มีความภูมิใจในอรรถในธรรมสําหรับทาน ทานเคารพทาน เพราะฉะน้ันจึงเปนสาเหตุ
ใหคนท้ังหลายมีความเคารพตอทาน ทานเปนผูด ี คนทัง้หลายก็มีความเคารพ น่ีเปน
หลักสําคัญ ขึ้นอยูกับ สุปฏิปนฺโน อุช ุฯ ญาย ฯ สามีจิปฏิปนฺโน น้ีเปนหลักสําคัญ 

เราทานท้ังหลายก็เปนผูมีความรูอันหน่ึง ซึ่งเปนเจาของอยูในรางกายนี ้มีสิทธิ์ที่
จะรูจะเห็นธรรมทั้งหลายไดเชนเดียวกันกับครั้งพุทธกาล เพราะศาสนธรรมท่ีสอนไวน้ี
ไมไดขึ้นอยูกับหญิงกับชายโดยถายเดียว แตข้ึนอยูกับการปฏิบัติของผูบําเพ็ญท้ังหลาย 
มีจิตตภาวนาเปนสําคัญ ครั้งไหนก็ตามคําวามัชฌิมาตองทามกลางเสมอ เปนธรรม
เหมาะสมกับการแกกิเลส ถอดถอนกิเลสทุกประเภท สําหรับผูปฏิบัติถูกตองตามหลัก
ธรรมแลว มีสิทธิหรือมีอํานาจที่จะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนใหหลุดพนไดดวย
กัน ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาถึงปจจุบันนี้ไมมีอะไรแปลกตางกันเลย ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ท่ีเรียกวากิเลส ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกันมาแตครั้งพุทธกาลถึงปจจุบันนี้ 
เพราะฉะน้ัน ธรรมจึงไมจําเปนจะตองไปเปลี่ยนแปลงหาอยางอื่นมาแกกิเลส 

หากวาธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนไวแลวน้ี ไมสามารถจะแกกิเลสในสมัย
ปจจุบันเราน้ีไดเหมือนคร้ังพุทธกาลแลวไซร  ก็ควรจะไดเสาะแสวงหาธรรมใหมเอ่ียม
ข้ึนมาใหทันสมัย แตน้ีธรรมน้ีเปนธรรมท่ีเหมาะสมอยูตลอดเวลาแลวท่ีจะแกกิเลสทุก
ประเภท หรือทําคนใหดีไดโดยลําดับเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ทานจึงเรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมศูนยกลางเสมอ เปนความเหมาะสมเสมอ ความพอดีเสมอ 
เรียกวามัชฌิมาคือความพอด ี
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โลกเรานําไปใชก็เอาหลักมัชฌิมานี่แหละไปใชถึงจะพอดี ถาเลยมัชฌิมาน้ีแลว
ไมพอดีทั้งนั้น ไมวาอันใดก็ตาม เชนอาหาร แกงเผ็ดเกินไปไมพอดี เค็มเกินไปไมพอด ี
หวานเกินไปไมพอด ี เปรี้ยวเกินไปไมพอด ีฟงคําท่ีวาเกินไปๆ นั้นไมใชมัชฌิมา นั้นไม
ใชความพอดี ความพอดีก็คือวาอาหารนี้พอดี ไมจืดเกินไปไมเค็มเกินไป เหมาะ นี่
เรียกวาเหมาะสมแลว ถาเปนบานเปนเรือนก็เหมาะสม ไมสูงเกินไปไมต่ําเกินไป คนก็
พอดี ไมสูงนักไมต่ํานักก็พอด ี

หลักสากลของโลกนํามัชฌิมานี้ทั้งนั้นไปใช คือความพอด ี เลยน้ีแลวไมเรียกวา
พอดีไดเลยและขัดขวางดวย เราจะเห็นวาศาสนธรรมน้ีเขากับโลกไดหรือไมเม่ือเปนเชน
น้ัน ธรรมเขากับโลกไมไดแลวโลกจะเปนอยางไร เชนโลกแหงสัตว สัตวประเภทไหน 
เชนสุนัขอยางน้ีเขาไมสนใจกับอรรถกับธรรมเลย เรียกวาธรรมกับเขาเขากันไมได แลว
นากราบนาไหวไหม เราเห็นความสวยงามของสัตวท่ีไมมีอรรถมีธรรมไหม 

มนุษยเราเม่ือไมมีอรรถมีธรรมหาความสวยงามหาความนาดูท่ีไหนมี มนุษยเรา
ไมใชจะงามในรูปรางกลางตัวแลวเปนความสดสวยงดงาม เปนท่ีมีคุณคาราคาโดย
ถายเดียว สําคัญท่ีคุณธรรม การประพฤติปฏิบัติ กิริยามารยาท น่ีเปนเหตุท่ีจะสงเสริม
บุคคลน้ันใหมีสาระสําคัญข้ึนมาภายในตน ไมใชเพียงรูปรางเทาน้ันเปนสําคัญ อันน้ัน
เปนแตเพียงเคร่ืองประดับหนารานเทาน้ัน ถาเขาไปในรานไมมีอะไรก็เปนเครื่องหลอก
โลก คนน้ันสวยงามแตรูปรางแตจิตใจตํ่าทราม ความประพฤติปฏิบัติเลวทรามใชไมได 

คนเรามีคุณคาอยูที่ความประพฤติปฏิบัต ิ สัตวท้ังหลายมีคุณคาอยูท่ีเน้ือท่ีหนัง
ของมัน ตายแลวนําไปจายตลาดไดเปนเงินเปนทองสําเร็จประโยชน มนุษยตายแลวกลัว
ผีกันทั้งนั้น หาคุณคาราคาไมไดถาไมหาคุณคาราคาดวยคุณธรรม ยกตัวอยางเชนครูบา
อาจารยนี่ลองดูซิ อยางทานอาจารยฝนน้ีเปนตน ใครกลัวไหมกระดูกทานอาจารยฝน มี
แตผูอยากไดตองการทั้งนั้น ถาเราจะแจกแลวชุลมุนกันใหญเลย เปนขาศึกนอยๆ อัน
หน่ึงข้ึนมาในวงงานน่ีแหละ เพราะใครก็ตองการกระดูกทาน ตองการอัฐิทาน ใครก็
ตองการๆ 

ไมเห็นมีใครวากลัวกระดูกทานอาจารยฝนเลย น่ีเพราะเหตุใด เพราะกระดูกน้ีมี
คุณคา กระดูกนี้มีคุณธรรม ออกมาจากทานผูมีคุณธรรม อะไรก็กลายเปนคุณธรรมไป
หมด เชน ผาสบง จีวร เครื่องใชตางๆ บริขารของทานเปนสิริมงคลไปหมด เพราะทาน
พาใหเปนสิริมงคล ทานเปนผูมีคุณคา ส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันมีคุณคาไปหมด แนะ ถา
เปนธรรมดาๆ อยางคนตายธรรมดาๆ แลวใครกลัวผีท้ังน้ันแหละ แมแตพอแมกับลูก
ยังกลัวผีกัน กลัวพอจะมาหลอก แมจะมาหลอก และกลัวลูกคนนั้นจะมาหลอกมา
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หลอน ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยูรักกันแทบลมแทบตาย พอชีวิตหาไมแลวเทาน้ันกลัวผีกัน
แลว น่ันเพราะเหตุไร มันตางกันที่คุณธรรมนี ้

มนุษยเราจึงสําคัญท่ีคุณธรรมเปนหลักใหญ พระพุทธเจาจึงสอนธรรมะนี้เพื่อให
เปนคุณธรรม ใหเปนส่ิงท่ีมีคุณคาเปนเคร่ืองประดับมนุษยใหมีความสวยงาม สวยงาม
ภายนอกสวยงามภายใน เชนดอกไม ดอกไมสวยงามแตกลิ่นไมหอมก็ไมนาทัดนาทรง 
ทั้งสวยงามดวยทั้งกลิ่นหอมดวยนาทัดนาทรงมาก ดอกไมไมสวยงามแตกลิ่นหอมก็ยังด ี
ทั้งขี้ริ้วขี้เหรดอกไมนั้นนะ ทั้งกลิ่นเหม็นดวย ไมมีใครเหลียวแลเลย ดูไมได มนุษยเราก็
เหมือนกัน รูปรางกลางตัวสวยงามดวยความประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ดีดวย มีคุณธรรม
ดวย ผูน้ันมีคุณคาสูง รูปรางไมสวยงามแตนํ้าใจสวยงาม ผูน้ันก็มีคุณธรรมดี รูปรางก็
ไมสวยงามแลวทั้งจิตใจก็เลวทรามใชไมไดเลย รูปรางก็ข้ีร้ิวข้ีเหร น้ําใจก็เหมือนกันอีก 
นี่เรียกวาดูไมได ในลักษณะ ๔ อยางน้ี ใหเราท้ังหลายเทียบเคียงเอาเอง 

มนุษยเรามีคุณคาที่การประพฤติปฏิบัติดังที่กลาวแลวสักครูนี ้ ถาไมมีคุณคาอัน
นี้นะกลัวผีกันทั้งนั้นแหละ ถามีคุณคานี้แลวดังอัฐิของทานอาจารยฝนนี้แหละแจกไมได 
ตองเปนขาศึกกันทันที ใครก็จะเอาๆ กระดูกของทานมีเพียงเล็กนอยเทานั้น คนทั่ว
ประเทศไทยใครก็จะเอาๆ นั่นละตอนจะเกิดขาศึกกัน ทําไมใครจึงไมคิดกลัวผีกระดูก
ทานบาง ก็เพราะคุณธรรมของทานเปนสําคัญ 

ใหเราทําตัวของเราอยางน้ี ไมไดอยางทานอาจารยฝนก็ตาม แตขอใหเราเปนคน
ดี ประพฤติปฏิบัติตัวใหดี ธรรมของพระพุทธเจาน้ีเปนเคร่ืองประดับสัตวโลกใหมีความ
สวยงาม ทั้งความประพฤติการปฏิบัติตัว นอกจากน้ันยังเปนสุขในปจจุบันและเปนสุข
ในอนาคตอีกดวย ในโลกน้ีก็เปนสุข ไปโลกหนาก็เปนสุข เพราะเปนผูสรางคุณงาม
ความดีอันเปนสาเหตุใหเกิดความสุขข้ึนมา 

วันนี้ไดอธิบายถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา และเก่ียวกับเร่ืองทานอาจารยฝน ใหทาน
ทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัต ิ และพูดถึงเรื่องตายเกิดตายสูญ ขอใหทุกๆ ทานไดนํา
ไปวินิจฉัยภายในตัว เราทุกคนเปนผูเกิดมาแลว ใหวินิจฉัยตัวเองใหทราบดวยตัวเอง
น้ันแล เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด วันหน่ึงๆ ที่ผานไปๆ ขอใหผานไปดวยคุณงามความดี
ประสมกันไปดวย อยาใหมีแตความฟุงเฟอเหอเหิม อยาใหมีแตความลืมเนื้อลืมตัวไป
หมด ศีลธรรมไมปรากฏภายในจิตใจเลย คนน้ันหาคุณคาหาราคาไมได 

คําวาบุญและบาปน้ันลบไมสูญ ใครจะวาบุญและบาปไมมีก็ตาม ก็เหมือนกับวา
ตายแลวสูญน่ันแหละ สิ่งที่มีอยูยอมเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูของตน แตล้ีลับ
สําหรับคนท่ีไมเห็น เชนหนามที่ขวางทางอยู เปนความเปดเผยดวยความมีอยูของมัน 
แตเราไมเห็นไปเหยียบเขา หนามท่ีเราไมเห็นน่ันแลมันปกเทาเราใหเจ็บได คําวาบาป
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หรือบุญน้ีเราเทียบกันไดอยางชัดเจนก็คือวา สุขกับทุกข เคยหนีจากรางมนุษยและราง
สัตวเมื่อใด สุขทุกขมีมาดั้งเดิม บาปก็คือความชั่ว อันเปนสาเหตุใหเกิดความทุกข บุญ
ก็คือความดีอันเปนสาเหตุใหเกิดความสุข เราจะลบลางไดอยางไร 

ผูใดเปนผูตรัสไวในส่ิงเหลาน้ี บาปก็พระพุทธเจาแสดงไว บุญก็พระพุทธเจา
แสดงไว นรกสวรรคก็พระพุทธเจาแสดงไว ทรงแสดงไวทุกแงทุกมุม ไมไดแสดงแบบ
ลวงโลก พระพุทธเจาไมใชศาสดาลวงโลก เปนศาสดาท่ีรูจริงเห็นจริงจริงๆ นําส่ิงท่ีรู
เห็นประจักษพระทัยแลวออกมาสั่งสอนโลกแลวจะผิดไปที่ไหน จึงหาความผิดไมได มี
แตความถูกตองดีงาม สมกับหลักธรรมวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวตรัสชอบแลวเทาน้ัน 

ขอใหทุกทานซึ่งเปนพุทธศาสนิกชน นําอรรถนําธรรมของพระพุทธเจาไปเปนสิริ
มงคล ไปเปนคุณสมบัติแกตัวของเรา เราจะมีความอบอุนภูมิใจในความเปนมนุษยของ
เรา เวลาเราตายไปเราก็มีความภูมิใจวาเราไดสรางความดีไวในใจ ใจนี้เปนนักทองเที่ยว
เกิดไดทุกแหงทุกหน ไมกําหนดกฎเกณฑในสถานที่เกิด สําคัญที่มีกรรมดีกรรมชั่วเปน
เคร่ืองหนุนอยูภายในจิตใจ น่ีเปนของสําคัญ เพราะฉะน้ันจึงควรสรางความดีใหมากๆ 

ใหเราระลึกถึงปาชาบางวันหน่ึงคืนหน่ึง วันหน่ึงๆ ควรระลึกถึงความตายอยาง
นอยสัก ๕ คร้ัง ใจคนเราก็จะมีหยุดชะงักบาง การทําความช่ัวชาลามกท้ังหลาย หรือ
ความฟุงเฟอเหอเหิม การลืมเนื้อลืมตัวก็จะมีสติสตังบาง เพราะปาชามีอยูกับตัว เรา
ตองตายวันหนึ่งแนนอน จะมั่งมีศรีสุขขนาดไหนก็ตองมีตาย ทุกขจนขนาดไหนก็ตองมี
ตาย คนโงคนฉลาดมีความตายประจําดวยกัน จึงควรสรางความดีงามไวสําหรับตน จะ
ไดเปนสิริมงคลในปจจุบันแลอนาคต 

การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควรแกเวลา ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาคุมครองทานท้ังหลายใหมีความ
สุขกายสบายใจ และกลับไปบานดวยความปลอดภัยโดยทั่วกัน เอว ํ ก็มีดวยประการ
ฉะนี้ 


