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จับสายทางไดแลวไมเปนอ่ืน 
 

 เมื่อวานทองคําไมไดเลย ดอลลารได ๓๐ ดอลล เม่ือวานก็ไปอําเภอโนนสัง ส่ังเสีย
เขาใหเรียบรอยเลยเปนอันวาหายหวง พวกเตียงนอนคนไขอะไรเหลานี้ เราขอผานเลย 
ถามเสียกอนวาจะพอถูไถกันไดไหม พวกเตียงพวกอะไรในหองของตึกหลังนี้ ถาหากวาพอ
ถูไถกันไดขอใหอยาหามาเถอะ เราก็บอก พวกโตะพวกเตียงอะไร ๆ ในหอง เพราะหอง
นั้นไมใชหองคนไข ถาเปนเตียงนอนของคนไขเปนหองคนไขก็เปนอีกอยางหนึ่ง อันนี้มัน
ตึกทุกอยางอยูนั้นหมด เรื่องผาตัด เรื่องคลอด เรื่องอะไร มันเปนจุดรวม คิดวาไมนาจะมี
เกาอี้มีเตียงอะไรอยูที่นั่น เพราะฉะน้ันเราจึงขอผาน หมอเขาก็พอใจ ก็เปนอันวา คือไมให
เราเปนกังวล เขาจะพยายามหาเอาเอง ตกลงเราก็ใหเฉพาะตึกเทานั้นนอกนั้นไมไดใหอะไร
สําหรับโนนสัง 

แตทาอุเทนเราไดเตียงมาแลว พวกเตียงนอนเต็มอยูโกดังนี ้จะเอาไปทาอุเทน สวน
โนนสังเปนอันวาเรียบรอย เฉพาะตึกหลังเดียวพอเลย เราไมไดใหอะไรเพิ่มเติมในการ
สรางตึกหลังน้ี ใหเฉพาะตึกอยางเดียว โอย กวางขวางมาก หองหับดี หมอก็ช้ีแจงใหเรา
ทราบทุกอยาง หองนี้เพื่อนั้น หองนั้นเพื่อนั้น คือเราไปทุกหองเลยเมื่อวาน เขาก็อธิบายให
ฟงทุกอยางทุกหอง ๆ กวาง ก็มีเทานั้น ไปดูเสร็จแลวกลับมาเลย อันนี้ใหญกวาทางทาอุ
เทน ทาอุเทนดูเหมือนมี ๑๐ หองนะ เปนตึกสงฆอาพาธดวย ฆราวาสดวย แบงครึ่งกัน ถา
หากวาพระไมมีก็ฆราวาสอยูไดเลย คืออยูหองที่วาสงฆอาพาธ หองพระปวย ถาพระไมมี
ฆราวาสก็อยูไดเลย อันนี้ก็ดูจะประมาณถึง ๘๐% มั้งทาอุเทน แตทางน้ีเรียบรอยแลวรอย
เปอรเซ็นตทางโนนสัง สวยงามอยูนะ ชางเขาก็ทําด ี เราไปดูทุกซอกทุกมุม ท้ังภายในหอง 
ทั้งนอกหอง เที่ยวดูหมด ดูขางบนขางลาง ดีหมดแหละ 

เด๋ียวน้ีโรงพยาบาลเกาะยาว พังงา น่ันก็กําลังเร่ิมสรางตึก ตึกหลังน้ีเรามอบใหทาน
คลาด ทานคลาดทานเปนพระวัดน้ี ออกจากวัดนี้แลวทานก็ไปอยูที่พังงา เพราะทานเปน
ชาวพังงา ทานอยูน้ันเร่ือยมาจนกระท่ังปานน้ี ดูวาทางโนนติดตอมาขอสรางตึกโรงพยาบาล
ท่ีวาน่ี เราก็เลยส่ังไปหาทานคลาดใหทานดูแลทุกอยางเลยแทนเรา ทานก็รับเรียบรอยแลว
วาจะเปนผูดูแลตามท่ีเราส่ังใหดูแลแทนเราท้ังหมด เพราะมันหางไกล ลําบาก ทานคลาด
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อยูที่นั่นก็สะดวกสบาย บอกวาใหดูแลแทนเรารอยเปอรเซ็นต เรื่องการจายเงินนี้ดูจะยังไม
ไดพูดอะไรมากนัก 

นี่ก็จะยังสั่งเสียอีกพูดอีกตกลงการจายเงิน จายแบบโอนไปเลย โอนไปไวเลย หรือ
จะทําแบบไหน จะใหทานลภปรึกษากันกับทานคลาดดู เราจะปฏิบัติตามน้ัน คือโอนไปเลย
ก็จะโอนไปไว หรือใหโอนเปนงวด ๆ เราก็ปฏิบัติตามน้ัน หรือใหโอนไปหมดเลยเม่ือทาน
คลาดเปนที่แนใจทุกอยางแลว จะจายทีเดียว โอนหมดเลยเราก็ไมวา หรือจายเปนงวด ๆ 
เราไมวา ถาลงล่ันคําวาใหแลวใหความสะดวกทุกอยางเลย คือส่ังทานคลาดวา ถาทางโนน
ขัดของขาดเขินจําเปนอะไร ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของทานเอง คือทานเห็นสมควรยังไงให
ทานด ู ใหจัดใหตามน้ันเทาท่ีทานเห็นสมควรแลว คือใหทานทําแทนเราเลย เราก็สั่งไป
อยางนั้น 

สวนรถจังหวัดกระบ่ียังไมมานะ โรงพยาบาลกระบ่ีขอรถมา เราใหไปคันหน่ึง พวก
เราปรึกษากันหรือไงวารถคันน้ีมันเก่ียวกับพวงมาลัย วามีความปลอดภัยมีความสะดวก
อะไร ๆ จึงทําใหเราเกิดความสนใจ ตกลงเราเลยใหส่ังรถแบบน้ีมาคันหน่ึง น้ีเปนคันแรก  
ยังไมไดมีคําวาเงื่อนตอวาคันหนึ่งคันสองไปไมม ี เอามาทดลองดูเสียกอน รถคันน้ีถาตาม
ราคาของมันเขาบอกวา ๑ ลาน ๕ หมื่น แตน้ีเขาลดใหเรา ๓ หมื่น เปน ๑ ลาน ๒ หมื่น 
อันนี้เปนเรื่องเขาลดใหเองนะเราไมไดวาอะไร ทําอะไร ๆ ซื้อของอะไร ๆ ก็ตามเราไมเคย
ตอรอง ไมเคยม ี

แมที่สุดเงินที่จายไปนี้เงินทอนไมมีใหเลย เราไมมีคําวาเงินทอน เศษเหลือเทาไรก็
มอบใหเต็มเลยไปเลย ก็เราทําดวยความเมตตาทุกอยาง ทําอะไรก็ทําดวยความเมตตา ไม
ไดแบบโลกทั่ว ๆ ไป เพราะฉะนั้นคําวาเงินทอนจึงไมม ี ใหเลย สมมุติวาหาสิบหกสิบบาท
เอาแบงกรอยใหไมมีเงินทอนก็ใหไปเลย ถามีแบงกยอยเขาก็เอาแบงกยอยใหธรรมดา เรา
ทําอะไรเราทําดวยความเมตตา มีแตความเมตตาลวน ๆ ไมมีอะไรเขามาแฝงเลย เพราะ
ฉะนั้นไปที่ไหนมันถึงกระจายออกหมด กระจายออกดวยความเสียสละ ๆ ตลอด นอกจาก
ไมมี ไมมีมันยังอยากใหอยู ฟงซิ เจาของไมมียังอยากให 

ความเมตตามันเบา ความตระหน่ีน้ีหนักเหมือนภูเขาท้ังลูก การใหทานการเสียสละ
เปนความเบา ๆ เบาในจิต ความตระหน่ีถ่ีเหนียวท้ัง ๆ ที่ไมไดใหใครมันก็หนักอยูในตัว
ของมัน ความตระหนี่นี้เปนเรื่องของกิเลสมันถึงหนัก ความเมตตาความเสียสละเปนเร่ือง
ของธรรมจึงเบา ๆ ตางกันอยางนี้ละ จึงขอใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเราเปนลูกชาวพุทธ คําวา
ไดกินไดทานใหเปนคูกันไปสมกับวาเราเปนลูกชาวพุทธในแดนแหงพุทธศาสนา ซึ่งศาสดา
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องคเอกเปนนักเสียสละไมมีใครเสมอศาสดาแตละพระองค ๆ เลย กอนที่จะไดมาตรัสรูนี้
เสียสละเสียจนไมมีอะไรๆ เหลือเลย อยางศาสดาของเราน้ีสละทานลูกแลวทานเมีย 

บางองคอยูขางหนามีอีกนะ อนาคตวงศ ๑๐ องค นอกจากพระอริยเมตไตรยซึ่งอยู
ในภัทรกัปน้ี ๕ พระองค พระพุทธเจาของเราแลวก็เปนพระอริยเมตไตรยที่จะมาตรัสรูนี ้
จากนี้แลวก็มีอนาคตวงศอีก ๑๐ องค เห็นไหมทานเล็งญาณดูไวเรียบรอย ๆ ทีนี้ดูแตละ
องค ๆ น้ีแหม เรียกวาไมมีใครทําไดเลย อานแลวสลดสังเวชนะเรา น่ีทานเหลาน้ีทานจะทํา
ไดอยางน้ันวาง้ันเลย คือพระพุทธเจานี้ทรงเล็งญาณดูแลว พระพุทธเจาพระองคนี้ชื่อวา
อยางนั้น พระองคนั้นชื่อวาอยางนั้น ถึง ๑๐ องค แลวองคน้ีทานดําเนิน เร่ืองนักเสียสละ
แบบเดียวกัน เปนแตเพียงวาแยกกัน ๆ เสียสละคนละอยาง ๆ เดนไปคนละอยาง ๆ แต
เปนนักเสียสละเหมือนกันหมด 

บางรายยักษมาขอลูก โอย น่ีท่ีเราสลดนะ พอยกลูกใหมันมันไปกินลูกตอหนากรวม 
ๆ กินลูกอยูตอหนาเลย ทานสลดใจปง ในหนังสือบอกวามองเห็นดาบ วาง้ันนะ จะฟนยักษ 
ทางนี้ก็รับกันปง ลงจะเปนศาสดาลูกคนเดียวเทาน้ียังสละไมไดเหรอ เทาน้ันหยุดปงเลย 
น่ันเห็นไหมละ ก็ลูกเราท้ังคนเลือดในหัวอกเรา มอบใหเขาแลวเขาไปกินตอหนา กินแบบ
ยักษวางั้นเถอะ กินตอหนา ทางนี้ก็สลดใจปงขึ้นทันทีเลย มองเห็นดาบจะควาดาบฟน น่ี
โพธิสัตวนะ ทางนี้ก็ขึ้นตอนรับกัน ขนาดจะเปนพระพุทธเจาขนาดน้ันแลว ลูกคนเดียวเทาน้ี
ยังทานไมไดเหรอ เร่ืองขางหนายังหนาแนนกวาน้ีอีก หยุดปกเลย ใหยักษเอาไปกิน น่ีใน
พระประวัติของพระโพธิสัตว พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนระยะ ๆ  

นั่นละทานไดเปนศาสดาแตละองค โอย ไมมีใครทําไดวาง้ันเลยนะ เพียงอานเทาน้ี
สลดเลย เราไมไดทําเห็นแตเรื่องของทานที่เปน อยางพระพุทธเจาเปนมาแลวเปนลําดับลํา
ดามา อันนี้เอาลูกไปกินตอหนา นี้ก็ม ี๑๐ องคไปเปนระยะ ๆ คือทานทรงทํานายไว ทางนี้
ก็จดจารึกเอาไว ทานทํานายอยางไรตองเปนอยางนั้น อยางพระพุทธเจา ๑๐ พระองคนี้ก็มี
พระนามวาอยางน้ัน ๆ ตอจากพระอริยเมตไตรยเราไป น่ีละคําวาพุทธศาสนาน้ี หมายถึง
ศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งเปนคูโลกคูสงสารเรื่อยมา คือศาสนาเดียวน้ีเทาน้ัน 
นอกนั้นก็เปนศาสนาของคนมีกิเลส ไมเรียกวาศาสดาเปนคูบานคูเมืองไดแหละ อันน้ีเปน
ศาสดา เปนคูบานคูเมืองคูโลกคูสงสารสืบทอดกันมาเรื่อยอยางนี้ตลอดไป อันนี้เปนมา
นานเทาไรแลว เปนอยางน้ีเร่ือย ทางนี้เปนทางเดินของพระพุทธเจาทั้งหลายที่รื้อขนสัตว
โลก ทางสายของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคนี้ละเปนลําดับลําดา ทานแสดงไวอยางนี ้
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อันน้ีเราไมไดเปนอยางพระโพธิสัตวท่ีปรารถนาเปนศาสดา สละทุกสิ่งทุกอยาง แม
ที่สุดใหลูกเขาไปเขาไปกินตอหนาขณะนั้น เราไมไดสละถึงขนาดนั้น เราจึงไมควรเสียดาย
จนเกินเน้ือเกินตัวใหกิเลสเอาไปกินหมด อันใด ๆ น้ีกิเลสมันจะกวานทันที ๆ ถาอะไรที่จะ
เปนสาระแกเรากิเลสมันจะกวานเอาทันที ๆ เร่ืองกิเลสน้ีรวดเร็วมาก ไมทันมันงาย ๆ 
แหละ คิดดูอยางพระโพธิสัตวใหลูกไปแลว ยักษเอาไปกินตอหนายังมองดูดาบจะเอามา
ฟน แตพระบารมีของทานก็แกกลาแลววาไง นี้ปรารถนาจะเปนพระพุทธเจาทั้งองค มีคุณ
คามีราคาหนักขนาดไหน ทําไมสละลูกคนเดียวนี้ไมได จะเปนศาสดาไดยังไง เทาน้ันละ น่ี
พระบารมีเตือนทานนะน่ี หยุดกึ๊กเลยปลอยใหกินเลย น่ีละท่ีน่ีก็จะเปนศาสดาละ เหมือนวา
เอาลูกแลกคนหนึ่งเพื่อเปนศาสดารื้อขนสัตวโลกทั่วแดนโลกธาต ุ น่ันใหญไหม ท่ีทานสละ
ลูกคนหนึ่งแลวนําสัตวโลกไปตั้งสามแดนโลกธาต ุสอนไปไดหมดเลย 

เราเกิดมาเวลาน้ีไดเหมาะสมเต็มท่ีแลวนะ วาสนาของพวกเรา เกิดมาในแดนพุทธ
ศาสนาดวย แลวมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธาเช่ือธรรมของพระพุทธเจาดวย เหมาะแลวท่ี
น่ี มีแตเราจะขวนขวายตามความรูความเห็น ความเชื่อถือของเรา เคารพนับถือมากนอย
เพียงไร เราจะกาวเดินตามทานเทาน้ีแหละ นี่ละทางที่จะพาเราพนทุกข คือเดินตามทาง
ของศาสดา ไดแก ความเสียสละ มากนอย มีเทาไรแบงกินแบงทาน อยาปลอยใหกิเลสเอา
ไปกินหมด ใชหมดโดยถายเดียว ไมมีอะไรมีความหมายเลย ขาดทุนสูญดอก ๆ เรามาแบง
น้ีปบเขาเปนสารคุณ มหาคุณอยูในน้ีหมด เราแบงไปทานมากนอยไมสูญไปไหนเลย กรรม
ไมลําเอียง ทําที่แจงก็ตาม ทําที่ลับก็ตาม ทําในกาลใดสมัยใดก็ตาม ข้ึนช่ือวากรรม ขึ้นชื่อ
วาทําแลวตองทําแลว เปนอยางอื่นไปไมได ไมมีใครจะมาลบลางไดในกรรมด ีกรรมชั่วของ
บุคคลที่ทําลงไปแลว นี่ละหลักใหญอยูตรงนี้ 

เมื่อเชื่อพระพุทธเจาแลวก็ตองเชื่อกรรม ทําดีไดด ี ทําชั่วไดชั่ว ไมมีกําหนดกฎ
เกณฑวาท่ีแจงท่ีลับ ใครเห็นไมเห็นไมสําคัญ เจาของเปนผูเห็นเองทําเองอยูในนี้หมด แม
แตบางอยางเจาของไมรูไมเห็นแตก็ทําลงไปดวยความไมรูไมเห็น ไมรูก็มี ไมเห็นก็ม ีมันทํา
ผิดพลาดลงไปก็มี กรรมไมลําเอียงเปนแลว เปนแตเพียงวาแงหนักเบาตางกัน ถามีเจือปน
ดวยเจตนาโทษหนักขึ้น ถาไมเจือปนดวยเจตนาก็เปนหลักกรรมเปนธรรมดา ถามีเจตนาจะ
ทําช่ัวหรือทําดีน้ีเดนข้ึนทันที น่ีแหละจําไวนะ  

เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแลวเรียกวาเลิศเลอแลว ไมมีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ 
จะเสมอเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค รื้อขนสัตวใหพนจากทุกขไดดวย
กันทั้งนั้น ข้ึนช่ือวากิเลสแลวลากลงเหมือนกันหมด ไมวากิเลสตัวใดมาแตกัปใดกัลปใด จะ
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ไปขางหนาก็แบบเดียวกัน มีแตลากลง ๆ ธรรมลากขึ้น ทั้งสองประเภทนี้จึงเปนคูขาศึก
ศัตรูกันก็ได ความสกปรกคือกิเลส น้ําที่สะอาดชะลางคือธรรม เปนของคูกัน สิ่งใดสกปรก
น้ําก็ตองมาชะลางกัน ถาไมมีน้ําชะลางก็สกปรกยิ่งขึ้น ตองมีสิ่งชะลาง จิตใจของเรามันมัว
หมองไปดวยกิเลส เราตองไดชะลางดวยศีลดวยธรรมของเรา การชะลางมีหลายประเภท 
ข้ึนช่ือวาความดีแลวกวางขวางมาก น้ันแหละเรียกวาธรรมชะลางส่ิงท่ีเปนมลทินแลวก็เปน
โทษแกตัวของเรา ชะลางสิ่งนี้ออกไป 

เราเกิดมาพบพุทธศาสนาน้ีเรียกวาเปนบุญของเราอยางมากแลว ใหพากันอุตสาห
พยายาม จะเห็นผลเปนลําดับลําดาไปเร่ือย ๆ แหละ คนมีการทําบุญใหทาน มีจิตใจอัน
กวางขวางไปที่ไหนแทนที่จะอดอยากขาดแคลนหรือตีบตันอั้นตูกลับพลิกกันนะ เวลาจํา
เปน ๆ น้ี มันหากมีกรรมน้ันละ วิบากกรรม รวมแลวทานเรียกวาธรรม แยกออกมาก็เปน
กรรมด ีกรรมชั่ว อันน้ีไมมีคําวาเอียง ไมมีที่แจงที่ลับที่ไหน ทําดีเปนดี ทําช่ัวเปนช่ัว ในตัว
บุคคลและสัตวเหมือนกันหมด ไมมีใครลบลางไดเลย ใครจะมาโออวดสามารถลบลางได 
วาแตลมปาก มันก็ไปลบลางตัวมันเองนั้นแหละใหมีแตกองทุกขฟนไฟ เราอยาไปสนใจ 
เหลาน้ีไมใชศาสดา ย่ิงคนท่ีทําความช่ัวชาลามก อวดวาทะคําพูดคําจาเกงกวาโลกกวา
สงสาร น่ันละเวลามันจม มันจะเกงกวาเขา 

ศาสดาองคเอกนี้พูดอะไรเปนอยางนั้นไมเปนอยางอื่น ตรงเปง ๆ คือศาสดาองค
เอก น่ีเราไดศาสดาองคเอกมาเปนครูสอนเราแลว ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ วันหน่ึง ๆ ให
ทบทวนตัวเองบาง อยาปลอยตามความอยากความทะเยอทะยาน ดีดดิ้นทั้งวันทั้งคืน ทบ
ทวนความผิดถูกชั่วดีของตัวเองไปดวยในวันหนึ่ง ๆ อันใดที่ไมด ี ควรละไดใหละ ๆ อยา
ฝนทําลงไปจะเปนการทําลายเจาของเปนลําดับลําดา นี้คือคําสอนของพระพุทธเจา การทํา
ชั่วคือการทําลายตัวเอง การทําดีคือการสงเสริมบํารุงรักษาตัวเองใหดีข้ึนเปนลําดับ 
ทานก็สอนไวแลวอยางน้ัน เพราะฉะน้ันจึงใหรักความดิบความดีอุตสาหพยายามบําเพ็ญ
ความด ี แลวเกลียดช่ัวใหพยายามปด ปดออกจากตัวของเรานั่นละ เมื่อเราไมทํายังไงมันก็
ไมมีทุกข คนอื่นคนใดสัตวโลกจะเปนทุกขขนาดไหน เราไมทําเราไมเปน ถาเราทําแลวเขา
ไมเปนทุกขแตเราเปนทุกขคนเดียวเพราะเราเปนผูทํา อยูตรงนี้นะไมไดอยูตรงไหน ใหพา
กันอุตสาหพยายาม 

คราวน้ีเราก็ไดชวยพ่ีนองท้ังหลายทุกแบบทุกฉบับ ซึ่งไมเคยคาดเคยคิดวาจะไดมา
ชวย หรือจะเรียกวาชวยบานชวยเมืองก็ไมผิด เวลาน้ีก็บิณฑบาตรบกวนพ่ีนองท้ังหลาย นี้ก็
เพ่ือชวยบานชวยเมืองของเราน้ันเอง ก็ไดอุตสาหพยายามอยางนี้แหละ สําหรับหลวงตา
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เองก็ไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบแลว เราหมดทุกอยางไมมีอะไรเหลือแลวภายใน
จิตใจ แมจะดีดด้ินอยูอยางน้ีก็เพ่ือชาติของเรา เพื่อประชาชนเพื่อพี่นองทั้งหลายโดย
ถายเดียว สําหรับเราเองเราไมมี จึงเรียกวาหมด 

บาปก็อยางที่ทานสอนไวแลว บาปก็เปนขาศึกศัตรูตอเรา บุญเปนคุณงามความดี
เพ่ือหนุนเราใหพนจากทุกข ทีน้ีคําวาบาปวาบุญก็เปนสมมุติ จิตที่หลุดพนไปแลวพน
จากสมมุติท้ังบาปท้ังบุญไปหมด เหนือน้ีแลว น่ัน จิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันตทาน
จึงไมตองการวาบาปวาบุญอะไร ไมมีอะไรท่ีจะเขาถึงธรรมชาติน้ันแลว เลยฝงไปหมด 
ฝงแหงสมมุติ เราก็ไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถ ซึ่งไมคาดไมฝนวาจะไดพบไดรูได
เห็นในหลักธรรมชาติอันน้ีเลย ก็มารูเห็นอยางจัง ๆ ใครไมบอกมันรูแลวมันก็พูดไดละซิ 
เมื่อรูเมื่อเห็นแลวก็พูดได ๆ น่ีจึงบอกวาเราชวยพ่ีนองท้ังหลายน้ี หรือชวยโลกเราชวย
เต็มเม็ดเต็มหนวย ในวาระท่ีลมหายใจยังอยูน้ีเราจะพยายามชวย สังขารรางกายออนแอ
ทอแทไปขนาดไหนก็พยายามบํารุงรักษา เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับทําประโยชนแกชาติ
บานเมืองก็ทํา  

สําหรับท่ีจะทําแกเจาของเองน้ัน รางกายน้ีแสนกวน ไมมีอะไรเกินรางกายคือขันธ ๕ 
ของเราน้ีมากวนเรานะ ตนไมภูเขาเขาอยูหางไกล สวนรางกายของเราน้ีกับใจมันเก่ียวโยง
กันอยู ใจถึงจะบริสุทธิ์เต็มที่ก็ตาม ความรับทราบใจจะตองรับทราบตลอดท่ีส่ิงเหลาน้ีแสดง
ตัว ธาตุขันธแสดงตัว ความสุข ความทุกข เจ็บปวดแสบรอนมันก็แสดงขึ้นที่มัน ๆ การอยู
กิน การหลับ การนอน การขับ การถาย เคลื่อนไหวไปมามีแตทําเพื่อขันธทั้งนั้น ๆ เรียกวา
กวนวาระสุดทายไดแกขันธกวน แตเขาก็ไมไดมีเจตนาละวากวนใจ ใจก็ไมมีความรูสึกวา
เขากวน แตแยกออกมาเปนสมมุติก็ตองบอกวาอยางนั้น คือสมมุติครั้งสุดทายก็มีขันธ กับ
จิตของพระอรหันตเทานั้น นอกนั้นไมม ีอันนี้อยูดวยกันตองไดรับทราบตลอด ๆ  

แลวการรับทราบตลอด รับผิดชอบตลอดมันก็เปนภาระอันหนึ่ง ปลอยเสียผึงเดียว
หมด เรียกวาสมมุติทั้งมวลมารวมอยูที่ขันธ ขันธดับปุบหมดเทานั้นสมมุติทั้งมวลหมดโดย
ส้ินเชิง พระอรหันตหมดสมมุติ อนุปาทิเสสนิพพาน ลวน ๆ สอุปาทิเสสนิพพาน คือรับ
ผิดชอบในธาตุในขันธ ตางกันเพียงเทานั้น อันนี้จะแบกมันไปหาอะไรถาพูดถึงเรื่องวาไมมี
ความมุงหมายอะไร ยุงกับอะไรเกี่ยวของกับอะไรเลย ปลอยทีเดียวมันก็หายเงียบไปเลย 
แลวอะไรจะมากวน ก็มีแตขันธแสดงอยูตลอด พอขันธดับลงไปสมมุติก็ดับ แลวก็หมดโดย
ประการทั้งปวง คําวาวิมุตติน้ันก็คือธรรมธาตุ นิพพาน พอ อยูในจิตดวงที่บริสุทธิ ์ จิต
เปนธรรม ธรรมเปนจิต หรือธรรมธาตุเทาน้ันเอง  
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นี่ละทานผูถึงนิพพานแลวจึงไมมีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเพราะสิ่ง
เหลาน้ีเปนสมมุติ หมดโดยประการทั้งปวง ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตต ิ เลยสมมุติหมดแลว 
ทานจะเอาความทุกข ความลําบากลําบนมาจากไหน จะใหนามเปนการเสริมทานก็วา นิพฺ
พานํ ปรมํ สุขํ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คําวาสุขอยางยิ่งก็ยังเปนสมมุต ิชื่อสมมุติอยูนะ 
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง แมคําวานิพพานก็ยังเปนชื่ออันหนึ่งอยู นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็
ยังเปนชื่อเปนสมมุติอันหนึ่ง ธรรมชาติน้ันจริง ๆ แลวไมใชอันนี ้ ไมใชนิพพานนี ้ ไมใชสุข
อยางนี้ เหนืออีกนั่นฟงซิ 

เมื่อโลกมีสมมุติก็ตองตั้งเปนธรรมดาของสมมุต ิ ตองใหมีกรุยหมายปายทางไป
อยางนั้น ผูที่จะกาวเดินถึงนิพพานตองถือนิพพานเปนกรุยหมายปายทาง เปนช่ือเปนนาม 
เหมือนบานน้ันบานน้ี พอไปถึงแลวก็หมดปญหา ถามหาอะไรบานนั้นเมื่อไปถึงแลว น่ีหา
นิพพาน พอถึงนิพพานแลวหมดปญหา ผูท่ียังไมถึงนิพพานตองเอานิพพานเปนจุดไว ผู
ยังไมไปถึงบานใดตองเอาบานน้ันเปนจุดไว พอถึงบานน้ันหมดปญหา พอจิตถึงขั้น
นิพพานหรือบริสุทธ์ิแลวหมดปญหาโดยส้ินเชิง ไมมีใครจะไปถามนิพพานอะไร สุขเปนยัง
ไง ทุกขเปนยังไงไมมีถาม นั่นตางกันอยางนี้นะ มันรูอยูในเจาของไมตองไปถามใคร ตั้งแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย เมื่อถึงธรรมขั้นนี้แลวไมถามกันเปน สนฺทิฏฐิโก 
เต็มภูมิดวยกัน 

นี่ละธรรมที่ทานตะเกียกตะกายมา ไดรับความทุกขความลําบากมากนอยเพียงใด 
บึกบึนมาอยางน้ัน ๆ พอถึงขั้นนั้นแลวทีนี้หายกังวลวาอยางนั้นก็ไดนะ หมด หมดตั้งกัปตั้ง
กัลปอนันตกาล เรียกวา เท่ียง นี่อํานาจแหงความตะเกียกตะกายไดรับความทุกขความ
ลําบากขนาดไหนก็ตาม เม่ือถึงน้ันแลวเพราะเหตุแหงการบําเพ็ญของเราน้ี เราสมหวัง ถา
ไมบึกไมบึนไมทําเลย มันก็คลุกเคลาไปดวยความสุขความทุกข ฟาดลงนรกอเวจ ี เหมือน
ขึ้นบันไดลงบันไดอยูตลอดมาอยางนี้ละ ข้ึนสวรรคช้ันพรหม ลงนรก อเวจี เหมือนคนขึ้น
บันไดลงบันได สัตวโลกเปนอยางน้ัน เวนต้ังแตสุทธาวาส ๕ ชั้น 

สุทธาวาส ๕ ชั้นนี้เปนที่อยูของพระอนาคาม ีคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อก
นิษฐา ในสุทธาวาส ๕ ช้ันน้ีเปนท่ีอยูของพระอนาคามี พอบรรลุธรรมปงแลวเขาข้ันน้ี อยู
ในภูมิน้ี แลวจะกาวข้ึนเร่ือย ไมมีคําวาถอยลงมามาเกิดอีกไมมี น่ีพระอนาคา ทานจะหมุน
ไปเรื่อยเปนพัก ๆ พัก อวิหา อตัปปา จิตภูมินี้เปนจิตอัตโนมัติ พอถึงขั้นอนาคามีแลว จิต
นี้จะหมุนตัวไปเอง ชากับเร็วข้ึนอยูกับเจาของผูเรง ถามีชีวิตอยูสําเร็จพระอนาคามีแลว เรง
ความเพียรมันก็เร็วข้ึน ๆ พอสําเร็จพระอนาคามีอยางน้ีนะ ยังจะกาวขึ้นชั้นนั้น ๆ ตามภูมิ



 ๘ 

ของอนาคามีถึงขั้นแกกลานั้นตายไปเสียนี ้ มันก็คอยหมุนไปอยางนั้นละ ไปโดยอัตโนมัติ
อยูอยางนั้น แตไมเร็วเหมือนมีเจาของเรง 

เจาของเรงคือวาสําเร็จพระอนาคามีแลวน้ัน เจาของยังมีชีวิตอยูทานก็เรงความ
เพียรของทานเร็วข้ึน ๆ อาจถึงอรหัตภูมิ อรหัตผลในชาติน้ันเลย แตถาหากวาเปนไปเอง
คือ พอสําเร็จพระอนาคามีแลวตายไปเสีย รางน้ีตายไปแลวเหลือแตจิต จิตนี้จะคอยหมุน
ตัวไปเองเปนอัตโนมัต ิ แตไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองไมมีใครเรง ก็ถึงไดเหมือนกัน 
๕ ช้ันน้ีไมลง นอกจากน้ันข้ึนลง ๆ ตลอดเวลาจนกวาจะสามารถแลวผานไดเลย จําเอานะ 
จึงวาสวรรคช้ันพรหมกับนรกอเวจีน้ี เหมือนขึ้นบันไดลงบันได..สัตวโลกท้ังหลาย หมุนไป
เวียนมาอยูอยางน้ัน อยูในวงจักรวัฏจักรน้ี ไมใหออกจากนี้ไดนะ แตธรรมหนักเขา ๆ 
แหวกออกได อยางพระโสดานี้อีก ๗ ชาติเปนอยางชา ๓ ชาต ิ เปนยานกลาง ๑ ชาติสุด
ทายไปเลย น่ีเรียกวากระแสของธรรม คําวากระแส โสตะ ๆ คือกระแสแหงพระนิพพาน 
คือกระแสแหงความพนทุกขพาดพิงถึงแลว แนนอนแลว จับสายทางไดแลวไมเปนอ่ืน จะ
พุงถึงจุด ความหมายวาอยางน้ัน พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตข้ึนเลยเร่ือย ๆ  

นี่ละธรรมทานสอนเพื่อขึ้นอยางนี้ทั้งนั้น ทานไมสอนใหลากลงเหมือนกิเลส กิเลสน้ี
ลากลง ๆ โดยลําดับ สวนธรรมมีแตฉุดขึ้น ๆ พากันต้ังใจอุตสาหพยายามบําเพ็ญนะ จิตน้ี
ไมตาย ไมเคยมีตาย ถึงนิพพานก็เปนอมตะไปแลว อมตะท่ีเท่ียงไมมีเอนเอียง ไมมีกฎ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเก่ียวของเลย คืออมตมหานิพพาน สวนจิตคนมีกิเลสก็ไม
ตายเหมือนกัน แตสิ่งที่หมุนติ้วอยูในใจดวงนั้นมันมี หมุนพลิกนั้นพลิกนี ้ ไมตายแตดิ้นอยู
อยางนั้น ไมตายแตดิ้นอยู ใครจะอยากดิ้นละ ดิ้นดวยความทุกขความทรมาน ไมตายแต
ดิ้น อันหนึ่งไมตายไมดิ้น แนะมันตางกันนะ บรมสุขยังเสริมเขาไปอีก อมตมหานิพพานไม
ตายไมด้ินเปนบรมสุขดวย อันหนึ่งไมตายแตดิ้นอยูตลอด เอา พิจารณาใหดี จิตดวงนี้ไม
ตายเหมือนกัน แตจิตของคนมีกิเลสนี้ดิ้นตลอด แตจิตของผูสิ้นกิเลสแลวไมดิ้น พนผึงไป
เลย 

น่ีละธรรมพระพุทธเจาสอนโลกโกหกโลกเหรอ น่ีละธรรมเปนคูโลกคูสงสาร พระ
พุทธเจาตรัสรูจะตรัสรูธรรมอันเดียวกัน ธรรมสอนโลกก็สอนแบบเดียวกัน กิเลสก็เปนแบบ
เดียวกัน แกกิเลสอยางเดียวกัน ใหพยายามนะพวกเรา ถาไมพยายามไมได สุกเอาเผากิน 
อยูเปนสุขวันหน่ึง ๆ ประเดี๋ยวประดาวแคนี้ก็เอา ความทุกขที่จะมาตั้งกัปตั้งกัลปมันไมได
คิดนี่ซ ิ เอาความสุขแคข้ึนบนหมอนครอก ๆ เอาละเราสบายวันน้ี บทเวลามันจะไปจมใน
นรกมันไมเห็นคิด พวกน้ีพวกสบายท้ังน้ันแหละ ไปดูซิหมอน ไปตองถือเข็มไปดวยหรือ



 ๙ 

หามจักรไปดวย คนน้ันหมอนแตก คนน้ีเส่ือขาด ตองเอาจักรไปเย็บเอาเข็มไปเย็บทั้งเสื่อ
ทั้งหมอน นี่พวกสุกเอาเผากิน เห็นแกเสื่อแกหมอนยิ่งกวาเห็นแกความพนทุกข ดังพระ
พุทธเจาและสาวกทาน 

ทานผูเหลาน้ีทานคิดการณไกล ทุกขยากลําบากขนาดไหนเอามาทบทวนกันด ู เร่ือง
ความทุกขนี้กับความทุกขทําความพากเพียรเพื่อหลุดพน กับความทุกขที่จะจมอยูในโลกนี้ 
อันไหนมีน้ําหนักกวากัน ดีกวากัน เมื่อความทุกขเพราะการสูกิเลสเพื่อเอาความสุขขึ้นมา
ครอง อันนี้ดีกวา ถึงจะทุกขก็ยอมรับ น่ัน ตองแยกกันอยางนั้น มันก็ผานไดคนเรานะ  

ใหอุตสาหพยายามกันนะ จิตดวงนี้แนเลย คําวาตายไมมี ตามเขาไปจนถึงที่มัน 
ไมตองไปถามใครเลยจิตดวงนี้ เมื่อเวลาตามเขาไปถึงที่ถึงตัวจิตจริง ๆ แลวจะติดแนบกัน
ไปเลย สติปญญากับจิตติดแนบกันไป รักษากันไปชําระกันไป พอจับจิตไดแลวตาม ไม
ปลอยจิต เปดใหจิตเดิน ๆ ปดออกอะไรเปนขาศึกตอจิต อะไรที่เปนสิ่งมัวหมองตอจิต ปด
ออก ๆ ๆ ถึงขั้นบริสุทธิ์หลุดปงเลย น่ีละจิต แลวหลุดไปแลวตายท่ีไหนไมมี เวลาไปจมลง
ในนรกมันก็ดีดก็ดิ้นอยูในนรก ใหฉิบหายไมฉิบหาย มันก็ดีดก็ดิ้นอยูอยางนั้น มันไมตาย
แตมันดีดมันดิ้น จําเอานะ เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีแหละ 
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