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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
ผานมาแลวก็ผานไป 

 
กลับมาจากกรุงเทพฯ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๓ จนกระทั่งบัดนี้ก็ไดเทศน

กัณฑหนึ่งในเดือนมกราคมตนเดือน หลังจากนั้นแลวก็ไมไดเทศนอบรมพระเณรบาง
เลย ซึ่งเราไมเคยปฏิบัติมาอยางนี ้ก็เพราะธาตุขันธพอเปนพอไป ไมไดเปนอารมณกับ
ขันธเหลาน้ี แตระยะป ๓๒, ๓๓ มาน้ี รูสึกวาธาตุขันธออนลงมากมายจะเทศนาวาการ
แตละครั้งๆ ตองไดพินิจพิจารณา ถาเปนรถก็ตองตรวจดูเคร่ืองดูเคราใหเรียบรอยกอน
ท่ีจะออกว่ิง  น่ีก็เหมือนกัน กอนท่ีจะเทศนาวาการแตละคร้ังๆ ตองพิจารณาแลว
พิจารณาเลา แลวก็ปลอยใหผานไปๆ เพราะธาตุขันธไมพรอม ซ่ึงแตกอนเราก็ไมเคย
เปน 

จึงขอใหทุกทานไดทราบส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีอยางฝงใจ วาความแนนอนในส่ิงที่
เราอาศัยนั้นไมม ีมีแตผานมาผานไปๆ แมท่ีสุดสุขเกิดมาก็ผานไป ทุกขเกิดมาก็ผานไป 
ภพชาติที่เกิดมาก็ผานไปๆ หาสาระอะไรไดบางที่เปนหลักเกณฑภายในจิตใจของเราไม
ม ี มีแตสิ่งที่ผานไปผานมาอยูเพียงเทานั้น ดวยกฎ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ  อนตฺตา ซึ่งสัมผัส
สัมพันธอยูกับตัวของเราน้ีแล แลวก็ผานไปผานมาอยูเชนน้ัน จะหาสาระสําคัญพอท่ีจะ
ตายใจไดไมม ี นี่เรื่องคติของโลกเปนอยางนี ้ ใหยกตัวของเราขึ้นเปนอันดับแรก แลวตี
ความหมายกระจายออกไปสูโลกดินแดนวาเปนเหมือนกันน้ีหมด 

เพราะฉะนั้น ถาไมสรางหลักใจทีเ่รียกวาหลักธรรมไวเสียต้ังแตบัดน้ีแลว ก็จะ
เปนผูผิดพลาด ไดมาเสียไปๆ หาท่ีไวใจตายใจไมไดอยูอยางน้ีตลอดไปอีก ไมใชเพียง
วาเปนมาอยางน้ีแลวจะส้ินสุดยุติลงไป ยังจะเกิดมาดวยความเปนเสี่ยง ตายดวยความ
เปนเสี่ยง อยูดวยความเปนเสี่ยง กับส่ิงสัมผัสสัมพันธท้ังหลายเหลาน้ี อยูไมหยุดไม
ถอย หาทางออกไมได น่ีทานจึงเรยีกวาวัฏวน คือหมุนไปเวียนมาอยูอยางน้ีแล 

คิดดูอยางครูอาจารย ท่ีทานใหโอวาทแนะนําส่ังสอนพวกเรามาโดยลําดับลําดา
น่ันละ ถาจะเปนสมบัติติดไมติดมือก็หลุดไมหลุดมือไป ครูบาอาจารยท่ีเปนท่ีพ่ึงพิง
ของเราใหไดรับความอบอุนเย็นใจก็ลวงไปๆ อยางน้ัน หาความแนนอนไมไดเลย ส่ิง
ภายนอกเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจงนําสิ่งภายนอกทั้งหลายที่จะเปนคติเครื่องเตือนใจ
เปนสารคุณ เขาสูใจของเราดวยภาคปฏิบัติ 

อยาไดสงสัยกังวลกับส่ิงใดในโลกน้ี วาจะผิดแผกแปลกตางกันกับเร่ืองกฎของ
อนิจจังท่ีเคยเปนมาอยูแลวน้ี ในกาลตอไปจะไมเปนไปอยางนี ้ อยาไดสงสัยความเปน
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เหลาน้ี เคยเปนมาฉันใดก็เปนไปฉันน้ัน เพราะฉะนั้น สัตวโลกจึงหาความแนนอนไมได 
อยูก็อยูดวยความสงสัยสนเทห อยูดวยความไมมีหลักมีเกณฑ อยูไปวันหน่ึงๆ ถาเปน
อยางมนุษยเราท่ีพอรูเดียงสาภาวะบาง ผูฉลาดก็ขวนขวายความดีได เชนอยางชาวพุทธ
ของเรา 

เพราะผูนับถือพุทธศาสนาน้ี เปนผูแมนยําในส่ิงท่ีนับถือน้ันวาไมผิดพลาด 
ประกาศแตเรื่องธรรมทั้งหลายซึ่งเปนความถูกตองดีงามทั้งนั้น ออกมาโดยพระวาจา
ของพระพุทธเจาเองดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกส่ิงทุกอยางต้ังแตวันไดตรัส
รูแลว ตรัสรูก็ตรัสรูโดยชอบ กิเลสหมดสิ้นไปจากพระทัยตั้งแตขณะที่ไดตรัสรูมา วิธี
การดําเนินทุกแงทุกมุมที่จะใหกาวเขาถึงความหลุดพนดังพระองคทาน ก็ไดทรงสั่งสอน
ไวแลวโดยถูกตองดวยสวากขาตธรรมเหมือนกัน แลวบรรดาสัตวทั้งหลายผูควรจะได
คุณงามความดีจากอุบายใดวิธีใดการกระทําใด พระองคก็ทรงส่ังสอนไวโดยถูกตองและ
สมบูรณเต็มที่ ที่สัตวทั้งหลายควรจะไดจะถึงนั้นไมผิดพลาดไป 

เชน การใหทาน ไมวาจะเปนทานประเภทใด น่ีก็เปนหลักอันย่ิงใหญของกุศล
ธรรม ที่จะเปนเครื่องพึ่งเปนพึ่งตายไดสําหรับผูบําเพ็ญ รักษาศีล ไมวาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 
๒๒๗ ลวนแลวแตเปนกุศลธรรมที่จะนําตนใหไปสูความสุขความเจริญนั้นแล จน
กระทั่งจิตตภาวนาการอบรมจิตใจ ซึ่งเปนที่รวมแหงความดีทั้งหลาย พระองคก็ทรงสั่ง
สอนไวโดยถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชของเรา หากเราไมสามารถที่จะไดมรรคได
ผลจากเพศของตน ดวยการปฏิบัติของเรา ซ่ึงเต็มไปดวยโอกาสวาสนาอํานวยในเวลา
บวชเชนน้ี ทางอื่นก็ไมม ีโอกาสอ่ืนก็ไมมี ท่ีจะใหย่ิงไปกวาโอกาสของผูเปนนักบวช และ
ไดบําเพ็ญตนเต็มกําลังความสามารถ 

เพราะการมาบวชในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาท่ีถูกตองแมนยํา สมบูรณ
พูนผลทุกแงทุกมุมแหงความดีทั้งหลายนั้น เปนสิ่งที่หาไดยากสําหรับผูที่จะยอมตนมา
บวชในพุทธศาสนาดวยความเช่ือความเล่ือมใส เพราะกิเลสมันหอมลอมอยูตลอดเวลา 
เชนเดียวกับนํ้าในบึงท่ีใสสะอาดขนาดใดก็ตาม โดยมีจอกมีแหนซึ่งเทียบกับกิเลสปก
คลุมหุมหอไวจนมิดตัว ถึงกับมองดูน้ํานั้นไมเห็นไมม ีประหน่ึงวาไมมีนํ้าในบึงในหนอง
น้ันเลย เพราะถูกจอกถูกแหนปกคลุมหุมหอหรือปดบังไวเสีย กีดขวางเอาไวเสียไมให
กาวเดินไดตามความสะดวก 

แมที่สุดความเชื่อในบุญในกรรม ซึ่งเปนของมีประจําสัตวทั้งหลายทุกตัวสัตวนี้ 
ก็ไมยอมเชื่อวามีบุญมีกรรม คือ มีบาปมีกุศล มีนรกมีสวรรค ใจสัตวทั้งหลายไมเชื่อไป
เสีย ส่ิงท่ีสัตวท้ังหลายพอใจทําอยูตลอดเวลาน้ันเปนส่ิงท่ีฝงลึกอยูมาก ถาวาเช่ือก็
เหมือนกับวาจะเลยเชื่อไปแลว จนไมตองมาคํานึงวาเราเชื่อสิ่งนี้เราจะทําสิ่งนี้ เพราะ
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ความอยากมีกําลังมาก ท่ีจะตองฉุดตองลากสัตวท้ังหลายใหทําตามความอยากน้ันอยู
ตลอดเวลา และทุกหัวใจสัตวท่ีมีกิเลสครองใจ สัตวทั้งหลายจึงทําความดีไดยาก 

แมท่ีสุดผูมาบวช ลงใจบวชในพุทธศาสนาแลว ก็ยังไมลงใจที่จะปฏิบัติตัวตาม
หลักศาสนธรรม โดยเห็นวาเปนของยากเปนของลําบาก เปนวิสัยของพระพุทธเจา เปน
วิสัยของพระสาวกทาน ผูมีอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารมาก สวนส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทราม
หาสาระไมได คือความไมมีอุปนิสัย ไมมีความสามารถ เปนผูมีวาสนานอยน้ัน เปนเรื่อง
ที่ผูนั้นจะยอมรับเอาดวยความเต็มใจ เพราะกิเลสปดบังไวไมใหเชื่ออยางนี้เปนตน 
เพราะฉะนั้น การที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัย อันเปนแถวทางเดิน
เพื่อศีลเพื่อธรรม เพื่อสมาธิเพื่อปญญาเพื่อวิมุตติหลุดพนไปโดยลําดับนั้น จึงเปนของที่
กาวไปไดอยางยากลําบากท่ีสุดและไมกาว น่ีสําคัญ 

การแสดงก็ขออภัยจากทานท้ังหลายดวย ดังที่ผมเคยพูดแลวความจําเวลานี้
เสื่อมเอามาก พูดไปนี้มันตัดปบเดียวหายเลยเหมือนกับไมเคยเทศน แลวก็เปน
ประโยคอ่ืนข้ึนมาอยางน้ีแหละ จึงวาตอไปนี้จะเทศนไมได มันบอกอยูอยางชัดๆ อยาง
เทศนอยูเดี๋ยวนี้ก็เปนแลว พอเทศนไปหายเงียบเลยๆ จะเทศนไปไดยังไงเงื่อนไมตอ
กัน น่ีก็ถูไถลงมาอยางน้ันเพราะสงสารหมูเพ่ือน เห็นวาไมไดเทศนาวาการอบรมมานาน 
ผูเขาผูออกมีจํานวนมากและเขาออกอยูเสมอ จึงตองไดเทศนาวาการ 

เม่ือสักครูน้ีก็พูดถึงเรือ่งความลําบากยากเย็นเข็ญใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให
เปนไปตามแถวธรรมแหงพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวเรียบรอยแลว มันก็กาวยากเดิน
ยากไปยาก ถาเปนเรื่องของธรรมแลวจะตองถูกกีดถูกขวางอยูตลอดเวลา น่ีเปนความ
ลําบากสําหรับผูปฏิบัติท้ังหลาย แลวทุกวันน้ีส่ิงสัมผัสสัมพันธท่ีจะเปนเคร่ืองเสริมกิเลส
ใหมีกําลังกลาข้ึน จนถึงกับปดหูปดตาไมใหมองเห็นความจริงทั้งหลายเลยนั้นกําลังมี
มากข้ึน กําเริบเสิบสานไปดวยกับมัน ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปน่ันเอง ใหทานทั้งหลายได
จําเอาไว 

อยาไดสงสัยโลกน้ีวาจะมีอะไรแปลกตางกันอยางน้ี ด ูไปไหนก็ดูเอาเถอะ ความ
เปนความตายความทุกขความยากความลําบาก ความกระวนกระวายกวัดแกวงของสัตว
โลกนี้ ไมวาสัตวเดรัจฉานไมวาบุคคล อยูบนฟาบนอากาศ อยูใตดินเหนือดินบินบน 
ตองเปนไปดวยอํานาจแหงกฎนี้เปนผูบังคับใหเปนไป กฎอันน้ีเปนของสําคัญอยูมาก 
สัตวทั้งหลายมองไมเห็นเลย น่ีซินาวิตกวิจารณเอาอยางมากทีเดียว ไมมีใครมองเห็น
เลยนี่ซ ิ

พระพุทธเจาทรงพระเมตตาแกสัตวโลก เพราะพระองคทรงมองเห็น เห็นทุกส่ิง
ทุกอยางเห็นทุกแงทุกมุมของส่ิงท่ีเก่ียวพันกับสัตว อันเปนเร่ืองความทุกขความทรมาน
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ก็ดี อันเปนเรื่องความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงบรมสุขก็ด ี พระองคทรงสัมผัส
สัมพันธกระจางแจงอยูภายในพระทัยตลอดเวลาอกาลิโก ไมมีปดบังลี้ลับเลย มองไปที่
ไหนถาเราจะพูดตามเรื่องสายตา มองไปท่ีไหนมันก็รอบดานอยู 

ขอบเขตจักรวาลนี้เราอยาเอามาเทียบเอามาเคียง วาสัตวทั้งหลายจะอยูในเพียง
ขอบเขตจักรวาลน้ีเทาน้ัน ขึ้นชื่อวาสมมุติมีกิเลสเปนสําคัญ เปนเจาอํานาจครอบครอง
หัวใจอยูแลว ไมมีกฎมีเกณฑไมมีขอบมีเขต ไมมีคําวาจกัรวาล เพราะอันน้ีนํามาพูด
เฉยๆ พอใหเขากันไดกับสมมุติเทานั้น สวนความเปนของสัตวไมวาสัตวผูเสวย
ทุกขเวทนามากนอยเพียงไร ถึงขั้นมหันตทุกขก็ด ีเปนสิ่งที่พูดไมได ทั้งๆ ที่ประจักษอยู
ภายในพระทัยของพระพุทธเจานั่นแล เพราะไมใชสมมุติที่สัตวทั้งหลายจะเขาอกเขาใจ
กัน พอท่ีจะนํามาพูดบอกแงน้ันแงน้ีไดแลวสัตวท้ังหลายจะเขาใจ บรรดาผูที่ยังไมไดเขา
สูตรอกสูมุมท่ีเปนตาจนน้ันจะไดถอยตัวออกมา อยางน้ีก็ลําบากสําหรับการท่ีจะนํามา
พูดมาแนะนําส่ังสอน 

ทั้งๆ ท่ีรอบอยูหมดในแดนโลกธาตุอันน้ี เต็มไปดวยความสุขความทุกข เต็มไป
ดวยบาปดวยกรรม ท่ีเผาผลาญสัตวโลกท้ังหลายไมมีวางมีเวนเลยแตละจุดละดอน ใน
แมน้ํามหาสมุทรยังมีเกาะมีดอน แตสถานที่ที่สัตวทั้งหลายไมอยูไมมีไมไดเสวยกรรม
นั้นไมม ี เต็มไปหมด แลวจะนํามาพูดไดยังไง แยกแยะไดยังไง ความเปนเปนอยางน้ัน
จรงิๆ น่ีท่ีวาทรงสงสารสัตวโลก 

ถาเราจะเทียบวาหมอนํ้ารอน ก็เดือดพลานอยูทั้งวันทั้งคืน ไมมีคําวาปดโรงงาน
ใหนํ้ารอนน้ันไดเย็นข้ึนมา คือนํ้ารอนเผาสัตวโลก เรายกออกมาวาเปนหมอนํ้ารอนนะ 
แตธรรมชาตินั้นเปนยังไงจะเห็นไดชัดเฉพาะผูรูผูเห็นผูเปนเทานั้น ถาเราจะพูดวาเปน
หมอ คําวาหมอน้ีจะใหเหมือนน้ันก็เหมือนกันไมได เหมือนไมไดเลย ผิดกันประหนึ่งวา
เปนคนละโลก แตเมื่อโลกมีสมมุติแลวจะไมใหนํามาพูดไดยังไง เพื่อโลกทั้งหลายจะได
พิจารณาเทียบเคียงกัน แลวผูที่ควรจะยึดเปนคติอันดีงามได เพ่ือหลีกเวนส่ิงเหลาน้ีใน
การกระทําช่ัวท้ังหลาย ก็จะไดละไดหลีกเวนไป 

นี่เราพูดถึงเรื่องกรรมของสัตวโลกมีอยูอยางนั้น ความกวางความแคบหา
ประมาณไมได ความสุขความทุกขหาประมาณไมได เปนอยูกับสัตวแตละรายๆ เปนผูที่
จะรับเคราะหรับกรรมหนักเบามากนอยของตน คนอื่นไปรูไปคัดไปตวงอยางนั้นไมได 
อันน้ีเปนส่ิงท่ีไมเคยบกพรองเลย ในโลกธาตุน้ีมีท่ัวดินแดน พระพุทธเจามาตรัสรูไม
เห็นสิ่งเหลานี้จะเห็นอะไร เพราะคําวาญาณเปนความละเอียดลออมากขนาดไหน อะไร
จะมาปดอยู ที่จะไมใหพระพุทธเจาแตละพระองคๆ และพระสงฆสาวกบางองคที่ทานมี
อุปนิสัยสามารถทานจะไมรูไมเห็นไดยังไง เม่ือความสามารถมีอยู สิ่งที่รับที่สัมผัส



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๕๑ 

๕๑ 

สัมพันธกันมีอยู ตองรูตองเห็นไดเต็มหัวใจทานเชนเดียวกัน ถึงจะไมมากเหมือน
ศาสดาก็ตาม 

ถาจะเทียบแลวก็เหมือนกับชางตัวหน่ึง กินอาหารบรรจุเขาในทองมันนั้นมาก
ขนาดไหน และกบเขียดตัวหน่ึงกินอาหารเต็มทองของมันน้ันมากขนาดไหน ความอ่ิม
ของกบของเขียดกับความอ่ิมของชางน้ัน สามารถที่จะเทียบกันไดแมจะเปนสัตวตาง
ชนิดกันก็ตาม เพราะเปนความอ่ิมดวยกัน ชางอ่ิมเต็มฐานะกับหลักของชางสภาวะของ
ชาง กบเขียดอ่ิมตามกําลังของตน ความรูความสามารถฉลาดแหลมคมของพระพุทธ
เจา กับความรูความสามารถฉลาดแหลมคมของบรรดาสาวกท้ังหลาย ผูมีความสามารถ
ที่จะรูจะเห็นในทางนั้น จึงเทียบกันไดกับความอ่ิมของชางกับความอ่ิมของกบของเขียด
น้ันแล เปนสักขีพยานตอกันไดเปนอยางดี น่ีละการรูการเห็น 

แลวส่ิงเหลาน้ีไมเคยบกบางในโลกเลย หากวาทานผูใดก็ตามจะสามารถเห็นส่ิง
เหลานี้ตามพระพุทธเจา ที่ทรงรูทรงเห็นตามความมีความเปนของมันนี้แลวใครจะอยู
ได อยูไมไดจริงๆ หัวขาดก็ยอมใหขาดไป แตจะทําบาปทํากรรมเพือ่มาเสวยทุกขเสวย
กรรม เสวยวิบากประเภทท่ีเห็นอยูรูอยูน้ี จะทําไมไดเลย หัวขาดก็ยอมใหขาด จะเจ็บจะ
ปวดจะทุกขจะรอนในขณะท่ีถูกฆาถูกฟนใหหัวขาดน้ีเทาน้ัน ไมยืดยาวอะไรเลยเหมือน
ตกนรกหมกไหม หรือเสวยกรรมประเภทที่ยืดยาวนานที่สุดนั้น อันน้ันมีนํ้าหนักและยืด
ยาวนานกวากันมาก เหตุใดจะไมรีบแลกรีบเปลี่ยนเอาคอเอาหัวนี้ตัดแทนทันท ี แลก
เปลี่ยนกันมาทันท ี ยอมสละเอาทุกขอันน้ี ตายก็ตายเพ่ือไมใหไปเปนเชนน้ันซ่ึงหา
กําหนดกฎเกณฑไมไดเลย 

นี่ถาสมมุติวาผูใดก็ตามไดเห็นตามสิ่งที่มีที่เปน ดังพระพุทธเจาทั้งหลายทาน
ทรงรูทรงเห็น และพระสาวกผูมีความสามารถไดรูไดเห็นอยางน้ันแลว ผูน้ีก็เห็นอยาง
น้ัน จะเปนก่ีรายก็ตาม เหลานี้จะเปนผูยอมตัดศีรษะเจาของ ตัดคอตัดหัวเจาของเพือ่
บูชาความดีท้ังหลาย เอา ทุกขขนาดคอขาดเพียงเทานี ้ชั่วระยะเดียวเทานั้นไมนานอะไร
เลย ไมเหมือนท่ีจะไปจมอยูกับอํานาจแหงวิบากกรรมน้ัน ดวยการทําชั่วที่ตนไมรูสึกตัว
เลยนั้น มันทําใหเกิดผลขนาดไหน แผดเผาขนาดไหน น่ันละสําคัญมาก จึงตองเสียสละ
เสียตั้งแตคอนี้ไมมาก นิดเดียว เพ่ือแลกกับไมใหไปลงในสถานท่ีน้ัน หรือไมใหไปแบก
กรรมประเภทนั้น 

อยางท่ีทานวาไฟนรกๆ ไฟของเรากับไฟนรกตางกันอยางไร เพียงเทียบวาไฟๆ 
เทานั้นนะ ไฟนรกเปนอํานาจแหงกรรม ไฟในเตานีเ้ปนธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนธาตุ
ไฟธรรมดา ผิดแปลกกันอยางไรบางกับไฟในแดนนรก กับไฟแหงบาปแหงกรรมที่แผด
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๕๒ 

เผาเจาของ ซึ่งเจาของเองเปนผูไดสรางฟนไฟเหลานั้นขึ้นมาดวยการทําบาปทํากรรม 
ตางกันอยางไรบาง ผูนั้นละเปนผูเสวย เราพูดเปนความเทียบเคียงเพียงเทานี ้

นี่ละพระพุทธเจาจึงทรงเมตตาสัตวโลกเอามากมาย ผูที่จะควรหลุดพนใหไปได
เสียโดยถายเดียวเทานั้น ไมตองวกเวียนกลับมาตกหลุมตกบอ ซึ่งเต็มไปดวยบาปดวย
กรรมดวยฟนดวยไฟ ดังที่โลกธรรมดาหยาบๆ นี้ไมเคยเสวยกัน แตพวกน้ีไดเสวย ได
พนอันนี้ไปเสียเปนที่พอใจแลว นี่ละพระพุทธเจาที่ทรงสอนโลก ทรงทอพระทัยก็เพราะ
วาธรรมที่ตรัสรูนี้ละเอียดมาก 

ทีน้ีเม่ือกระจายออกไปถึงส่ิงเก่ียวของท้ังหลาย ในสามแดนโลกธาตุนี้ก็เต็มไป
หมด ไมมีสัตวตัวใดจะสามารถรูไดเห็นไดทั้งๆ ที่เต็มอยูอยางนี ้ไมมีใครจะเชื่อไดวาสิ่ง
เหลาน้ีมี เปนอยางน้ีๆ เต็มแดนโลกธาต ุและไมมีใครจะเชื่อถือได จะทําตามได จะงด
เวนไดตามที่ทรงสั่งสอน เหลานี้เปนสิ่งที่พระองคทรงทอพระทัยทั้งนั้น เพราะเปนสิ่งที่
สุดวิสัยของมนุษยสามัญธรรมดาเรา แมในคร้ังพุทธกาลผูมีอุปนิสัยก็เถิด ผูที่ไมมี
อุปนิสัยและผูจะไมเช่ือน้ันมีจํานวนมากมายขนาดไหน นั่นละเปนเหตุทําใหทรงทอพระ
ทัย 

เม่ือทรงพิจารณายอนหนายอนหลังถึงภาคปฏิบัติปฏิปทา ถึงความตรัสรูวาธรรม
วิเศษนี้รูมาจากไหน เห็นมาจากไหน เห็นมาดวยเหตุผลกลไกอะไรจึงไดตรัสรู นี้ก็เปน
สิ่งที่จะปลงพระทัยลงไดในการสั่งสอนสัตวโลก สําหรับผูที่จะผานพนไปไดดังพระองค
ทานยังมีอยูมากมาย และสัตวโลกผูที่พอจะรูจะเห็นจะปลีกจะแวะจากกรรม หรือวา
กรรมหนักใหเปนเบา กรรมเบาใหผานไปไดน้ีก็มีอยูแยะ เอา จะไมมีมากเหมือนแดน
นรกท่ีสัตวท้ังหลายกําลังเสวยเต็มอยูน้ี ถาเปนตาของเราก็เต็มตาจนลูกตาจะแตกแลว
อยางน้ีก็ตาม มีนอยๆ ก็เอา จึงทรงขวนขวายแนะนําสั่งสอนสัตวโลกดวยพระเมตตา นี่
เปนของสําคัญอยูมากนะ 

ธรรมะประเภทเหลานี้ใครจะนํามาสอนโลกได เพราะไมมีใครรูไมมีใครเห็น 
นอกจากที่วาเปนจอกกับแหนเที่ยวปดเที่ยวปกเที่ยวคลุมไวหมด มีขนาดไหนก็ไมใหม ี 
น้ําจะมีลึกมีตื้นขนาดไหน จะใสสะอาดขนาดไหน จอกแหนจะไปปดปกคลุมหุมหอไว
อยางมิดชิดไมใหมองเห็นน้ําเลย น่ีคือตัวกิเลสท่ีมันครอบอยูในหัวใจสัตว ไมใหสัตวทั้ง
หลายไดรูไดเห็น ไมใหสัตวทั้งหลายไดเชื่อตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาหรือธรรม
ทานประกาศสอนไว เพราะฉะนั้น สัตวโลกจึงมีโอกาสมากที่จะตองไปเปนเชนนั้นๆ 
แลวพระองคจะไมทรงทอพระทัยยังไง เพราะจอกแหนมันเปนอยางท่ีวาน้ี คือกิเลสมัน
หนามันแนนเอามากมายกายกอง 
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ความจริงกิเลสไมยอมใหเชื่อเลย ใหเชื่อแตของจอมปลอมของมันที่มันตกแตง
ไวเรียบรอยแลว เปนโอชารสทุกส่ิงทุกอยาง ออกไปทางตา ทางหู สมมุติอยางมนุษยเรา 
ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย มีแตเร่ืองโอชารสเคร่ืองหลอกลวงจิตใจใหลุมใหหลงใหติด
ใหพันทั้งนั้น ไมมีส่ิงใดท่ีจะเปดโอกาสผลักดันจิตใจน้ีใหหลุดลอยออกไปได เพราะได
เห็นสิ่งนั้น ไดยินส่ิงน้ี ในบรรดาสิ่งสัมผัสสัมพันธทั้งหลายไมมีเลย จะทํายังไง นี่ละที่
เรียกวาโอชารสของกิเลส แลวสัตวแตละประเภทๆ มีกิเลสประเภทตางๆ ที่จะใหพอ
เหมาะกับสัตวกับบุคคล เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงตองไดเสวยกรรมตางกันๆ ไมได
เหมือนกัน มีมากมีนอยแตรวมแลวก็คือกองทุกข 

นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจาที่ทรงพระเมตตาสั่งสอน ถาหากวาเปนธรรมดาเรา
ก็อยากจะเดาวาทรงหวงใยสัตวโลกน้ีเปนนักเปนหนา ในเวลาจะปรินิพพานเฉพาะอยาง
ยิ่งพระสงฆที่นั่งหอมลอมอยูในนั้น จึงมีพระบาลีขึ้นวา อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวท
ยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
บัดนี้เราเตือนทานทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายวาสังขารธรรม สังขารท้ังภายนอกภายใน
น่ันแหละ เปนของไมแนนอน อยาไปเช่ืออยาไปถือ อยาไปยึดอยาไปเกาะ เกิดแลวดับ
คือมันพังทั้งนั้น ใหพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายนี้ดวยความไมประมาท 

ความไมประมาทคืออยางไร ความประมาทคืออยางไร ในเวลาทานสอนน้ันไมมี
ประชาชนญาติโยม ทานไมไดกลาวไวในคัมภีรเลย วาประชาชนญาติโยมมีอยูในสถานที่
น้ัน นอกจากพระสงฆท่ีรวมกันอยูน้ันเปนจํานวนมากเทาน้ัน จึงประทานพระโอวาทให
พอเหมาะพอสมกับพระสงฆผูมุงตอความพนทุกข และในสังฆมณฑลนั้นพระ
อริยบุคคลข้ันพระอรหันตก็มีอยูเยอะ และผูท่ีกําลังกาวท่ีจะหลุดพนก็มีอยูเยอะ เพราะ
ฉะนั้นธรรมะที่จะประทานใหพอเหมาะพอดีกับภูมิแหงนักบวชทั้งหลาย ซ่ึงมีความ
เหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตางกันในดานธรรมะ จึงตองประทานพระโอวาทอยางเด็ดๆ เผ็ดๆ 
รอนๆ ไวใหไดซึ้งถึงใจ ไดแกสังขารธรรม 

สังขารธรรมนี้จะหมายอะไร หมายภายนอกก็อยางท่ีตาเราเห็นน้ัน มีอะไรเที่ยง
ในโลกน้ี แตผูปฏิบัติสิ่งเหลานี้ทานพิจารณามาเสียพอแลว สังขารธรรมภายในนี้ที่เปน
เครื่องผูกเครื่องมัด ไดแกสังขารธรรมของสมุทัยที่มันผลักมันดันออกมาใหคิดใหปรุง
ใหแตง วาอันน้ันดีอันน้ีสวยอันน้ันงาม อันน้ันนารักใคร อันน้ีนาชอบใจ อันน้ันนา
เกลียดอันน้ีนากลัว นี่สังขารธรรมประเภทนี้ ทานวาใหรูชัดในสังขารธรรมทั้งหลาย 

สังขารธรรมประเภทนี้แลเปนเครื่องหลอกลวงสัตวโลกใหลมใหจมตลอดมา จะ
เปนสังขารธรรมประเภทไหน อันสวนหยาบๆ เหลาน้ันก็หากมี ถาพูดถึงนํ้าหนักแลวอัน
นี้เปนตนเหต ุ ไปปรุงไปแตงสิ่งเหลานั้นใหลุมใหหลงเพิ่มเติมเขาไปอีก แมที่สุดอยู



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๕๔ 

๕๔ 

ลําพังตนเองก็ปรุงก็แตงอยูภายในน้ี หลอกตัวเองอยูภายใน ไปเห็นไปเจออะไรเขาไปนี้
ก็หลอกไปเปนขั้นๆ ตอนๆ ไป 

เปนรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส อะไรมาสัมผัสสัมพันธ มีแตสังขารธรรมนี้
ออกหลอกออกลวงออกตมออกตุนตลอดเวลา ทําไมพระองคจะไมประทานพระโอวาท
เพ่ือใหพิจารณาตัวสําคัญคือตัวน้ีเลา ทานตองประทานอันน้ี น่ีหมายถึงสมุทัย สมุทัย
ประเภทนี้เปนไดทั้งอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดสุด อยูในสังขารธรรมนี้ทั้งนั้น 
พระองคจึงรวมมาประทานพระโอวาทนี้ไวในจุดเดียว นี่ทรงหวงใยไหมละหวงใยพระ
สงฆ พิจารณาซิ 

นี่ละทานผูมาปฏิบัติทั้งหลายจงทําใหจริงใหจัง เราอยาสงสัยในโลกนี้วาจะมี
อะไรแปลกประหลาด จากความเปนมาและความเปนอยูอยางน้ี แมอนาคตก็จะเปน
อยางที่เคยเปนอยูเปนมา ก็เหมือนกับมดืกับแจงน่ีแล มันมืดแจงมาสักเทาไรแลว เรื่อง
มืดกับแจงน้ี จนกระท่ังมาถึงวันน้ีมันมีมาก่ีกัปก่ีกัลปแลว แลวจะไปขางหนามันจะเอา
ความมืดความแจงแปลกประหลาดมาจากไหน มันก็เหมือนกันน้ีแล มีรอนๆ หนาวๆ 
อยางน้ีในโลกอันน้ี มีดีมีช่ัวสับปนกันไปอยางน้ี สัมผัสสัมพันธมาแลวก็มีแตเรื่องพัง
ไปๆ อยูดวยความหมดหวัง หวังอะไรไมสมหวัง มีแตเรื่องทําลายความหวังของเราๆ 
ทั้งนั้น เรื่องของโลกเปนอยางนี ้ถาเราไปหลงแลวก็เหมือนกับเขากงจักร มันก็ผันเอาๆ 
แหลกไปๆ นี่เขากงจักรเปนอยางนั้น 

เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนอรรถสอนธรรมเรียกวาธรรมจักร จักรคือธรรมใหหมุน
ต้ิว กิเลสตัณหาอาสวะท้ังหลายขาดสะบ้ันไป ดังเบญจวัคคียทั้ง ๕ น่ันซิ ใหพิจารณา
อยางน้ี ยอนเขามา สงสัยอะไร ความคิดความปรุงนี้ตั้งแตตื่นขึ้นมามันก็ปรุงแลว แลว
เสียดายอะไรกับความปรุงเหลานี ้มันไดเหตุไดผลไดสาระแกนสารอะไร ถาปรุงธรรมดา
ก็มีแตเรื่องของกิเลสสรางตัวทั้งนั้น สรางเนื้อสรางหนังพอกพูนกําลังของตนใหมีมาก
ขึ้นๆ เพ่ือเหยียบยํ่าทําลายหัวใจของสัตวโลกผูลุมหลงน้ันแล ไมมีอะไรแปลกตางจากน้ี 
แลวเราจะไปเสียดายไปอาลัย ไปออยอ่ิงอะไรกับมันนักหนาในเร่ืองสังขารอันน้ี 

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสัมผัสสัมพันธกับทางออกของกิเลส คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย นี่
เปนทางออกของกิเลสท่ีจะเท่ียวหากิน ออกไปจะออกไปไหน ก็ออกไปหากิน กินก็คือ
กินยาพิษน่ันละ พวกเราเปนโอชารสของมัน หลอกเราใหไปกิน ใหตื่นเตนไปตามมัน
แลวก็หลง แลวก็มาเปนยาพิษเผาลนตัวเอง นี่มันนาเสียดายที่ตรงไหน เอาประมวลมาซิ
นักปฏิบัต ิพิจารณาใหชัดเจน 

วงปจจุบันคือสติกับใจอยาใหพรากจากกัน น้ีเปนหลักใหญมากทีเดียวนะ สติกับ
ใจน้ีอยาใหพรากจากกัน ไมวาจะเปนธรรมะขั้นใดภูมิใด สติเปนภาคพ้ืนเปนสําคัญ 



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๕๕ 

๕๕ 

เรียกวาเปนหนึ่งเลย ปญญาน้ันเปนอันดับตอไปตางหาก แตเมื่อถึงขั้นที่จะสําคัญเทากัน
น้ัน ก็เปนอีกแงหน่ึงของภูมิแหงธรรมผูปฏิบัติ ในขั้นตนนี้สติเปนสําคัญมาก 

วิธีการฝกทรมานตนเองน้ันใหสังเกตเจาของ ฝกวิธีใดทําอะไรมากเปนผลอยาง
ไร นั่งมากเปนยังไง เดินจงกรมมากเปนยังไง ใหสังเกตใหด ี สติมีอยูดวยกันน่ันแหละ 
แตผลตางกันอยางไรบาง อดนอนเปนยังไง สติมีอยูน่ันแหละ อดนอนก็อยูดวยสติอยู
ดวยความเพียรเหมือนกัน ผอนอาหารเปนยังไง อดอาหารเปนยังไง ตางกันอยางไรบาง 
ทั้งๆ ท่ีมีสติอยูดวยกันทุกอาการแหงการประกอบความพากเพียร แลวผลตางกันอยาง
ไรบาง ใหสังเกตตัวเอง ถาไมสังเกตไมไดเรื่องนะ 

การปฏิบัติตัวเองตองใชความสังเกตสอดรูอยูเสมอ แลวพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
ไปรอยสันพนัคม ไมงั้นไมทันกิเลส กลมายาของมันแหลมคมมาก เคยไดพูดไมรูกี่ครั้ง
ก่ีหนแลว เพราะอะไร มันถึงใจ เร่ืองการประพฤติปฏิบัติตัวเองระหวางธรรมกับกิเลส
ฟดกันนี ้ รางกายของเราก็เปนเวท ี ใจดวงน้ันกับกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจน้ันก็เปน
เวท ี เวทีสองชั้น ชั้นหนึ่งคือรางกาย ตองไดอดตองไดทน ตองไดทรมาน รางกายบอบ
ชํ้าไปกับเร่ืองการตอสูกับกิเลสน้ีมากมายขนาดไหนลืมไดยังไง น่ีอันหน่ึง แลวภายในจิต
ก็เหมือนกัน จิตกับกิเลสฟดกันน้ีไดรับความทุกขความลําบากขนาดไหน เวลาธรรมะมี
กําลังนอย มีแตกิเลสเหยียบยํ่าหัวใจอยูตลอดเวลา ขึ้นไปไมมีเวลาไดตอยเขาเลย มีแต
กิเลสตอยเอาๆ เตะเอาถีบเอาอยูตลอดเวลา บนเวทีน้ันแหละ กล้ิงไปกล้ิงมาอยูบนหัว
ใจของเรา มีมากขนาดไหน พอธรรมะมีกําลังบาง ก็ฟดกันก็เห็นกันอยูน่ัน 

นั่นละหัวใจเราจึงเปนเวทีอันดับหนึ่ง รางกายของเราเปนเวทีที่สอง เปนภาชนะ
ท่ีสองสําหรับรับกันไว แลวมันก็ทุกขดวยกันน้ันแหละ เราตองไดใชความพินิจพิจารณา
แลวจะเห็นเหตุเห็นผล เชนอยางผอนอาหารเปนยังไง สวนมากผูปฏิบัติท้ังหลายในวัย
ของพวกเรานี้นะ การผอนอาหารเปนของสําคัญมากย่ิงกวาวิธีอ่ืน ถึงจะนั่งมากก็ตาม น่ัง
มากดวยการอดอาหารผอนอาหารตางกันกับน่ังธรรมดา สวนเดินมากเราไมอยากจะพูด 
เพราะการผอนอาหารอดอาหารนี ้ อดไปมากๆ เดินมากไมได นี่เราก็เคยเปนมาแลว 
เดินไมไดก่ีตลบมันกาวไมออกแลว มันออน แตสําคัญที่หัวใจนั่นซิไมไดออน ดีดผึงๆ 
อยูภายในน่ัน มีความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูภายในตัวเอง เราพูดใหเต็มปากก็คือ
กลางหัวอกน้ีแล อยูทามกลางอกน้ี สงาผาเผยสวางกระจางแจงอัศจรรยอยูในนี ้นี่เวลา
มันถูกกับการฝกทรมานดวยวิธีใดมักจะแสดงอยางน้ัน 

เชนการอดอาหาร อดไปหลายวันเทาไร รางกายของเราย่ิงออนลงๆ หากําลังไม
ได จะกาวเดินไมได แตใจกาวตัวตลอดเวลา กาวดวยความสงาผาเผย กาวดวยความมี
สติแกกลาสามารถ ปญญาก็คลองตัว มันกาวอยูภายในหัวใจ รางกายน้ีเปนส่ิงอาศัยและ



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๕๖ 

๕๖ 

เปนสิ่งที่จะเสริมใหตัดทอนทางดานธรรมะดวย ถามีกําลังมากแลวมักจะนอนมาก นอน
ก็ไมอ่ิม นั่งก็สัปหงกงกงัน และอันสําคัญท่ีสุด ไมไดหมายถึงวาแสดงในทางอวัยวะราง
กายนะ มันแสดงอยูภายใน สําหรับผูท่ีมีสติดูหัวใจตนแลว จิตเคลื่อนไหวไปยังไงมันจะ
ทราบทันทีๆ ที่สําคัญที่สุดของรางกายที่เปนเครื่องเสริมไดงายๆ ก็คือราคะตัณหา อันน้ี
งายนะ เร็ว หนุนไดเร็ว 

มันจะแสดงอยูภายในน่ันแหละ ยิบแย็บๆ ข้ึนอาการอะไรมีแตอาการเร่ืองของ
ราคะตัณหา ไมเก่ียวกับอะไรนะ ไมไดเก่ียวกับรูปกับเสียงกับหญิงกับชายอะไร มันหาก
บอกเร่ืองของมันอยูในน้ันแหละ มันด้ินมันดีดอยูภายในใหเรารู เราผูเปนผูปฏิบัติเพื่อ
จะกําจดัเพ่ือจะสังหารธรรมชาติน้ี ท่ีเห็นวาเปนภัยเต็มหัวใจอยูแลว ทําไมจะไมเจ็บไม
แสบคนเรา ตองเจ็บตองแสบเอามากมายทีเดียว น่ันละฟดกันลงตรงน้ันในเวลาน้ัน รอ
ไมได ถอยไมได 

อุบายใดท่ีจะฝกทรมานใหส่ิงเหลาน้ีออน เราตองหามาทันที ควาหาทันที เอากัน
ทันท ี สูกันทันที ทรมานกันทันท ี มันเปนอยางน้ัน ใหสังเกตนักปฏิบัติทั้งหลาย ไม
สังเกตไมไดเรื่องนะการปฏิบัติธรรมะ เดินก็สักแตวาเดิน น่ังสักแตวาน่ัง ไมทราบวาจิต
เปนยังไง สติเปนยังไง ไดผลไดประโยชนยังไงบางไมปรากฏ  มีแตทําไปๆ มันก็ไมผิด
อะไรกับโลกเขาเดินเขายืนเขานั่งกัน ไมมีธรรมะอันใดที่เปนผลเปนประโยชนแกผู
ปฏิบัติที่ไมไดใชความคิดพินิจพิจารณานั้นเลย จึงขอใหทานทั้งหลายไดพินิจพิจารณา
ดวยดี 

น่ีก็ไดพูดใหฟงแลวนับวันท่ีจะออนลงๆ อยางท่ีเห็นน้ี เทศนไปนี้ก็ขาดวรรคขาด
ตอนขาดเรื่องขาดราวไป เพราะความจํามันเขาตัด ความจํามันหลงมันลืม ตัดขาดไป
เลย หายเงียบ ไมทราบวามาเงื่อนไหนจะตอไปเงื่อนใด มันไมตอกันแลวจะเทศนไปได
ยังไง แลวต้ังใหมอยางน้ัน พอเทศนไปๆ แลวขาดอีก ต้ังใหมอีก เพราะไมมีเงื่อนตอกัน 
เนื่องจากสัญญามันขาดของมันๆ สัญญาอนิจจา หรือวาสัญญามันขาดพังทลายลงไปก็
ไดผิดอะไร 

จึงขอใหทานทั้งหลายไดพินิจพิจารณา อยาอยูเฉยๆ เวลาน้ีครูบาอาจารยของ
พวกเราท้ังหลายนับวันหมดไปๆ ขอใหเราไดเปนครูเปนอาจารยสอนเราเปนที่แนใจ
เถอะ ดวยการไดไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารยแลว นํามาประพฤติปฏิบัติใหเปนหลัก
เปนเกณฑแกหัวใจของเรา อยาเห็นส่ิงใดเลิศย่ิงกวาหัวใจกับธรรมครองกัน ถาหัวใจกับ
ธรรมไดครองกันแลว ไมวาสมาธิธรรมข้ันใดก็ตาม ปญญาธรรมขั้นใดก็ตาม มีแตเรื่อง
ท่ีวาผาสุกสบายๆ เปนอยางนอย และแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นไปโดยลําดับ มีความ
แจงขาวดาวกระจางข้ึนภายในจติใจ 



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๕๗ 

๕๗ 

สิ่งที่ไมเคยรูก็รู ถาอุปนิสัยสามารถท่ีจะมองเห็นไดอยางท่ีกลาวมาในเบ้ืองตน
นั้นมันจะปดไมอยู กระจายออกไปหมดเลย ไมเคยเห็นเมื่อวันเกิดก็ตาม พอเปดออก
ตามอุปนิสัยของตนแลวมันจะเห็นไปหมด ใครไมมาเห็นก็ตาม เราจะเช่ือใครก็เช่ือ
ความเห็นของเจาของ เชื่อความรูของเจาของที่เห็นกันอยูอยางนี ้ เหมือนอยางเรามองดู
ตนไมหรือมองดูกระโถนนี่ เห็นไหมกระโถน คนตาดีอยูแลวเห็นไหมกระโถน ใครจะวา
ไมเห็นก็ตาม คนตาบอดมีก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีลานคนเขาบอกไมเห็น จะไปเชื่อคนตาบอด
นั่นเหรอ ไมเชื่อความตาดีของเราที่มองเห็นกระโถนประจักษอยูกับตาของเรานี้เหรอ 

นั่นละพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น จักษุญาณสามารถมองทะลุได
หมดเลย โลกทัง้หลายเปนโลกตาบอด พระองคถือเอาเปนประมาณไดอยางไร ถาถือ
เอาโลกเปนประมาณแลวพระองคมาสอนโลกทําไม ก็ถือความจริงเปนประมาณ พระ
องคทรงรูจริงเห็นจริงแลวจึงนําความจริงนั้นมาสอนโลก อันน้ีก็เหมือนกันมีแยกออกไป
เปนอีกประเภทหนึ่ง ประเภทสําคัญก็คือเรื่องมรรคเรื่องผล ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ
ของตนนี ้ใหพากันเอาจริงเอาจัง 

อยาไดเห็นอะไรเปนของสําคัญยิ่งกวาใจที่ครองธรรมหรือธรรมครองใจเลย อัน
นี้เปนของสําคัญมากนะ พระพุทธเจาพระสงฆสาวกทานเลิศๆ ใหมันเห็นประจักษในหัว
ใจนี่ซิ อยาเพียงแตวาคาดเดาเกาหมัดไปเฉยๆ นั่นมันโลกเขาคาดไดใครคาดได เวลา
มันขยันมันก็คาด แลวก็บําเพ็ญความดีไปนิดๆ หนอยๆ เม่ือความข้ีเกียจเขามาขวาง
แลวก็นอนจมไปเสีย ถาลงมันประจักษใจแลวอะไรจะมาขวางได มันตองพุงๆ เลย 
ความประเสริฐเปนเครื่องดึงดูดไปมันจะไมพุงๆ ยังไง 

ต้ังแตความเลวดึงๆ มันยังพุงไปกับกิเลสเห็นไหม กิเลสเปนความเลว ในภาค
ธรรมะทานแยกไวอยางน้ัน ธรรมเปนของเลิศ กิเลสเปนของเลว ตั้งแตกิเลสมันดึงมัน
ดูดมันยังสามารถดูดไปได มันก็มีรสชาติของมันประเภทหนึ่ง แตรสทั้งหลายไมมีอะไรสู
รสธรรมได ทานก็บอกไวแลว เม่ือถึงข้ันรสธรรมมีอํานาจแลวก็อยางเดียวกัน อะไรมา
ผานไมได กิเลสนี้มาผานไมได ไมวาประเภทใดเปนขาดสะบั้นไปหมดๆ น่ันละทานวา
ธรรมกลา จะวาสติปญญากลาก็ถูกไมมีอะไรผิด แลวละเอียดเขาไปกวาน้ันอีก เรือ่งของ
สติปญญาที่แหลมที่คมที่คลองตัวซึมซาบไปนั้นยังมีอีกๆ ที่จะสังหารกิเลสประเภท
ตางๆ จนกระทั่งไมมีอะไรเหลือซากติดหัวใจอยูเลย นั่นประเสริฐทั้งนั้นๆ ใหพากันต้ัง
อกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ 

เราก็เทศนสอนหมูเพ่ือนมานานแสนนาน อยากเห็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการแนะนํา
ส่ังสอน ดวยการปฏิบัติของหมูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาจากตนไดมากนอยเพียงไร เพราะ
การเทศนาวาการนี้ก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลววา ไมสงสัยในการสอนหมูเพ่ือน ก็บอก
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แลว เวลาสงสัยเวลาลมลุกคลุกคลานก็เลาใหฟงหมด เปนยังไงๆ ก็เลาใหฟงหมด เวลา
สอนไมไดเก่ียวกับคําวาลมลุกคลุกคลาน ก็สอนอยางท่ีเห็นประจักษอยูน่ี สอนอยางเต็ม
ภูมิๆ เพราะความเมตตาสงสารนั้นแล 

ท่ีเราจะแหวกวายๆ ตายเกิดๆ สัมผัสสัมพันธหรือเก่ียวพันกันไปกับฟนกับไฟ 
กับความสุขบางทุกขบาง หรือสุขมากทุกขมาก หรือสุขนอยทุกขมาก มันมีมาสักเทาไร
แลว จะเปนไปอยางน้ีไมนอกจากน้ีไปเลย แลวจะแบกจะหามกันไปอยางน้ี ทุกขจะเกิด
ติดตามกันไปกับความเกิดๆ แลวความเกิดน้ันก็เกิดไปตามบุญตามกรรมเสียดวยนะ 
หากบุญมีเกิดก็ไดรับความสุข ถาบาปมีก็ไดรับความทุกข นั่นเรียกวาตามบุญตามกรรม 
ไมมีอะไรที่เปนของแนนอน นอกจาก ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด 

ฟาดใหแหลกหมด เชื้ออันใดที่จะพาใหเกิดอีกไมมีเหลือแลวทุกขจะมาจากไหน
น่ี ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ฟงซิ พระพุทธเจาทานเปนอยางนี ้พระสาวกท้ังหลายทานเปน
อยางน้ี ทานจึงไดนําธรรมน้ีมาพูด ไมมีอะไรในโลกอันน้ีท่ีเดนย่ิงกวาคําวา ทุกฺขํ นตฺถิ 
อชาตสฺส ไมเกิดน่ันแลดวยความบริสุทธ์ิใจ พุทธะ ปรมํ สุข ํปรมํ สุขํ คือทานผูไมเกิด
นั่นเองเปนผูทรง ปรมํ สุขํ น้ีไว  ผูยังเกิดอยูอีกยังไมจัดวาเปน ปรมํ สุขํ  เพราะ ปรมํ 
สุขํ เปนคุณสมบัติของทานผูสิ้นกิเลสเรียบรอยแลวโดยสมบูรณไมมีอะไรเหลือ 

จิตดวงน้ีแหละ ดวงที่ไดยินไดฟงอยูเวลานี้ ถาเจาของมีความใฝใจใครตอการ
ประพฤติปฏิบัติ ไมใหกิเลสมาหลอกมาลวงเอาไปตมตุนเสียๆ ทั้งวันทั้งคืนแลว ยังไงก็
ไดครองไมเปนอยางอื่น เอา ยากก็ยากซิ การตกทุกขลําบากอยูในวัฏสงสารน้ีมันยาก
มันนานขนาดไหน หากําหนดกฎเกณฑไดเม่ือไร การประกอบความเพียร เอา ตายก็สูซิ 
มีกําหนดถึงตายเทาน้ัน เราไมตายใหกิเลสตาย มีกําหนด เอา ฟาดมันหมด ในช่ัวชีวิต
ของเรานี้แคตาย เอา กิเลสไมตายเราตาย สติปญญาศรัทธาความเพียรมีขนาดไหนฟาด
มันลงๆ สุดทายเราก็เห็นกิเลสตายตอหนาตอตา ตายใหเราเห็นนะซิ มันตายอยูในหัว
ใจนี ่

เพราะกิเลสอยูในหัวใจ เกิดในหัวใจ ดับท่ีหัวใจ ฆากันท่ีหัวใจดวยอรรถดวย
ธรรม อันน้ีทานวา โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ ฆาความโกรธไดแลวอยูเปนสุข ข้ึนกิเลสก็จะ
เปนอะไรไป กิเลสํ ฆตฺวา สุขํ เสต ิฆากิเลสไดแลวอยูเปนสุข จะผิดอะไรไปเพราะความ
โกรธก็เปนกิเลส กิเลสครอบไปหมดเลย เปนสาธารณะ ฆากิเลสไดแลวอยูเปนสุขจะผิด
อะไร กิเลสํ ฆตฺวา สุขํ เสต ิ เอา กิเลสมีเทาไรฆาหมดแลวเปนสุข ทานยกมาเพียงเอก
เทศวา โกธํ ฆตฺวา ผูท่ีมีความโกรธมาก ทานก็สอนไปจุดน้ัน ฆาความโกรธไดแลวเปน
สุขนะ ทีน้ีคําวากิเลสมันครอบน่ี ฆากิเลสตายแลวมันสุขนะเปนบรมสุขดวย 
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เหน่ือยแลว เอาละพอ 
 

 


