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วันนี้เริ่มตนเทศนกัณฑใหมกันที    ทกุ ๆ คนจงพากันทําจิตของตนใหเปนของใหมจะไดฟง
เทศนกัณฑใหม ๆ กันตอไป     ของเกามักชักจะดานไป    เกาคนเกาใจ     ไมเปนของมคีา      หาแวว
วาวมิได 

การอบรมฝกฝนตามคําสอนของพระพุทธเจานั้น    เบื้องตนทุก ๆ คนมาวัดฟงเทศน  ฟง
ธรรม จําศีล  มาบวชในพระธรรมวินัยนี้       ก็เพื่อจะมาอบรมกาย  วาจา  ใจ ของตนใหถูกตองตาม
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา    เพราะเขาใจวาคําสอนในพระพุทธศาสนานี้เปนคําสอนที่ดีมี
เหตุผลเชื่อถือได   ก็บัดนี้กาลเวลาลวงมานานแลวเหลืออยูไมกี่วันก็จะออกพรรษาแลว     การอบรม
ฝกฝนของพวกเราดังกลาวมาแลวนั้น     บดันี้ไดพากันตรวจดูผลลัพธแลวหรือยังวา ใครได
อะไรบางเปนผลตอบแทน ไมวาแตเฉพาะปนี้ละ      ผูที่ไดอบรมฝกฝนมาแลวนาน ๆ หลายปก็ตาม    
จงตรวจดูวาเราทําการ อบรมฝกฝนมาคุมคาแลวหรือยัง 

ธรรมดาคนเราผูซึ่งจะเขาไปศึกษาอบรมหาความรู    ความดีในสถาบันใดก็ตาม จะตอง
ตัดสินใจตนเองเสียกอนวา    สถาบนัที่เราจะเขาไปอบรมฝกฝนนั้นเปนสถาบันที่ดีและสามารถจะ
ประสิทธิ์ประสาท ใหความรูความดีแกเราไดสมเจตนาหรือไม โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเปน
สถาบันอันดีเลิศ ไมสักแตวาจะประสิทธิ์ประสาทใหเราไดความรูความฉลาด      เพื่อการครองชีพ
เปนสุขสมบูรณเทานั้น     แตยังสามารถทําใหเราผูเขาใจแลวทําตาม จนรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม
เขาถึงมรรคผลนิพพานได พระพุทธศาสนาจึงเปนสถาบันอันสูงเยี่ยม เปนที่รวมแหงวัฒนธรรมและ
ศีลธรรม ดํารงไวซึ่งสัมมาชีพ    มีความผาสุขเปนผลตอบแทน    เมื่อเขาใจรูชัดอยางนี้แลว    จึงเกิด
ศรัทธาอุตสาหเขาอบรมในพระพุทธศาสนานี้ 

แตเมื่อเขามาแลว ถาทําไมดี ไมเปนไปตามเจตนารมณและปณธิานของตนแตเบื้องตน เชน
ไมตั้งใจอบรมศึกษาใหเขาใจในหลักธรรม มาทําลายระเบียบขนบธรรมเนียม  กฎ   กติกา   ธรรม
วินัยท่ีทานปฏิบัติไวแลว  ดื้อดาน   ฝาฝน  นอมเอาระเบียบเหลานัน้มาปฏิวัติเขากับกิเลสความ



ตองการของตน ตรงกันขามนอกจากจะเปนการทําลายสถาบันอันมีเกียตริและศักดิ์สิทธ์ิเคารพยิ่ง
ของตนแลว ยังเปนผลสะทอนใหเกิดความเสื่อมเสียหายเดือดรอนใหแกคนมากมาย   คลายกับวาเรา
กําลังหิวอาหารเมื่อเห็นเขาเอากอนยาพิษมาขาย เราเขาใจวาไดรับประทานขนมที่อรอยเพื่อแกหิว
เมื่อซื้อรับประทานเขาไปแลว     จึงจะรูสึกวามิใชขนมเสียแลว    แตมันกลบัเปนยาพิษเพื่อสังหาร
ชีวิต 

พึงตั้งขอสังเกตดูภายในจิตใจของตน ๆ ก็จะรูไดวา     เราเขาอบรมฝกฝนธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจาดวยความบริสุทธิ์จริงใจ    หรือวาเรามาบอนทําลายสถาบันอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์

เคารพยิ่งของตน      จะรูไดจากเหตุผลเหลานี้ คือ 

 เมื่อครูอาจารยเพื่อนพรหมจรรย    หรือใคร ๆกต็าม    ผูที่หวังดีตอตักเตือนวากลาวในสิ่งที่
ชอบที่ควร     เพื่อใหเขาระเบียบธรรมวินัยก็ดีหรือไดเห็นไดฟง  กฎ  กติกา ระเบียบ  ประเพณี  ขอ
วัตร  และธรรมวินัยก็ดี         แลวทําใหเกิดความทอใจ   หนักใจ ขัดเคือง  โกรธแคน  ไมพอใจจน
เปนเหตุใหลวงละเมิดและฝาฝน      พึงเขาใจเถิดวานั้นเปนบอนทําลายมิใชเพื่อเชิดชูบํารุงสงเสริม
เสียแลว 

 แตถาเมื่อครูอาจารยและเพื่อนพรหมจรรยเปนตนผูหวังดีตอเรา กลาวตักเตือนในสิ่งที่ดีที่
ควรเพื่อใหเราประพฤติถูกตองตามธรรมวินัยก็ดี ไดเห็นไดฟงกฎ กติกา ระเบียบ  ประเพณีขอวัตรที่
ทานตั้งไวแลวก็ดี    ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสแสดงความพอใจ อยากประพฤติใหถูกตอง      ถามทานผูรู
เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติให      ไมมีทิฐิมานะกระดางถือตัว    เหมือนกับบุคคลผูปรารถนา
กําลังแสวงหาทรัพยอันมีคาอยูเมื่อใครก็ตามแมแตคนขี้เรื้อนหาที่อยูอาศัยมิไดก็ตาม    มาชี้แหลงที่มี
ทรัพยใหวา ณ บริเวณที่ตรงนั้นมีแรตาง ๆ ที่มีคาหลายชนิด    อาทิเชน  ทองคําและเพชรพลอยก็
มาก    ดังนี้ บุคคลนั้นเขาจะไมแสดงความรังเกียจคนขี้เรื้อนคนนั้นเลย    ความกระหยิ่มและปลื้มใจ
ในการที่ไดรบัคําบอกเลา       ทั้ง ๆที่ยังไมเห็นทรัพย      ก็จะนับจะประมาณมิไดเสียแลว     อาการ
เหลานี้เปนอาการของผูบวชเขามาอบรมฝกฝน    เพื่อเพิ่มพูนสงเสริมเชิดชูพระพุทธศาสนา      ให
เจริญกาวหนาโดยสวนเดียว 

ใหคิดดูจงดีวา    ธรรมวินยั   กฎ    กติกา    ระเบียบ   ประเพณี    ขอวัตร   ทั้งหลาย       ทาน
ตั้งไวเพื่อเปนเครื่องอบรมฝกฝนผูตองการจะอบรมฝกฝนกาย   วาจา    ใจ ของตนใหดขีึ้นโดยลําดับ    



และมีไวกอนนานแลว    กอนแตเรายังไมเขามาอบรมฝกฝนเสียดวยซ้ํา     เราสมัครใจเลื่อมใสเห็น
วา    เปนหนทางที่ดีที่ถูกแลวจึงไดเขามาอบรมฝกฝนโดยมิไดมีใครบังคับ 

แตเมื่อเขามาอบรมฝกฝนแลวกลับตาลปตร    มองไปแงไหน    เห็นอะไรทําอะไร    ดู
เหมือนจะเปนพิษเปนภัย    บีบบังคับแกเราเสียคนเดียวทุก ๆ วิถีทางครูบาอาจารยหมูเพื่อนตักเตือน    
ก็เหมือนกับเอาหอกมายอกหัวอก    บวชแบบนีเ้ขามาอบรมฝกฝนเพื่อผลความดีมีความสุขตอบ
แทน เลยกลบัตกนรกทั้งเปนอยางนาสงสาร     และใครจะชวยก็ไมไดดวย 

ที่แสดงมานี้เพ่ือใหพวกผูอยูภายในที่เกี่ยวของอยางใกลชิด    ชวยกันตรวจดูวาการที่พวกเรา
พากันมาอบรมฝกฝนนี้    สิ่งใดยังบกพรองอยูควรแกไขแลวจงชวยกันปรับปรุงแกไขใหมันดีขึ้น     
ถาสิ่งใดมันถูกตองแลวก็จงพากันสงเสริมใหเจริญ    กาวหนาถาวรตอไป   อยาไดทอดทิ้งใหแตครู
บาอาจารยผูเปนหัวหนาคนเดียว  มันหนักทาน ความหนักของผูเปนหัวหนามิใชแตเรื่องบริหาร
อยางเดียว มันมากนัก 

          โดยเฉพาะเรื่องของพระแลว ภาระมากเหลือจะพูด พระผูเปนศูนยกลางของทุก ๆอยาง     ทั้ง
ดีและชั่ว    บริหารวัดไมดี    อบรมลกูศิษยพุทธบริษัทไมดีกอสรางรักษาวัดไมดี     ไมทําตามใจ
ของลูกวัด     และชาวบานผูตองการ     รับใชเขาไมไหว      เพราะสุขภาพไมสมบูรณ    และมี
เหตุการณบางอยางดวยความจําเปนเหลานี้เปนตน   เขาก็เกลียด     ถาทําใหถูกใจลูกวัดและชาวบาน     
แตมันขัดตอนโยบาย      และระเบียบธรรมวินัยเมื่อทําไปแลวก็เสีย    เสือ่มสูญเศราหมองตนและ
พุทธศาสนา โดยเฉพาะการอบรมฝกฝนลูกวัดและพุทธบริษัทเพื่อหวังดี บางทีไมสักแตไมยอมเชื่อ
ฟงทําตามเทานั้น บางคนถึงกับโกรธหาเรื่องยกโทษตาง ๆ นานาไปก็มี     เวรกรรมของพระผูเปน
หัวหนาแท ๆ 

ฉะนั้น   พระผูใหญบางทานที่ขี้เกียจ     ไมยอมรบัเวรกรรม     จึงปลอยวางทอดธุระ    ไม
เอาเรื่อง    เพราะเห็นวาทําไปแลวไมคุมคา    ผลที่สุดสถาบนัอันสูงและมีเกียรติก็จะมีแตสมาชิกที่
เลวทรามมาอาศัย    ทําใหปญญาชนเบื่อระอาขาดความเคารพนับถือ    ผูที่ประพฤติตนเลวทราม
เชนนั้น ไดชือ่วามาสรางบาปกรรมทาํความฉิบหายใหเกิดแกตนและสวนรวมแท ๆ    พระผูหนัก
แนนในศีลธรรมและระเบียบอันดีงาม     หวังความเจริญแกตน        ทนอยูไมไหว       ก็หาอุบายเอา
ตนรอดทอดทิ้งพรรคพวกที่เลอะเทอะเหลวไหล     ไวใหย่ํายีพระธรรมวินัยตามวิสัยของคนเลว     
นี่นับเปนการบอนทําลายพระพุทธศาสนาโดยไมรูตัวจริง ๆ 



นี้ขอใหพากันตรวจดูความประพฤติและจิตใจของพวกเราวา เทาที่เราไดเขามาบวชอบรม
ฝกฝนในพระพุทธศาสนานี้ เราเขามาสงเสริมเชิดชูใหเจริญรุงเรือง สมกับความเชื่อมั่นในเบื้องตน 
กอนที่เราจะเขามาอบรมแลวหรือยัง      ถาหากเราเขามาเพื่อเปนศัตรูบอนทําลายพุทธศาสนา     อัน
เปนสถาบันที่มีเกียรติเคารพสูงสุดของเรา    กน็ับไดชื่อวาเปนผูมาสรางบาปกรรมอยางนาใจหาย   
พุทธศาสนาเปนของดีเดนปรากฏแกชาวโลกมานานกวาสองพันปแลวถาหากเรานอมกายนอมใจ
เลื่อมใสปฏบิัติตามโดยความสุจริตแลว   จะไดความปลื้มใจในการที่เราคนหนึ่ง    ไดมีสวนรวมเชิด
ชู   บํารุงพระพุทธศาสนา 

การที่เราเขาไปศึกษาอบรมในสถาบนัใดก็ตาม   ไมวาแตในพระพุทธศาสนา    จะเปน
คริสตศาสนา   ศาสนาอิสลาม   และสํานักศึกษาใดก็ตาม    อยาไดดึงขอบัญญัติ กฎ  กติกา  ระเบียบ
ประเพณีเปนตน    ของสถาบันนั้น ๆใหมาเขากบักิเลสของตน     หรือดัดแปลงแกไขขอบัญญัติ
เหลานั้นตามชอบใจของตน    ต้ังตนเปนศาสดาแทนเอาเสียเลย     บุคคลผูทําตนเชนนั้นจะเปนการ
บั่นทอนความเจริญกาวหนาของตนเอง     ผลท่ีสุดจะเปนคนคับโลกไมมีทีอ่ยู 

ตัวอยางจะเห็นไดจากผูรักษาศีลบางคน        ขอ ๑   งดเวนจากการฆาสัตวแลว     แตเมื่อ
เห็นสัตวรายเปนพิษ     ทั้ง ๆ ที่สัตวตัวนั้นก็ยังมิไดทําอันตรายแกใครเลย    ทําลายฆามันเสียเพื่อ
ปองกันไมใหมันไปทําอันตรายแกคนอื่น  สัตวอ่ืน  ดังนี้เปนตน    จัดไดชื่อวา       นอมเอาศีลมาเขา
กับกิเลสของตน      ไมสมกับวารักษาศีลละกิเลสอยางหยาบ ผูมีกิเลสทั้งหลายทําอะไรลงไปมักไม
เหมือนเพื่อนอยูเสมอ  ฉอโกง  ลักขโมย  ขมเหง เบียดเบียน     คนอื่นไดโดยไมมียางอาย     เขาใจ
วาเปนความดีของตน 

ขอ ๒    งดเวนจากการลักขโมยของคนอื่นที่เขาไมไดให     แตบางกรณีเมื่อมีชองทางพอจะ
ไดมาก ๆ กท็นไมไหว     ทําการฉอโกงขโมยเสียสักที    รวยแลวไมตองเปนทุกข     จึงเริ่มรักษาศีล
ลางใหม      อยางนี้คิดแตไดไมเห็นใจคนอื่น    ทําบุญรักษาศีล ลางบาป     ก็เหมือนเอาน้ํามันลางขี้
โคลนนั่นเอง 

ขอ ๓   งดเวนจากกามเมสุมิฉาจาร     แตบางครั้งยั้งจิตไมอยู     เพราะอีกฝายหนึ่งยั่วให
หลงใหล   เมื่อผิดไปแลว    ตางก็โทษซึ่งกันและกัน   วาจิตใจซึ่งขาบริสุทธิ์ดีอยู  แตอีกผายหนึ่งมา
พาใหผิดตางหาก  เมื่อรวมกันผิดแลวก็ตางไมยอมกามเมสุมิจฉาจาร        มนุษยธรรมดาเขามิใชจะ



ลวงละเมิดไดงาย ๆ       ไมเหมือนสัตวดิรัจฉาน อันเปนประเพณีของเขา     แตถึงกระนั้นมนุษยเรา
ก็ยังไมสามารถจะจับตามองเขาได ปวยการกลาวไปไยถึงการแกลงละเมิด 

ขอ ๔    งดเวนจากการกลาวเท็จ    กลาวคําไมจริง     แตเลหเหลี่ยมมารยา     ของคนเรามี
มากนัก   ไมโกหกก็หลอกลวง    ไมหลอกลวงก็ยุแหย    ไมยุแหยก็ยกโทษนินทา พูดกระแทก
แดกดัน หาเรื่องใหคนอื่นเขาอยูเปนสุขไมได    มนุษยพรรคนี้อยูที่ไหนนรกทั้งนั้น    เปนบาปจริง ๆ  

ขอ ๕     งดเวนจากการดื่มสุรา   ยาเมา      แตเมื่อชอบเขาแลว       ก็หาเอาเลยวา เพื่อเพื่อน  
เพื่อสังคม    เพื่อเปนยาเจริญอาหาร     และสุขภาพบางประการบาง 

ที่สุด    ดื่มแลวบอกวาไมไดไปอาละวาดกับใคร       คงไมบาปเหลานี้เปนตน       ลวน
แลวแตเปนการดึงเอาศีลมาเขากับกิเลสของตน ใหศีลยอมจํานนตอความตองการของตนแท ๆ  

ฝายผูบวชในพระธรรมวนิัยนี้ ก็ทํานองเดียวกัน ที่บวชเขามาทําใหยุงในหมูในคณะชื่อวา
เปนพระเณรที่รกวัด ก็ลวนแลวแตบงัคับใหพระธรรมวินัยระเบียบแบบแผน กฎ กติกาเปนตน     
ยอมจํานนตอความตองการของตน     บวชแบบนี้เปนการบอนทําลาย    ลางผลาญพระพุทธศาสนา
โดยสวนเดียว   บาปมากคนทําบาปทําแตความชั่ว เมื่อเห็นคนอื่นทําดีทนอยูไมไดหาวิธีกีดกันทุก
วิถีทางกลัวเขาจะเบียดเบียนความชัว่ของตัว    แลวความชั่วของตัวจะปรากฏขึ้น    พอถูกพระหรือ
ครูบาอาจารยผูหวังดี    หมั่นแนะนาํตักเตือนบอยนัก     กห็าวาจูจี้รําราญอะไร ๆ ก็มีแตผิดหมด    
จะเอาอะไรกันอีก เรื่องของตัวเองยังไมไดสํารวจดูวาเราเปนอยางไร    ทั้งเราก็เขามาใหม    ธรรม
วินัยก็ยังไมรู  และยอมมาศึกษาหาความรูปฏิบัตติามทาน    เมื่อทานใหการศึกษาอบรมกลบัไม
พอใจ     นีเ้พราะเหตุใดเพราะผูจะเขามาบวชมาอบรมในวัด    ไมยอมปลอยกิเลสไวนอกวัดกอน     
มีเทาไร ๆ หอบเขามาดวยกันหมด 

การศึกษาอบรมในพระพทุธศาสนา       เปนวิธีการบั่นทอนชําระลางกิเลสของตน ๆ ใหเบา
บางลงโดยลําดับจนหมดสิ้นไปในที่สุด 

ฉะนั้น   พอถูกการศึกษาใหรูหนาตาของกิเลส    อบรมฝกฝนตามแผนการบั่นทอนชําระ
กิเลส กิเลสจึงเดือดรอนดิ้นรน    สมุนคนใชของกิเลสก็ทนอยูไมไหวจึงแสดงปฏิกิริยาออกมาให
ปรากฏแกคนภายนอก จนเปนเหตุบอนทําลายในที่ทุกสถานและสถาบันทุกแหง     ในเมื่อผูนั้นเขา
ไปถึงเขา 



คราวนี้เมื่อผูนั้นหนีไปจากสถานเชนนั้น   หรอืสึกออกไปจากวัดนั้นแลวโดยที่ตนมิไดนํา
ความดีออกไปจากสถานที่เชนนั้น มีแตความชั่วทั้งเวลาเขามาและออกไป แลวก็เอาความชั่วนั้น
แหละออกไปโฆษณา    วาสถาบันไมดี     วัดไมดีครูบาอาจารยไมดี ผูที่มีอุดมคติเชนเดียวกันก็
พลอยหลงเชื่อคารมไปดวย ทั้งที่ตนเองก็ยังไมไดเขาไปในสถาบัน หรือบวชในวัดนั้น ๆ เลย 

มันไมผิดอะไรกันเลยกับตัดเรียวไมไผทั้งหนาม    ขนไปกองไวในวัด    ใครจะเขาไปแตะ
ตองทําอะไรไมได     หากจะเอาไฟใสเผาทิ้งหรือ     เจาของเขาก็ยังไมมอบกรรมสิทธิใ์ห    ลากเขา
ไปไวในบาน    ก็รกบานรกเรือนเทาเกา   เมื่อจะใหเทศนตามความเปนจริงแลว    มันตองวากัน
อยางนี้     เปนธรรมดาของคนขี้ขโมยยอมไมชอบขี้หนาเจาหนาที่      แตขี้ขโมยกลับตัวไดก็เพราะ
เจาหนาที่     คอยควบคุมขี้ขโมย 

การมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา แมที่สุดอุบาสกอุบาสิกาเขามาวัดเพื่อฝกหัด
อบรมเปนครั้งเปนคราว     ก็เพื่อทรมานฝกหัดกาย  วาจา  ใจ  ในสิ่งที่ไมดีไมงาม     ใหกระจาย
หายไป      มใิชมาตั้งตัวเปนอิสระ    ถือมานะทิฐิใครจะวากลาวตักเตือนไมได      และไมยอมทําตาม
โอวาทของใคร     เอาแตใจของตนอยางเดียว     คนเราถาไมยอมสละมานะทิฐิทรมานตนแลวอยูใน
สังคมเขาไมไดแน     คําวา มนษุยผูมีใจสูงนั้น    มใิชสูงดวยทิฐิมานะอันแสดงถึงความกระดาง ถา
หมายถึงสูงแบบนั้น     ริ้นตัวเล็ก ๆ อาจมีใจสูงกวาคนเราก็ได       สูงในที่นี้หมายถึงความรูดีชั่ว       
แลวละชั่วกลบัเปนดีได      แลวไมกลับตัวลงไปทําความชั่วอันเปนของต่ําชาเลวทรามอีก 

สัตวดิรัจฉานมีใจต่ํา    นอยตัวที่สามารถกลับตนใหดีกวาภูมิเดิมได     ถึงแมคนจะหัดศิลป
วิชานานาชนิดให     เปนตนวาหัดเลนละครไดอยางดีสักเทาไร     ก็ไดเพียงแคเจาของผูหัดให
เทานั้น    นอกเหนือออกไปจากนั้นแลว        มันไมสามารถจะทําไดเลยและเรื่องที่มันทําไดอยูนั้นก็
ดี     มันหาไดรูเรื่องเคาความเปนมาและความประสงคในเรื่องนั้นไม    อนึง่  การหัดสัตวนั้น      เขา
มักหัดใหมันติดยาเสพติดเสียกอน      เมื่อมันติดยาแลวจึงเอายาเสพติดมาจาง     ใหมันทาํตามบังคับ
ของตน 

สําหรับพุทธศาสนาไมใชยาเสพติด สอนใหรูจักสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่ดีใหเกิดคุณประโยชน     
สิ่งที่ชั่วใหเกดิโทษเปนทุกข     รูคุณและโทษชัดเองดวยแลว     ละชั่วทําดโีดยไมมีใครบังคับ     จึง
ชื่อวาเปนผูมีใจสูงถาละไมไดก็ไมสูง 



แตนี้ไปจะนํานิทานสัตว ๕ เหลา      ผูมีวาสนา     มาเลาใหฟงพอเปนคติเรื่องมีอยูวา     มี
นกพิราบตัวหนึ่งเปนทุกขโศกถึงเมีย     เพราะเหยี่ยวมาโฉบเอาเมียของมันไปกิน     มันเห็นโทษ
ของความรัก     ตองการจะบรรเทาความโศกดวยการรักษาศีล   จึงปลีกไปรักษาศีลอยูแตลําพังใน
สถานที่แหงหนึ่ง 

ตอมามีงูหลามตัวหนึ่ง    กัดเอาวัวอุสุภราชตัวหนึ่ง     ที่เที่ยวหากินหญาอยูริมชายปา    ให
ถึงแกความตาย     โดยที่วัวตัวนั้นไปเหยียบถูกงูเขา    งูจึงโกรธแลวกัดเอา พวกเจาของวัวไปเห็นเขา
เปนทุกขเศราโศกอยู ณ ที่นั้น    งูมาคิดไดวา    เจาของวัวเปนทุกขเพราะเราโกรธแลวกัดวัวเขาตาย    
งูจึงคิดจะรักษาศีลเพื่อระงับความโกรธ     แลวเขาไปรักษาศีลอยูในที่แหงหนึ่งซึ่งไมไกลกันนักกับ
นกพิราบ 

ภายหลังมีหมีตัวหนึ่ง    เที่ยวแสวงหาอาหารกินอยูในปาทึบแหงหนึ่ง    เห็นอาหารอุดม
สมบูรณไปดวยลูกกอและน้ําผ้ึงเปนตน     เลยเพลินหากินไปจนเลยขอบเขตที่ตนเคยแสวงหามา   
หมานายพรานเห็นเขาก็ว่ิงกวด    เจาหมีว่ิงหนีแทบเอาตัวไมรอด หมาเปนสัตวบาน มีเชาวสูหมี
ไมได หลงรองรอยหมีจึงตามไมทันหมีพนจากอิทธิพลของหมาไปไดอยางหวุดหวิด     แลวหนีไป
นอนซบเซาอยูในสุมทุมพุมไมแหงหนึ่ง      จึงมาจินตนาวา     ที่เราไดรับความทุกขครั้งนี้      ก็
เพราะเราไมรูจักประมาณในการแสวงหาอาหาร      อยาเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความ
ละโมภ       คิดแลวก็ไปรักษาศีลอยูไมไกลกันนักกับงูนั้น 

ยังมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เที่ยวหาอาหารไปเจอชางเถื่อนตายอยูตัวหนึ่งสุนัขจ้ิงจอกคิดวาโชค
ของเรานักหนาวันนี้     อาหารกองใหญจะกินกี่วัน ๆ ก็ไมหมดคิดแลวก็เขากัดกิน    เปนธรรมดา
อาหารมากสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนกับสัตวอ่ืน ๆ จะตองเลือกกินแตที่อรอย ๆกอน     เมื่อสุนัขจิ้งจอก
เดินรอบกองอาหารมหึมา     ไป ๆ ก็ไปเห็นชองทวารของชาง    โดยเขาใจวาตรงนี้แหละจะกัดทะลุ
เขาไปถึงเครื่องในเร็ว   เครื่องในนี้เปนอาหารอรอยกวาเนื้อทั้งหมด เจาสุนัขผูเคราะหรายปราศจาก
ปญญา มุงแตอาหารอยางเดียว    พอกัดทะลุเขาไปถึงเครื่องในแลวก็กินเพลินไปเลยพอรูสึกอิ่มหัน
ตัวกลับออกมาไมไดเสียแลว    ตกลงหมอบทาเดียวอยูในกองอาหาร ( ในทองชาง ) เปนเวลาหลาย
เดือน     จนกวาเนื้อหนังของชางจะเปอยหลุดออกจากกันสุนัขจึงจะออกมาได    แตที่ไหนไดขน
หลุดหมด    ยังเหลือแตหนังแดงฉาดทั่วทั้งตัว    เขาจึงมารําพึงวา  เออ   ทีเ่ราไดรับทุกขเวทนาแสน
สาหัสครั้งนี้    ก็เพราะเราหลงในอาหาร   อยาเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความหลง     คิดแลว
เขาก็ไปรักษาศีลอยู  ณ  ที่ใกลสัตวทัง้  ๓  นั้น 



ณ   ที่บริเวณสัตว ๔ จําพวกไปรักษาศีลอยู       เปนที่อยูของฤษีมาเปนเวลานาน ฤษีตนนั้น   
เชามาออกเที่ยวแสวงหามูลผลาหารมาเลี้ยงชีพเปนประจําทุกวัน       อยูมาวันหนึ่งฤษีออกเที่ยว
แสวงหามูลผลาหารแตเชา    พอตกเย็นกลับมาถงึอาศรมที่อยูของตน     ไดแลเห็นพระปจเจกโพธิ
เจา     ทรงประทับนั่งอยูบนอาสนะที่นั่งของตน ก็โกรธคิดวาสมณะรูปนี้ดีวิเศษอยางไร จึงบังอาจ
มานั่งอยูบนที่นั่งของเราแลวก็ตะโกนไปดวยมานะวา   เฮย   สมณะทานนี้ดีอยางไร      จึงบังอาจมา
นั่งอยูบนอาสนะของเรา     ทานไดฟงคํานั้นแลวทานก็เหาะหนีไปโดยทางอากาศเสีย ฤษีไดเห็น
ดังนั้นก็มาจินตนาการวา แหม     สมณะรูปนี้วิเศษนักหนา     ถาหากเราไมมีมานะเขาไปถามอรรถ
ธรรมอันหนึง่อันใดกับทานแลว    กจ็ะไดความรูความฉลาดบางทีอาจสําเร็จอยางทานก็ได   นี่เปน
เพราะมานะของเราทานจึงเหาะหนีไปเสีย    คิดแลวจึงมาปรารภกับตนเอง     อยาเลยเราจะรักษาศีล     
เพื่อบรรเทามานะของตน       แลวกร็ักษาศีลอยู  ณ  ที่นั้น 

เมื่อฤษีเห็นสัตวทั้งสี่มาอยูรักษาศีลดวยอาการสงบเสงี่ยมรวมกันอยู ณ บรเิวณแหงเดียวกัน   
จึงถามสัตวเหลานั้นวา       พวกเธอตางเผากันมารวมอยู ณ ที่แหงเดียวกันนี้เพื่อประโยชนสิ่งใด      
สัตวเหลานั้นตางก็ตอบตามความตั้งใจของตน  ๆ  ดังแสดงมาแลวแตหนหลัง ๆ 

สัตวดิรัจฉานถึงแมจะเปนอาภัพพะสัตวไมสามารถจะทําดีใหถึงมรรคผลนิพพานไดก็จริง 
แตบางตัวเมื่อรูสึกเห็นโทษแหงความชั่วของตนแลว    ก็ยังพยายามรักษาศีลเพื่อแกตัว ละความชั่ว
นั้นเสีย สวนพวกเราเลา เปนมนุษยมีสมัญญาวา เปนผูมีใจสูง สามารถทําดีไดทุก ๆวิถีทาง    และทํา
ใหดีที่สุดของกองทุกขก็ได   เวลานี้เราเปนพุทธมามกะอยูแลว       พากันมารักษาศีลฟงธรรมและ
มาบวชเปนพระ  เปนเณร   เปนชี   เมื่อยังละความรัก-ความโลภ-ความโกรธ-ความหลง    และมานะ
ทิฐิไมได  หรือไมพยายามจะละเสียเลย    พวกเราจะไดเลวกวาสัตวดิรัจฉานเหลานั้นไปเสียอีกหรือ    
นาสลดใจบางหรือไม กิเลสเหลานั้นไดทําใหเปนทุกขเดือดรอนมาแลวในชาตินี้เองก็นับไมถวน ไม
ตองพูดถึงอดีต    หรืออนาคตชาติ 

พวกเราพากันเขามาฝกฝนอบรมในพุทธศาสนานี้    ก็เพื่อจะละกิเลสทั้งหลายเหลานั้น
นั่นเอง แตเมื่อเขามาอบรมฝกฝนกันจริงจังแลว    หากยังละไมไดมีแตจะพอกพูนกิเลสใหหนาแนน
ทวีขึ้นทุกทีแลว    ก็จะเปนคนสกปรกดวยกิเลส   ผูดีมีศีลธรรมจะเขาใกลไมได    เหมือนกับสุกร
นอนเกลือกคูถเหม็นคลุงทั้งตัว    ราชสีหเปนสัตวสะอาดเมื่อราชสีหเขาใกลไมไดเพราะเกลียดของ
โสโครก แตสุกรกลับทะนงตัวหาวาตนมีอํานาจเหนือราชสีห 



          คนชนิดนั้นจะอยู  ณ  ที่ใด     ไป  ณ ทีใ่ดหาความสุขไมไดเลย    เพราะไฟคือ กิเลส    มีความ
รัก-โลภ-โกรธ-หลง     และมานะทิฐิตามเผาอยูตลอดเวลาจะเขาในสังคมใดเขาก็รังเกียจ    เนื่องจาก
กิเลสเหลานั้นมันปดบังไว   ไมสามารถปรับปรุงเขากับสังคมได 

พุทธศาสนาเปนสถาบันฝกฝนอบรมเพื่อสันติ แตเมื่อนําเอากิเลสเหลานั้นเขามา พาใหสราง
บาปกรรมแลว    รูสึกจะเปนบาปมากกวาสรางในสถานที่อื่น    เพราะกิเลสเหลานั้นของแตละคน       
เมื่อสงบระงับไมไดทําใหรั่วไหลออกมารดคนอื่นที่เขาสะอาด ๆ    จะเปนความสกปรกอยางนา
เกลียดมากเหมือนสุกรนอนอยูในหลุมคูถ    ซึ่งเขาเหลานั้นไมมีความรูสึกอะไรเลย     นอกจากจะ
เปนความเกษมสําราญของเขา 

วัดเปนที่อบรมศีลธรรม แตเมื่อเขามาอยูในวัด ถูกกิเลสเหลานั้นปกคลุมไวเสียแลว     
ตนเองก็ไมมีชองทางจะมองเห็นศีลธรรมได    แมคนอื่นก็จะไมมีโอกาสชี้ชองทางใหเขาเห็นได
เหมือนกัน    ใครจะพูดดีสอนดี     มีเมตตาปรารถนาดีแตอยางไร ๆ เขาจะมองไปในแงราย    
ทั้งหมดนี้มิใชเปนการปรกัปรํา    พูดตามความจริง   ใครเปนอยางวามาแลวตองรูไดดวยตนเองหรือ
เราเขาไปในสังคมใด ๆ ก็ตาม     คงจะไดประสบคนชนิดนี้มีอยูทั่วไป 

เทศนใหฟงนี้เพื่อใหทุก ๆ คนตรวจดูในตนของตนเอง      ไมมีใครจะเอามาให เมื่อเรายังละ

ไมได ไมเห็นโทษ    หรอืเห็นแลวแตยังไมยอมละก็อยาไปโทษคนอื่น     หรือโทษพระพุทธศาสนา       

ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียม   ขอบังคับ กฎ กติกาเปนตนของเขา    เพราะเขามไีวอยางนั้นแลว

ตั้งแตกอนเรายังไมไดเขามาอบรมฝกฝน   จงโทษตนเสียดีกวา   วาเราเขามานี้    ผิดความประสงค

ของตนแลว    ไมถูกตามตองการของตนเสียแลว แลวก็ปลีกตัวเสียจากสถาบันหรือวดันั้นออกไป

เสีย เพราะนอกจากจะไมเปนประโยชนแกตนและคนอื่นแลว ยังเปนอุปสรรคแกการที่เขาจะดําเนิน

กิจการตามแนวโครงการ   ในสถาบันและวัดของเขา      ทั้งเปนเครื่องขัดของเดือดรอนใจตนอีกดวย 

เปนการมาสรางบาปกรรมใสสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์และเคารพไมสมควรอยางยิ่ง เปนความชั่วอัน

แสดงออกมาใหแกชาวโลกเห็นไดชัด 

สมัยพุทธกาลมีเรื่องเลาไว ถึงเรื่องภิกษุทุศีลหลายรูป ไดฟงธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาแสดง
ถึงโทษของการทุศีล แลวพากันเห็นโทษของการเปนผูทุศีลของตน เกิดความเดือดรอนถึงกับ
อาเจียนเปนโลหิตออกมาฯ    ตอนนี้ขอแทรกอีกนิด    หากจะถามวา       ที่ภิกษุเปนเชนนั้นมิใช
พระพุทธเจาทรงทําความเดือดรอนใหแกพระสาวกหรือ ขอเฉลยวามิใช      แตพระสาวกของ



พระองคทําความชั่วดวยตนเอง       แลวก็เดือดรอนตนเองตางหาก    เพราะไดฟงธรรมเทศนาแลว
เห็นโทษแหงความผิดที่ตนไดทําไว 

ศาสดาทุก  ๆ  ทานในโลกนี้     ยอมสอนใหศาสนิกชนเห็นโทษแหงความชั่วแลวละเสีย    
แสดงใหเห็นคุณประโยชนแหงความดีแลวใหกระทําความดีนั้น 

แตบางศาสดายอมรับถายเอาบาป (ความชั่ว) ที่ศาสนิกชนของตนทําลงไปแลวดวยวิธีกรรม
ตาง ๆ      แตพระพุทธศาสนา   พระพุทธเจาทรงไมยอมรบัเอาความชั่วความดีของใครทั้งหมด    
ใครทําก็เปนของ ๆ คนนั้น     ไมวาชั่วหรือดีเปนแตทรงสอนใหรูจักคุณและโทษของความดีและ
ความชั่วนั้น ๆ      แลวละหรือกระทําเอาเองอยางเสรี 

ฉะนั้น   ผูใดอยากชั่วแตกลัวบาป     และไมอยากทําความดีเพราะมักงายขี้เกียจ ไปเขาลัทธิ
ศาสนาที่มีพระเจาลางบาปใหก็ดีเหมือนกัน   แสดงมาวันนี้เพื่อใหเปนขอคิดวาเราจะทําการอะไรลง
ไปในพื้นที่ดิน     จําเปนจะตองปราบใหเรียบรอยเสียกอน เปนตนวาจะปลูกบาน  ทํานา  ทําสวน  ก็
ดี   ถาพ้ืนที่ไมเรียบรอยแลว      ทําลงไปยอมไมเปนผลดีเลย 

การเขามาอบรมฝกฝนในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกัน   หากไมยอมสละกิเลสทั้งหลายมี  
รัก โลภ  โกรธ  หลง  มานะ  และทิฐิเปนตน     ไวนอกวัดเสียกอนแลว     เขามาอบรมฝกฝนก็จะไม
ไดผลตามประสงคนอกจากจะไมไดรับผลตามความประสงคแลว ยังจะเปนเครื่องเดือดรอนแลวก็
กีดกันแนวนโยบายของตน   และสถาบันที่จะดําเนินตอไปอีกดวย 

            ฉะนั้น เมื่อพากันไดฟงแลว ขอไดนําเอาหัวขอธรรมะนี้ไปพิจารณาและแกไขใหถูกตองตาม
ธรรมที่แสดงมา ก็จะเปนประโยชนและความสุขแกตน ๆ หากไมยอมรับพิจารณา หรือไมยอม
แกไขแลวหมดหนทาง ไมมีใครจะชวยได 

               ดังแสดงมาดวยประการ ฉะนี้ฯ 

๒๙.    ภาวะของคนสองประเภท 

แสดง 

เนื่องในงานทําบุญฉลองอายุครบ ๕๐ ป 



พระอาจารย คํา ยสกุลปุตฺโต 

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

 

ทุฆราวาสํ   ทุปพฺพชิตํ 

อยูครองฆราวาสก็เปนทุกข  เปนบรรพชิตก็เปนทุกข 

 

  

ในพระภาษิตทั้งสองบทนี้ ไดแสดงถึงความเปนอยูของบุคคล ๒ ประเภท วาเปนทุกข
ดวยกันทั้งนั้น พระพุทธเจามีสันดานอันบริสุทธิ์และซื่อตรง ไดแสดงถึงสภาพความเปนจริง ซึ่งผิด
จากความเห็นของบุคคลบางคนในโลกผูยังตกอยูใตอํานาจแหงความหลงวา เปนฆราวาสมีความสุข
บาง  บวชมคีวามสุขบาง  จึงไดทําความไมสงบวุนวายใหเกิดขึ้นในวงสังคมทั้งสองดังที่ปรากฏเห็น
กันอยูแลว เมื่อบุคคลมีความเขาใจผิดเห็นผิดแลวก็ยอมกระทําผิดเปนธรรมดาอยูเอง สิ่งที่ซ้ําราย
ยิ่งกวานั้นอีกก็คือบางคนเมื่อตนเขาใจผิดแลว ยังแถมไปใสโทษพระพุทธเจาเขาไป อีกวา คําสอน
ของพระพุทธองคผูเปนทุกขนิยม พระองคยอมสละเสียซึ่งความเปนผูที่ยิ่งใหญและความสุขทั้งปวง
แลว จะมาทรงปรารถนาประโยชนอะไรจากชาวโลกอีก มีแตทรงยอมทรมานพระวรกายเสด็จไป
ประกาศสัจธรรมของจริงแกพลโลก เนื่องจากทรงพระเมตตากรุณาอันใหญหลวงแกปวงสัตวผูตก
อยูในหวงแหงความมืด ซึ่งตางก็พากันดิ้นรนเพื่อใหพนเสียจากความมืดแลวจะยังมาหาวาคําสอน
ของพระพุทธองคเปนทุกขนิยมไปเสียอีก   สัตวโลกผูยังหนาแนนดวยความมืด คือ อวิชชา มีฝา
ปดบังกลาวคือโมหะ ยอมไมเห็นดวยกับสัจจวาทีของผูหวังดีตอตนนอกจากไมเห็นดีดวยแลวยัง
เห็นคําสอนเปนไมเบื่อไมเมาอีกดวยจึงเปนที่นาสงสารมาก แตถึงกระนั้นพระองคผูซึ่งปราศจาก
พระโยธาหาญาติมิได ก็มิไดหว่ันเกรงตออํานาจอิทธิพลใดๆและของใครๆทั้งนั้นทรงเปลงสีหนาท
ประกาศสัจจธรรมในทาม 



กลางพระพุทธบริษัทตามความเปนจริง โดยมิไดอคติอันใดทั้งสิ้น ดังพุทธภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ 
เบื้องตน อันมีความวา  “อยูครองฆราวาสก็เปนทุกข บวชก็เปนทุกข” ดังนี้ โดยมิไดเกรงใจใคร 
และมิไดเห็นแกหนาใครๆทั้งสิ้น วาเขาเหลานั้นจะชอบใจหรือไม แตตรัสตามความเปนจริง เพราะ
สิ่งที่อุบัติมาในโลกนี้ทั้งหมดจะเปนรูปก็ตาม เปนนามก็ตาม ที่เรียกวา   สังขาร   ลวนแลวแตเปน
ทุกขดวยกันทั้งนั้น  
 ความจริงคนเราเกิดมาแลว มิใชพึงเปนทุกขเมื่อเปนฆราวาสและเมื่อบวชเทานั้น มันเปน
ทุกขตั้งแตแรกปฏิสนธิอยูในครรภของมารดาโนน ที่พระพุทธเจาทรงยกเอาทุกขของฆราวาสและ
บรรพชิตมาตรัสนี้ เพียงแตเพื่อชี้ใหเห็นทุกขสวนหนึ่งในบรรดาทุกขทั้งหลายเทานั้น และทรงมุงให
ผูเขาใจผิดเห็นตามเปนจริงแลวจะไดปรับปรุงตัวเองใหๆไดกับสังคมและสิ่งแวดลอมได    ไมตอง
ดิ้นรนจนทําใหสิ่งแวดลอมยุงเทานั้น   หาไมแลว ผูที่เขาใจผิดเห็นผิดดังวามาแลวนั้นจะทําใหสังคม
และสิ่งแวดลอมยุงไปหมด ฆราวาสผูที่ไมมีความสามารถในอาชีพ หรือเกียจครานในการงานเปน
ตน  ก็หาวาฆราวาสเปนทุกข บวชเปนสุขสบายดีกวาไมตองทํางานอะไร ถึงเวลาก็มีคนหามาใหกิน
เอง ก็เลยอยากบวช  ผูบวชอยูแลวบางคนไดเคยเปนฆราวาสมีลูกมีเมียมากอนเสียดวยซ้ํา ก็ยังหาวา
บวชเปนทุกขเหมือนกับขังไวในคอกในกรง จะไปจะมาจะอยูกินใชสอยอยางไร ก็ลวนแตมีขอกฎ-
กติกา-ระเบียบ พระวินัย บังคับไปเสียหมดทุกอยาง ที่สุดแมแต ตา หู จมูก กาย ลิ้น ของตน  ซึ่งเปน
สมบัติเดิมพอแมแบงปนใหมาโดยเฉพาะแทๆ  ก็ไมมีสิทธิที่จะใชไดอยางเต็มที่ ยังตองใหระวัง
ควบคุมรักษาอีกดวย   ก็เลยอยากสึกเสีย บางคนสึกออกไปแลวไดรับอุปสรรคขัดของบางประการ 
ซึ่งตัวเองปรับปรุงตัวของตัวใหเขากับสังคมเขาไมไดก็ดี หรือไมรูเทาเขาใจตอเหตุการณนั้นๆ 
ตลอดจนไมมีความสามารถในหนาทีข่องตนก็ดี  ก็เลยคิดถึงความสุขเล็กนอย  ที่ตนไดรับเมื่อครั้งที่
บวชอยู แลวหาวาฆราวาสมันยุง สกปรกเปนทุกขมาก กลับมาบวชอีกสองครั้งสามทีก็มี 

 คนประเภทที่กลาวนี้ มีจิตใจคลอนแคลนไมหนักแนน ไมมีหลักธรรมประจําใจ มักกระทํา
ตามความคิดที่เหลวไหลของตน แลวก็ไมเชื่อความคิดเห็นของคนอื่นอีกดวย พูดงายๆวาเปนคนเจา
อารมณ (เปนทาสของอารมณ)  ยอมแพทั้งทางโลกและทางธรรม คนโบราณจึงไดพูดเปนคําพังเพย
ไววา   “หญิงสามผัว ชายสามโบสถ” ไมควรคบเอาเปนมิตร (อยาเอาเปนตัวอยาง) 

 แทจริง สิ่งที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ที่เรียกวา สังขาร คือ พวกที่มีแตชีวิตเชน ตนไมและเถาวัลย
เปนตนก็ดี ที่มีวิญาณดวยเชน สัตว มนุษย เปนตนก็ดี ลวนแลวแตพากันเกลียดทุกขตองการสุข
ดวยกันทั้งนั้น ตางพากันดิ้นรนใหพนไปจากทุกข หมายจะเอาชนะทุกขดวยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะ
คนเราตองการความสุขมากกวาเขาทั้งหมด และเมื่อไดรับความสุขมาแลวก็ไมรูจักพอเสียดวย 
คนเราจึงไดทําใหโลกเปนทุกขและเดือดรอนมาก อาจกลาวไดวาโลกที่เดือดรอนเปนทุกขอยูทุกข



วันนี้เกิดมาจากมนุษยเราเปนสวนมาก  แมแตสตัวที่หนีไปซุกซอนอยูในปาดงพงลึก หรือในกน
ทะเล ก็ไมพนจากคนตามไปเบียดเบียน เปนธรรมดาผูตองการมากก็ตองใชความคิดมาก   พรอมกนั
นั้นก็มีความฉลาดมากอีกดวย  แตถานําความฉลาดนั้นมาใชใหเกินขอบเขตไป มักจะเปนเหตุทําให
เกิดความเดือดรอนทั้งแกตนและคนอื่น พุทธภาษิตที่ตรัสวาอยูครองฆราวาสก็เปนทุกขนั้นอยูใน
ขายนี้เหมือนกัน ทุกขมากก็ดิ้นรนมากก็ยิ่งแตจะเดือดรอนมากเหมือนกับนกที่ติดขาย ยิ่งดิ้นก็ยิ่งแต
จะรัดตัวเขา     ไมดิ้นเสียเลยก็มีหวังเขาหมอแกงแน พูดสั้นๆ วา ดิ้นรนก็เปนทุกข ไมดิ้นรนก็เปน
ทุกข ไมพนคําที่พระพุทธองคตรัสไวไปได 

เมื่อเหตุผลมีอยูอยางนี้แลว จะไมใหพระองคผูทรงมีจักษุดี ทรงมองดูมนุษยและสัตวผูมืดมัว
อยูดวยความเมตตาแลวทรงเปลงสีหนาทประกาศกองวา นั่นเปนทุกขๆอยางไรเลา และยังไดทรงชี้
ตัวทุกขอยางตรงๆตามที่มีอยูเปนอยูจริงๆ อีกดวยวามี ๑๑ ประการคือ 

๑.   ความเกิด 
๒.   ความชรา ( ความเจ็บไขก็รวมอยูในชรานี้) 
๓.   ความตาย 
๔.   ความโศก 
๕.   ความพิไรรองไหรําพัน 
๖.    ความทุกขใจ 
๗.    ความนอยใจ 
๘.   ความเหือดแหงใจ 
๙.  ความประสบอารมณที่ไมชอบใจ 
๑๐. ความปรารถนาสิ่งใดๆ แลวไมสมประสงค  และ 
๑๑.  ความวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักและชอบใจ 
  
เหลานี้แตละอยางลวนแลวแตเปนทุกข ถาหากทุกขทั้ง ๑๑ อยางนั้นโหมกลุมรุมเขามาพรอม

กันทั้งหมดใสบุคคลใดแลว บุคคลผูนั้นถาไมถึงดิ้นแดวดับชีวิต ก็มีหวังเหลืองไปทั้งตัวทีเดียว ทุกข
ทั้งหมดดังกลาวมาแลวนี้ เมื่อสรุปแลวก็อยูที่ความถือวากาย ใจ นี้ เปนเรา  เปนของเรา (อัตตานุ
ทิฎฐิ) ที่เรียกวา อุปทานขันธ ๕ เปนทุกข อุปทานขันธเปนตนเหตุแหงทุกข  เมื่อบุคคลมาพิจารณา  
อุปทานขันธ เห็นตามเปนจริง และปลอยวางได ทุกขทั้งหลายก็ไมมี ถาปลอยวางอุปทานขันธ นี้ยัง
ไมไดตราบใด กายและใจก็จะพรอมกันสรางกิเลสขึ้นเสวยรวมกันอยูตราบนั้น เมื่อกายแตกดับ
ทําลายไปตามสภาพของสังขาร ใจเปนผูหอบเอากิเลสอันเปนเชื้อนําใหไปเกิดในภพอื่น และ



รวมกันทํากรรมเสวยทุกขตอไปอีก  แลวก็ดิ้นรนเดือดรอนประกอบกิเลส อันเปนเหตุใหเกิดภพชาติ
ตอไปอีก วนไปวนมาไมรูจักจบจักสิ้นเสียทีหากจะเขียนใหเขาใจงายแลว   ก็ตองเขียนดังนี้  

  

 

แผนผังของภพชาติ 

                  เหตุ                           ผล 

วิปากวัฏฏ (เกิดมา)             กัมมะวัฏฏ(ทํากรรม)กิเลสวัฏฏ 
(เศราหมองใจ)   ปากวัฏฏ (เกิดอีก)      

กัมมะวัฏฏ (ทํากรรม)         กิเลสวฏัฏ(เศราหมองใจ)               

 

 

  
 

  
 จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปนเหตุเปนผล ผลัดเปนตนผลัดเปนปลายของกัน 

และกันวนอยางนี้อยูเรื่อยไป ไมรูจักจบจักสิ้นตลอดภพตลอดชาติ ทานจัดเรียกวา  
วัฏฏสงสาร  การหมุนของวัฏฏทั้ง ๓ ดังแสดงมานี้ ลวนแลวแตเปนเครื่องแสดงอาการของความ
ทุกขสลับกันไปมาทั้งนั้น 

ฉะนั้นมนุษยคนเราเกิดมาก็จะตองดิ้นรนหมุนเวียนอยูในวัฏฏสามนี้ เด็กเกิดมาแลวก็อยาก
เติบโตเปนผูใหญ โดยเขาใจวาเราจะไดอิสระภาพใชเฉพาะตนเอง ไมตองอยูใตอํานาจบังคับของ
บิดามารดา หนุมๆ สาวๆ ไมเชื่อโอวาทของพอแมและผูปกครอง ก็ดวยเขาใจวาตนมีความสามารถ
พอตัวแลว การอยูใตบังคับคนอื่นเปนทุกข  ผูเปนโสดอยากมีคูครองก็ดวยความเขาใจวาเราจะได
อิสระภาพเต็มที่   ผูที่มีลกูมีหลานแลวก็อยากที่ใหเขาแตงงานเสีย เพื่อที่จะไดหมดหวงหมดใย เมื่อ
ชีวิตเปรียบเหมือนกับความฝนแลวเรื่องทั้งหลายดังกลาวมาแลวนั้นมันจะเปนอื่นไปไมได นอกจาก



จะเปนความฝนไปตามชีวิตเทานั้น แตกระนั้นบุคคลก็ยังดิ้นรนไปตามความฝนของตนๆ อยูร่ําไป 
เพื่อหวังผลคือ ความสุขอันตนวาดภาพไวบนอากาศ  อนิจจา  สังขารเอย  หาสาระอะไรมิได 
นอกจากจะมีไวเปนเครื่องประดับความคิดของผูมีความหวังอยู 

แทจริงเด็กๆ และหนุมๆ สาวๆ ซึ่งเปนกุลบุตรกลุธิดา ของผูบังเกิดเกลา  ไดชื่อวาเปนทรัพย
อันมีคาของวงศสกุลตลอดถึงประเทศชาติดวย ยอมมีอิสระภาพควรแกฐานะของตนเพียงพออยูแลว  
แตเขาเหลานั้นไมรูจักคุณคาของอิสรภาพที่ตนได และนําออกมาใชไมถูกหนาที่ของตน จึงไดทําให
เสียคนเสียเกียรติ ทําทรพัยอันมีคาของบิดา มารดา ตลอดจนประเทศชาติใหเสื่อมสลายไปอยางนา
เสียดาย ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียนเกียจคราน หัวดื้อ ถอืรั้น ไมเชื่อคําบิดามารดา และผูปกครองเหลานี้
เปนตน แตละอยางลวนแลว  แตจะทําทรัพยอันมีคาของบิดามารดา ใหลดนอยถอยลงไปทั้งนั้น เมื่อ
บิดามารดาหรือผูปกครองผูที่เมตตาปรารถนาดี หวังจะเทอดทูนคุณคาของทรัพย ที่มีคุณคาอยูแลว
ใหดีเดนขึ้น เมื่อเห็นบุตรธิดาทําสิ่งใดลงไปที่ไมเหมาะสมก็ตักเตือนวากลาวเขากลับโกรธชักไม
พอใจ เลยเห็นความดีที่บิดามารดามีตอตนเปนภัยไปทั้งหมด ความเมตตาปราณีความหวังดีมีคุณคา
เทากับขอบังคับ ใหโอวาทตักเตือนเปรียบเหมือนกับการสรางเรือนจําใหอยู หากเขาเหลานั้นแหละ
ไดแตงงานไปแลวดวยความผิดพลาด หลงมัวเมาของเขา หรือดวยความยินยอมของผูใหญก็ตามที 
ซึ่งเขาคิดวาจะมีอิสระภาพนั้น แทจริงกอนจะแตงงาน ทุกๆฝายจะตองยอมสละสิทธิเพื่ออิสระภาพ
ใหแกกันและกันเสียกอนจึงจะแตงงานกันได ถาหากไมมีแลว ไมมีใครจะยอมรักและแตงงานกัน
เลย นอกจากจะยอมสละเพื่อคูรักของตนโดยไมรูตัวแลว  ยังยอมสละเพื่อบริวารชน มพีอตาแมยาย 
พอผัวแมผัว เปนตน อิสระเหลานี้ยอมไมเหมือนกับอิสระเมื่อยังเปนหนุมสาวคราวอยูกับบิดา
มารดาที่เหมือนเรือนจําของลูก เมื่อแตงงานแลวหนาที่การงานตลอดถึงความประพฤติและดาน
จิตใจเราจะทําอยางอยูดวยบิดามารดาไมไดเด็ดขาด จําจะตองเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
การงานในบานเราจะตองรับผิดชอบแตผูเดียว รายไดและใชจายจะตองมีขอบเขตจํากัด  เมื่อไดลูก
ขึ้นมา ทุกๆอยางจะตองเพิ่มปริมาณขึ้นเปนเงาตามตัว อันรูปราง ผิวพรรณ กิริยามารยาทตลอดถึง
ความรูสึกนึกคิด การงานทั้งปวงของหนุมๆสาวๆ นั้นจะคลี่คลายหายเขากลีบเมฆไปทีละนอยโดย
ไมรูตัว ผลท่ีสุดก็จะยังเหลือแตความยุงและความแกตลอดเวลา สมาชิกในครอบครัวมากขึ้นมิใช
อาชีพมันจะเจริญขึ้นตามตัวเสมอไปซ้ําอายุกําลังเรี่ยวแรงก็มีแตจะลดนอยถอยลงไปทุกๆวัน
แมเหล็กแมแรงพอเหล็กพอแรงนั้นมันจะถวงน้ําหนักไดสักกี่คน เมื่อถึงเวลานั้นโอวาทคําสั่งสอน
ของบิดามารดา และครูอาจารย ซึ่งเคยเปนยาเบื่อไมเมามาแตกอนโนน จะกลบัมาเปนยาแกลมชโลม
หัวใจของลูกรักดวยความระลึกถึงบุณคุณของทานอีกครั้ง 



คนแกๆ ก็ไมยอมแพหนุมๆ สาวๆ เหมือนกัน มีลูกมีหลานแลวไมเพียงแตจะเอาไวกอดรัก 
และโชวเพื่อนบานเทานั้น ยังครุนคิดอยากจะปลูกฝงเพื่อจะใหมีหนอแหนงสืบเชื้อวงศตระกูลเปน
หวงถึงอนาคตของเขา กลวัจะพนผานขัยวัยอันควรแกกาลของเขา ยิ่งบางคนลูกมากเลี้ยงไมไวหาให
ไมพอ นึกวาแตงงานใหมันรูแลวรูรอดไปเสียที จะไดไมเปนทุกขดวยเขา ที่ไหนไดกวาจะเสร็จเรื่อง
แตละคน เขาทํานองที่วา ที่ดีไมได ทีไ่ดไมดี ก็เปนทุกขตอนหนึ่งแลว ตอจากนั้นไปก็จะตองเฝาจับ
ตาดูความเคลื่อนไหวของเขาทุกวิถีทาง หากอาชีพและความรักใครของเขายังกลมกลืนพอไปกันได 
ก็คอยสบายใจไปตอนหนึ่ง   ถาเขาเกิดมีเรื่องจุกจิกอะไรขึ้นในระหวางนี้แลว ก็จะทําใหคนแกใช
สมองมากเหมือนกัน ขั้นตอไปเมื่อเขาไดหลานขึ้นมาแลว สองตายายก็จะตาลุกตาลอจนลืมตัว ทิ้ง
แบก กลับมาไดหาม ไมทราบวาความทุกขของฆราวาสนี้มันจะไปสิ้นสุดลงไหน ยิ่งดิ้นก็ยิ่งแตพัน
เขาเหมือนกับปลาติดอวน พระพุทธองคทรงรูแจงแทงตลอดในทุกขของฆราวาสไดเปนอยางดี วา
เปนของสุดวิสัยของผูครองฆราวาสที่จะปลดเปลื้องทุกขใหหมดสิ้นไปได 

คําพิพากษาของศาลวา ผูนี้กระทําผิดตอกฏหมายมาตรานี้แลวจะตองไดรับโทษจําคุกเทานี้
เทานี้  ๆปแลวจึงจะพนได เรียกวาโทษมีกฎหมายปรับตามโทษานุโทษนั้นๆ แตสวนโทษของ
ฆราวาสนี้ซิ เมื่อไรมันจะพนได เพราะทําผิดเองตัดสินตนเอง โดยไมมีแมบทกฎหมาย นี่วาเฉพาะ
ทุกขเดียวคือตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งแกถึงขนาดนี้ หากจะพูดถึงเรื่องทุกขสายใหญๆ แลวก็ยังมีอีก
มากเปนตนวาทุกขเรื่องอาชีพ เจ็บปวย และทะเลาะวิวาททุบตีซึ่งกันและกัน ตลอดถึงทุกขใจเศรา
โศกอาลัย มนัเหลือที่จะคณานับใหถวนได พระพุทธเจาทรงประมวลความทุกขของมนุษย สัตวไวมี
อยู ๑๑ ประการแลว ดังที่ยกมากลาวแลวไวในขางตนนั้น 

สรุปแลวทุกขทั้งหลายเหลานี้เกิดแตอุปทานขันธ คือถือ วานามและรูปอันนี้มันเปนของๆเรา 
แตถึงอยางไรก็ดี หากผูไดรับทุกขแลวไมหลงมวัเมาประมาทจนเกินควร มาสํานึกถึงความผิดโดย
การยกเอาทุกขขึ้นมาพิจารณาใหถองแท แลวต้ังใจจะบําเพ็ญตนใหสมภาวะที่ตนเปนฆราวาส
ดําเนินชีวิตตามวิธีที่พระพุทธเจาไดทรงวางไวเพื่อผูครองฆราวาส ถึงแมทุกขจะไมหมดสิ้นไป
ทีเดียวแตก็พอจะไดรับความสุขตามอัตภาพวิสัย เทาที่การปฏิบัติของตนจะพึงอํานวยผลให เราเกิด
มามิใชเทวดาบนชั้นฟาสวรรคจะมีความสุขไดมิใชแตเฉพาะมีทรัพยมากมีเกียรติยศชื่อเสียงโดงดัง
และบริวารชนมากเทานั้นก็หาไม ถึงจะมีสิ่งเหลานั้นแลวก็ตามที ถาไมมีคุณธรรมประจําตนเปน
ลักษณะแลว อาจเปนทุกขมากกวาคนที่เขามีคุณธรรมเปนเครื่องดําเนินชีวิตของเขาถูกตองตามหลัก
คําสอนของพระพุทธเจาก็ได  ดังนั้นจึงนําฆราวาสธรรม มาแสดงใหเห็นพอเปนเอกเทศ เพื่อเปน
การศึกษาของผูสนใจ เมื่อนอมนําไปปฏิบัติตามแลวจะไดรับผลดังที่ทานแสดงไวหรือไมเชิญ
ทดลองดู 



 
 

๓๐.  เพียรสรางความดี 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  
ตอไปนี้จะแสดงถึงเรื่อง  สัมมัปปธาน ๔ ปธาน  คือ ความเพียรที่จะทําคุณงามความดี การ

ทําคุณงามความดี  มีหลกัสี่ประการจึงเรียกวา สัมมัปธาน  ๔  อันไดแก 
๑.  ภาวนาปธาน        เพียรพยายามสรางคุณงามความดี สรางบุญกุศลใหเกิดมีขึ้นใน 
                                   ตน 
๒. อนรุักขณาปธาน   คือรักษาความดีที่สรางขึ้นมาแลวนั้นไว อยาใหความดีนั้น 
                                  เสื่อมสูญไป 
๓. ปหานปธาน          คือละความชั่วที่มีอยูในตัวของตน 
๔. สังวรปธาน           หามความชั่วที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้นอีก 
  

อธิบายใหเขาใจงายๆคือ สรางความดีใหมีขึ้นแลวก็รักษาไว ความชั่วที่มีอยูใหละเสีย แลว
หามไมใหความชั่วอ่ืนๆเกิดขึ้นมาอีก อาจจะเปรียบไดกับอาชีพของคนทั่วๆไปวา  ขั้นแรกพากันหา
เงินหาทอง  หรือสิ่งของ  เครื่องเลี้ยงชีวิต  เมื่อไดมาแลวใหรูจักรักษามัธยัตถใชจายในสิ่งที่จําเปน    
สวนการละความชั่วและหามความชั่วที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้นอีก  ก็หมายถงึ สิ่งไหนที่เปนทางแหง
หายนะ  เชน ความขี้เกียจขี้คราน เห็นแกหลับนอน หรือใชจายสุรุยสุราย เราละเสีย   และเราหามตัว
เราไมใหทําอีกตอไป ปดประตูไมใหความชั่วอ่ืนในทํานองเดียวกันเกิดขึ้นมาอีก  เชน ดื่มสุรายาเมา  
เลนการพนัน  อะไรตางๆ  รวมทั้งการใชจายในสิ่งที่ไมเปนประโยชนและคุณ  หามอยาใหมันทํา
ตอไปอีก    

 วันนี้อธิบายถึงขอตนเสียกอน  คือ  ภาวนาปธาน    คําวา ภาวนา คือ การทําใหมันมีขึ้น เจริญ
ขึ้น  อยางเชนจิตของเราไมเคยหัดใหมันเปนสมาธิ  เราก็หัดใหมันเปนสมาธิใหเกิดมีขึ้นมาอันนี้
เรียกวา ภาวนา หรือจิตของเรายังไมละกิเลส คือความโลภ  ความโกรธ ความหลง  ก็มาหัดละ  ก็



เรียกวา ภาวนา  รวมความแลว  ภาวนาปธาน คือ ความเพียรท่ีจะเจริญคุณงามความดีใหเกิดใหมขีึ้น
ในตนทุกๆวิถีทาง ความดีทั้งหลายที่เห็นวาเปนประโยชน แกตนและคนอื่นก็พากันสรางใหมนั
เกิดขึ้น   การท่ีจะเอาใจใสเจริญคุณงามความดีนั้นตองเห็นคุณคา   เห็นประโยชนดวยใจของตนเอง
เสียกอน  หากไมเห็นประโยชนดวยใจของตนเองแลว   จะไปบังคับใหสรางขึ้นมานั้นไมไดโดย
เด็ดขาด เหมือนกับลูกจางที่ทํางานเห็นแกเงิน เมื่อตองการเงินก็ทํางานเพื่อเงินถายเดียว ถานายจาง
ไมดูแลหรือนายจางไมอยู เขาก็เลนไปตามเรื่องพอใหหมดเวลา หมดวันแลวเขาก็เรียกเอาคาจางเลย 
งานดีหรือไมดีก็ไมทราบ   ใชไดหรอืไมไดก็ไมทราบ  แบบนี้เรียกวาทําสักแตวาทํา ไมใชทําเพราะ
เห็นคุณประโยชน แททีจ่ริงคุณประโยชนก็มีอยูคือไดคาจางรายวัน แตจิตมันไมเห็นเปนประโยชน
จึงไดทําอยางนั้น สวนการสรางความดีนั้นเกิดขึ้นในผูมีจิตเปนธรรมโดยเฉพาะ 

แนวทางที่จะสรางคุณงามความดีมีหลักอยู ๓ ประการคือ ทาน ศีล ภาวนา  การทําทาน  ใน
จิตคิดอยากจะสละ  มสีิ่งใดไมวามากหรือนอย ไมวาหยาบหรือละเอียดไมวาอยูใกลหรืออยูไกลหาก
มีมาแลวก็พยายามที่จะสละ จาคะ ทําบุญทําทาน ถึงสิ่งนั้นยังไมทันมีแตเห็นวามันเปนประโยชนก็
มุงมั่นอยากทํา เชน อาหาร การบริโภค ผัก ลูกไมตางๆ ที่เราเห็นวาเปนอาหารสําหรับเลี้ยงชีพ เห็น
มันเปนอาหารเอร็ดอรอย เราก็อยากจะสละจาคะเปนทานแกพระสงฆ   ไมวาจะอยูใกลหรืออยูไกล 
ณ  ที่ใด ใหนึกคิดถึงการทําทาน มีความเพียรพยายามจะทําอยูตลอดเวลาตั้งเอาการทําทานเปนหลัก
เปนประธานวาเราจะทําทาน ขวนขวายหาวัตถุทานทุกๆวิถีทาง นี่วาเฉพาะถึงเรื่องการทําทานอยาง
เดียว      

การรักษาศีล ศีลหาหรือศีลแปดเปนของฆราวาส ศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗ เปนของสามเณรและ
ภิกษุ หากวารักษาศีลเพราะเห็นคุณประโยชนของศีล ตั้งใจงดเวนจากโทษหาประการ โทษแปด
ประการ เชนนี้เปนการสรางคุณงามความดี ไมไดถือวาศีลลงโทษทัณฑกรรมบีบบงัคับใหเรา
เดือดรอนเปนทุกข ถาหากวาคนใดเห็นศีลเปนเครื่องบีบบังคับลงโทษทัณฑกรรมใหเดอืดรอนเปน
ทุกขแลวคนนั้นจะรักษาศีลไดยากที่สุด ถึงเขารักษาศีลก็สักแตวารักษา ทานเรียกวา  โคปาลศีล 
คลายๆกันกบัการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ตอนเชาก็ตอนออกไปกินหญาตามทุงนาตามที่ตางๆ แลวก็คอย
แตจะใหมันมืดค่ํา จะไดตอนมาเขาคอกเขาแหลง การรักษาศีลโดยคอยที่จะใหเวลาผานไปเร็วๆ 
อยากจะใหพนวันพนคืนอยางนี้ ถึงเขาไปอยูวัดอยูวา ก็ไมไดเห็นคุณคาประโยชนในการออกไปอยู
วัด เพราะจิตใจยังประหวัดอยูในบานอยากใหมันสวางเร็วๆ   แลวจะไดกลับบาน    ทํานองนี้รักษา
ศีลเหมือนกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ศีลแบบนี้ไมบริสุทธิ์  การสรางบุญแบบนี้ไมบริสุทธิ์  แตถึง
อยางไรก็ยังเรียกวาดีกวาผูที่ไมเคยรักษาศีลเลย 



 สวนผูที่เห็นชัดในใจวาการรักษาศีลเปนการงดเวนจากโทษตางๆมิใชเปนการบีบบังคับใหเรา
เดือดรอนเปนทุกข ไมไดมัดมือมัดเทา ไมไดผูกมัดรัดรึงแลวเอาไปใสทุนใสตรวนไวแทจริงการ
รักษาศีลเหมอืนกับการสรางกําแพง ๕ ชั้น ๘ ชัน้ ไวปองกันไมใหอันตรายเขามาทํารายเรา  อุปมา
เปรียบเหมือนเราเขาไปในปาลึกอันมีสัตวรายอันตรายตางๆ มีเสือเปนตน ไปค่ํามืดในปาตองคาง
แรมกลางหวยกลางทางที่เสือเคยจับคนไปกิน หากวาเราไปถึงที่เชนนั้น แลวมีคนมาทําหองทําเรือน
ดีๆไวใหเรานอน  หรือกัน้กําแพงไวใหเรานอนจะ ๗ ชั้น  ๘ ชัน้ หรือ ๒๐ ชั้น อะไรก็ตาม สมมุติวา
มีกําแพงกั้น ๗ ชั้น  ( คนโบราณแตกอนภาวนากําแพง ๗ ชั้น  เวลาไปนอนปานอนรก ไปในที่กลัว
ภัย ก็จะภาวนากําแพง ๗ ชั้นก็จะพนภัยอันตราย  กําแพง ๗ ชั้นก็ไมใชอะไร   พุทฺโธเมนาโถ  ธมฺ
โมเมนาโถ สํโฆเมนาโถ อมฺหากํ สรณ ํคจฺฉามิ  ขาพเจาขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พ่ึง
นั่นเอง )  คนที่ไปนอนปาอยูนั้น  เขาจะมีความสบายใจ จะนอนหลับสนิทดีหรือไม แนนอนทีเดียว
ถามีกําแพงกั้น ๗ ชั้นแลว นอนหลับสนิทที่สุดไมกลัวอะไรเลย เชนเดียวกันผูที่รักษาศีลโดยเห็นวา
ศีลเปนกําแพงปองกันกั้นไมใหมีอันตรายก็จะเกิดความสุขเมื่อมีศีลเกิดขึ้นในตน  ศีล  จึงเปน
ปราการหามไมใหเราทําความชั่ว 

ในโลกนีถ้าพิจารณาใหถี่ถวนแลวเราจะเห็นไดวาพอเกิดขึ้นมามันก็มีอันตรายรอบดาน 
เปรียบเหมือนมีสัตวราย เสือ หม ีเปนตน รอบดานทีเดียว เมื่อเราเขาไปในปาเห็นหมู เห็นกวาง เห็น
สัตวอะไรตางๆ หรือลงไปน้ําในหนอง ไปเห็นปลา ไปเห็นกุง ปู อะไรก็ตาม ถาไมมีเครื่องดักหรือ
เครื่องจับ ใจมันวูบวาบอยากไดมาเปนอาหาร เอามาไวกิน อันนี้เรียกวาเสือตะครุบเราแลว เราเจ็บ
แลว ถาเราถงึกับฆาเขาแลวเอามาเลี้ยงชีวิต ประหัตประหารกันไดเลือดไดเนื้อเขามากินเปนอาหาร 
อันนั้นเหมือนกับวาเสือขบกัดเราตายแลว ทําไมจงึวาตายคือตายจากความเปนไทแกตัว ตายจากศีล 
คือขอ ปาณาติบาต คนเราตายเพราะเสือกัดไมไดไปตกนรก ถาหากตายเพราะฆาสัตวดวยเจตจํานงค
ที่จะฆาเขา เอามาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตของตน อยางนี้ตายแลวจะตกนรก รายกวาเสือกัดอีก ฉะนั้นถา
เห็นวาศีลเปนปราการเปนกําแพงปองกันตัวของเราไมใหทําชั่วแลว เราก็มีศีลอยูเปนเครื่องอบอุน 
เย็นใจ ไปมาที่ไหนๆก็เย็นใจ เมื่อเห็นสัตวที่เคยอยากจะฆาเขาเอามาแกงกิน มาทีหลังนี่พอนึก
อยากจะฆาเขาขึ้นมาระลึกถึงศีลได ศีลเลยเปนกาํแพงปราการปองกันไวไมใหทํา ไมใหลวงละเมิด 
เห็นของเขาคิดอยากจะลักขโมย  ซึ่งแตกอนนั้นเคยลัก เคยขโมยของเขา  แยงของเขามา พอเรามีศีล
เปนเครื่องอยูเราระลึกถึงศีลมันก็งดได นี่เบื้องตนศีลปองกันเราแลวจากการประพฤติผิดมิจฉาจาร
ไมวาประการใดๆ ศลี ๘ประการก็ดี ศีล ๑๐ ก็ด ีศลี ๒๒๗ ก็ด ีไมใชวามันเปนเครื่องบีบบังคับใหเรา
กระดุกกระดกิไมไดหรือขยับตัวไมได ที่แทจริงศีลเปนกําแพงปองกันเราไวจาก ความชั่ว ๕ ชั้น ๘ 
ชั้น ๑๐ ชั้น ๒๒๗ ชั้น ตางหาก ถาเราคิดไดพิจารณาไดอยางนี้ จะเปน ศีลานุสติ ระลึกถึงศีลของตน



อยูตลอดเวลาจะเปนภาวนา ศีลจะกลายเปนภาวนาไปในตัว เปนการบําเพ็ญคุณงามความดี ถาหาก
เขาใจคุณประโยชนและเห็นชัดในใจดวยตนเองแลว การสรางความดีนั้นงาย  ไมตองมีคนอื่นบังคับ 
ไมตองใหคนใดคนหนึ่งตักเตือนวากลาว      การไมเห็นดวยตนเองตองใหคนอื่นคอยกําชับกําชาตัก 

เตือนแนะนําหรือคนอื่นชวยปองกันอยูตลอดเวลานั้น มันเปนเรื่องลําบาก หากวายังไมรูก็ยัง
ไมหมดหวังเพราะทําไปดวยความไมรูพลั้งเผลอ เมื่อคนอื่นตักเตือนก็ยินดีพอใจ  เปรียบเหมือนกับ
กําแพงที่มันพังลงไป  ขาดลงไปสักแหงหนึ่ง คนอื่นเขาเห็นเขา เขาก็เตือนวาเสือจะเขาไปตรงนี้
แหละ เราเห็นแลวเราก็รีบปดเสีย ซอมแซมใหมันดีเสีย คนผูคิดไดอยางนั้นเปนผูคิดเห็นอยูในคุณ
งามความดี เมื่อทําผิดพลาดหรือทําความชั่ว คนอื่นหวังดีตักเตือนเขารูสึกขอบบุญขอบคุณเขาอยาง
ยิ่งและตั้งใจทําดีตอไป ถาหากผูที่ยังไมเห็นคุณประโยชนของการรักษาศีล รักษาหลบๆ หลีกๆ ทํา
สักแตวาทํางดเวนจากโทษนั้นๆ เพราะกลัวคนอื่นจะเห็นตางๆหาก ไมใชเจตนาที่เปนบุญเปนกุศล
จากใจ ไมเห็นคุณประโยชนดวยตนแทๆ  การรักษาเชนนั้นเปนการเดือดรอนในตนเอง แบบนี้หาก
ไดโอกาสเขาเวลาใดแลวจะกลาทําชั่ว คนที่ทําความชั่วจะเดือดรอนในตัวของตน เรียกวา ละจาก
ความดีดวยความชั่ว ถือเอาความชั่วเปนความดีของตน ความชั่วนี่สกปรก ศีลไมมีสกปรก จะทํา
เมื่อใดใสสะอาดอยูตลอดเวลา สะอาดทั้งกายภายนอกและภายใน   

    ผูมีศีลมีธรรมรูจักออนนอมเคารพนับถือ รูจักกราบรูจักไหวในสถานที่ควรกราบ
ไหว เทานี้มันก็งามขึ้นมาแลว ความงามอยางนี้ประดับไดในคนทั่วไปหมด ไมวาแกวาหนุม ไมวา
ผูหญิงผูชาย คนขนาดใดรุนใดประดับงามหมด เปนความงามลึกซึ้ง สวนสายสรอยตางหูหรือ
เครื่องประดับเพชรนิลจินดา เอามาประดับแวววาวไปทั้งตัว คนเขาใจวางาม ความเปนจริงนั้นไมใช
งามของคน งามของเพชรพลอยตางหาก สายสรอยตางหูตางหากที่งามเมื่อเอาของอันนั้นมาผูกไว
เลยเขาใจวาคนงาม ถาหากเราใชศีลเปนเครื่องประดับ คือเรามีสัมมาจริยาวัตรระมัดระวังสังวรณ 
ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย  ไมประพฤติผิดมิจฉาจาร ทานวามี ศีลปฺโญ อนุตฺตโร ศีลเปนเหมือนยิ่ง
กวาดอกไมของหอม มีกลิ่นฟุงขจรไปที่ตางๆ  ดอกไมถึงจะหอมแตมันก็ไปตามลม  แตผูมีศีลนั้น
หอมทวนลม  อยูใกลหรอืไกลก็จะพยายามไปหาเหมือนกับแมลงภูแสวงหาดอกไม  ไกลแสนไกล
มันก็ไปเคลากลิ่นเกสรเอาไวเปนประโยชนแกตน คนผูเห็นคุณคาของศีล ถึงแมวาจะอยูในถิ่นฐาน
ใด จะเอาศีลเปนเครื่องประดับตนเองตลอดกาล ดมกลิ่นของศีลหอมหวลชืน่อกชื่นใจอยูตลอดเวลา 
ศีลเปนของหอมที่ผูไมมีปญญาเหม็น เลยกลายเปนของเหม็น นี่เปนเรื่องการภาวนา คือเจริญความดี
ใหเกิดมีขึ้นในตน อธิบายมาพอเปนนิทัศนัย      อุทธาหรณเพื่อใหจําไดแลวจะไดนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ  หากเขาใจจับหลักนี้ไดแลว ความดีอ่ืนๆ ทําไดไมจํากัด พิจารณาไดกวางขวางดวยตนเอง จะ
ทําประโยชนดวยตนเอง ปฏิบัติดวยตนเอง ไมมีการบังคับ   และไมมีการรับจาง  ทําอยางอิสระ  



 ทุกคนเมื่อไดฟงแลวพากันจดจํา นําเอาไปพิจารณาอีกทีหนึ่ง จนเห็นชัดดวยตนเองแลวต้ังใจ
ปฏิบัติโดยโดยอาศัยความไมประมาท ก็จะสามารถนําความสุขความเจริญใหเกิดมีแกตน ดังอธิบาย
มาสมควรแกเวลา  เอวํ 

   
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 
 ภาวนา ก็คือวิธีอบรมใจใหไดรับความสงบ เพราะเราไมเคยสงบตั้งแตไหนแตไรมา ใจที่

ไมไดรับความสงบแลว ก็ไมมีพลังที่จะเกิดความรู คือนึกคิดอะไรตางๆ ใหเห็นของจริงได เหตุนั้น
การภาวนาจึงเปนการสรางพลังใจ ใหสงบอยูในที่เดียวจะอยูไดนานสักเทาไรก็ขอใหอยูไปเสียกอน 
แตใจเปนของไมมีตัวตนเหมือนลมกระทบสิ่งหนึ่งจึงปรากฏวามีลม ใจก็เชนเดียวกัน เราจะตองให
กระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่ง เชนใหกระทบที่ปลายจมูก เอาลมหายใจนั้นเปนเครื่องวัดใหใจไปรูเฉพาะ
ลมหายใจกระทบปลายจมูกก็ได หรือเราจะเพงพิจารณาอยูเฉพาะตัวของเราใหเห็นสักแตวาธาตุสี่ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ  อยูนั้นตลอดเวลาก็ได แลวแตจะถนัดอยางไร เมื่อใจมันกระทบอยูนั้น จะเห็นใจชดั
ขึ้นมาที่เดียววา ใจอยูหรือไมอยู เมื่อไมอยูก็ดึงเอามาไวใหอยูในที่เดียว เมื่ออยูแลวก็คุมสติเพง     
พิจารณาอยูอยางนั้น เมื่อทําอยูอยางนี้ใจที่เคยแสสายก็จะคอยออนลงๆ แลวผลท่ีสุดก็รวมลงเปน     
เอกัคคตารมณ    มีใจเปนอารมณอันหนึ่งได 
 
 

๓๑.  เพียรรกัษาความดี 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ. ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 

ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  
  

 วันพระที่แลวไดอธิบายธรรมที่เรียกวา ภาวนาปธาน   คือเพียรทําความดีทํากุศลใหเกิดมีขึ้น

ในใจของตนใหฟงแลว วันนี้จะแสดงธรรมเรื่อง  อนุรักขณาปธาน   ตอไป 
อนุรักขณาปธาน คือ การรักษาความดี ที่เกิดขึ้นมีในตนไวไมใหเสื่อมสูญไป ทานอุปมา

เปรียบเหมือนกับวา ปดกั้นสระใหญไมใหน้ําไหลบาออกจากสระนั้น  ปดมิดชิดรอบคอบหมด ฝน
ตกมามันก็จะเก็บน้ําไวใหเต็มเปยมบริบูรณ ภาวนาปธาน การทําใหกุศลเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับ
วาฝนตกลงมาใสสระ   อนุรักขณาปธาน การรักษากุศลนั้นไมใหเสื่อมสูญไป ก็เปรียบเหมือนกับ



ขอบสระที่หนาแนนปดดีแลว    ฝนตกมาเทาใดน้ํามันก็จะขังอยูเทานั้น ไมไดไหลบาออกไปจาก
สระ ก็มีวันที่จะเต็ม  ผูสรางคุณงามความดีคือ สรางกุศลทั้งปวงนั้นเรียกวา สะสมคุณงามความดี  มี
นอยก็เก็บไวมีมากก็เก็บไวเหมือนกับฝนที่ตกลงมา ไมวาหาใหญหรือหานอย  ตกลงมาแลวไม

รั่วไหลไปไหนมีแตจะมากขึ้น  การที่จะรักษาคุณงามความดีของตนไวไดนั้น  จะตองเห็นคุณคา

ของคุณงามความดีที่ เราสรางนั้นกอน   เห็นเปนของมีคามีประโยชนยิ่ง  เมื่อไดมาแลวเราก็

ยินดีพอใจในการที่เราไดกุศลนั้น     เชนเรายังไมเคยเขาวัดฟงธรรม เรายังไมเคยทําบุญทําทาน   
และเรายังไมเคยรูจักรสชาติของสัจจธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ตอมาเมื่อเราเขาวัดจิตใจของ
เราเบิกบาน แชมชื่น ปลอดโปรง เพราะการเขาวัดไดเห็นไดฟงแตสิ่งที่ดีที่งาม วัดเปนที่บําเพ็ญกุศล  
เปนที่อบรมจิตใจของคน เปนที่ระงับดับเสียซึ่งความเดือดรอนวุนวาย    วัดเปนสถานที่สงบ ผูที่เขา
ไปถึงวัดจิตของเขาก็อดสงบไมไดเมื่อเขาไปถึงวัดเห็นคุณคาประโยชนอยางนี้ มันไกลจากที่เราอยู
ในบาน อยูในชุมชนหมูมากเราก็พยายามที่จะรักษาคุณงามความดีไวคือหมั่นพยายามเขาวัด  ในบาง
คนถึงจะไมหมั่นก็ชางเถิด แตพอเขาไครับความเดือดรอนใจเปนทุกขจะตองวิ่งเขาวัด เมื่อเขา
ไปในวัด พอกาวยางเขาไปในเขตวัดเทานั้นยังไมทันทําอะไรเลย จิตใจจะสงบเยือกเย็น  ความ
ทุกขเดือนรอนทั้งหลายจะตองหายไป  ถาหากไดไปคบคาสมาคมกับพระเจาพระสงฆ  ผูมีศลีมี
ธรรม คุณงามความดีของทานเหนือจากเรา เราเห็นแลวก็อดที่จะละอายความชั่วของเราไมได หรือ
หากเขาไปหาทานผูรูผูฉลาดครูบาอาจารยผูมีความสามารถ ทานแนะนําใหเราเขาใจในธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา ความเดือดรอนกังวลทั้งหลายจะหายไปอยางเด็ดขาด ถาเราเห็นคุณคา
ประโยชนเชนนี้แลวเรียกวา คุณงามความดีไดเกิดมีขึ้นในตนแลว ผูที่ไดรบัของแปลกประหลาดจะ
ไดโดยบังเอิญหรือใครจะหยิบยกใหก็ตาม  เมื่อไดรับแลวจะตองสงวนและรักที่สุด  หวงแหนที่สุด
แมวาของนั้นตกเรี่ยเสียหายไปก็จะระลึกถึงของนั้นอยูตลอดเวลา นี่เปนอุปมาเปรียบการรักษาคุณ
งามความดีตองเห็นคุณคาประโยชนเสียกอนจึงจะรักษาไวได  

เมื่อเราทํากุศลแลว เกิดความอิ่มอกอิ่มใจ พอใจ ยินดี ปติเราจะรักษาคุณงามความดี  คือเรา
จะรักษาวัตรปฏิปทาของการทําดีนั้น  เชน ทําบุญตักบาตร เชาตื่นขึ้นมาทําบุญตักบาตร หรือคํ่ามืด
กอนจะหลับจะนอนไหวพระสวดมนต ทําความสงบ อบรมสมาธิภาวนา ตื่นขึ้นมากกลางคืนดึกดื่น 
สงบสงัดก็ ทําความสงบอบรมสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารรางกาย เห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา  หรือจวนจะสวางกอนไปทําการทํางานอะไรทั้งปวงหมด   เราจะตองไหวพระสวดมนต   
ทําความสงบอบรมสมาธิภาวนา  จิตใจของเราก็มีความสงบ ไดรับความเยือกเย็น จะปลอยวาง
และทอดธุระสิ่งอื่นๆหมด  ความยุงเหยิงก็หายไป ยังเหลือแคความสงบวิเวก    จิตใจเบิกบานอยาง
เดียว   หากผูใดทําจนเห็นคุณคาประโยชนอยางนี้แลว ผูนั้นจะตองรักษากิจวัตรอันนั้นไวประจํา



ภายในใจของตน อันนี้เรียกวา    อนุรักขณา   เพียรพยายามรักษาความดีไมใหเสื่อม ของดีมีคา
จะตองระลึกถึงอยูตลอดเวลา เหตุนั้นทานจึงสอนใหรูจักดีรูจักชั่ว รูจักผิดรูจักถูก ใหมันหายเสีย
จากโมหะ คือ ความหลง   อวิชชาคือความไมรู เห็นความจริงขึ้นมาวา  ดีเปนของดีจริง   ชั่ว
เปนของชั่วจริง  ที่ชั่วก็ละเสีย   ที่ดีก็รักษาไวจริง ๆ    ธรรมดาทุกคนไมวาใครทั้งนั้น  ถาไมเห็นชัด
ดวยตนเองแลวก็ไมทราบจะทําอยางไร ไมเห็นคุณคาประโยชนในสมบัตทิี่ตนได เหมือนกับไก
เห็นพลอย  เหมือนกับลิงไดแกว   ไกเห็นพลอยมันจะมีประโยชนอะไร พลอยเม็ดหนึ่ง ๆ ราคาเปน
หมื่นๆ มนัจะมีประโยชนอะไรแกไก เพราะนําไปใชอะไรไมได ไมรูจักคุณคาของพลอยนั้น 
 ลิงมันเห็นแกวก็เหมือนกัน ลิงจะไปประดับที่ตัวมันตรงไหนกัน ก็ไมมีคุณคาประโยชน
อะไร คนเราถาหากไมรูจักของดี คือ บุญกุศลคุณงามความดีที่เราบําเพ็ญอบรมใหเกิดมีขึ้นใน
ตนแลวก็ไมรูจักจะรักษา เมื่อไมรูจักจะรักษาก็หายไป เสื่อมสูญไปอยางนาเสียดายเปรียบเหมือนเรา
ทําสวนหรือไรนา เมื่อถากถางและขุดไถใหเรียบรอยแลว  จึงปลูกพืชลงในนั้น แลวจําเปน
จะตองรักษาโดยทํารั้วกั้นปองกันไมใหสัตวเขาไปกินไปเหยียบย่ําจึงจะไดรับผล มิใชวา ปลูกแลว
ทอดทิ้ง ถาปลูกแลวทอดทิ้งไมมีหวังไดกินเลย เราสรางคุณงามความดีมาแตไหนแตไรก็
เพราะตองการคุณงามความดีบุญกุศลเวลาไดขึ้นมาจริง ๆ  แลวกลับไมรูจักของดีนั้น   ทิ้งขวางไม
รูจักของมีคา   จึงเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมกีารรักษาคณุงามความดีที่
มีอยูอยาใหเสื่อมหายไป 
 ดังไดอธิบายมาแลว การสรางคุณงามความดีใหมีขึ้นในตนตามแนวทาน ศีล ภาวนา คนที่
ทําทานแลวทอดทิ้งปลอยวางเลยหาผลไดยาก โดยคิดวาตนทําทานแลวก็แลวไปหมดเรื่อง  แบบนี้ก็
ไดผลอยูแตไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  หากวาหมั่นพิจารณาถึงการทําทานการสละจาคะของตน ฝกคิด
จนเปนอนุสสติ เรียกวา จาคานุสสติ  เห็นประโยชนในการทําทาน การสละนั้นจริง ๆ แลว   จะได
ประโยชนมากมาย  จิตใจจะเบิกบานอิ่มเอิบปลื้มปติอยูตลอดเวลาจะมากนอยเทาใดเห็นไดที่ใจของ
ตน แมกาลเวลาลวงไปแลวเมื่อมาระลึกถึงเรื่องเหลานั้น  จิตใจก็จะแชมชื่นยินดีดวยการทําทานนี่ก็
เปนอนุรักขณาเหมือนกัน เมื่อผูรับไดประโยชนจากทานนั้น เราจึงไดรับความสุขเปนอานิสงส
จากไทยทานของตน   เชน ใหทานขาว และน้ําหรืออาหารไป    จากทานนั้นเขาก็จะไดมีชีวิตยืน
นานสืบไปมีสุขภาพดี    หรือเรามีผาผอน ผานุงผาหม  ใหทานเขาไปเขาจะไดหุมหอรางกายปกปด
ไมใหเกิดความละอาย เพื่อกันแดดกันฝน กันรอนกันหนาว เราเห็นคุณประโยชนเพียงแคนี้  ก็จะ
เกิดปลื้มปติขึ้นในใจ  วาเราไดชวยคนมีทุกขใหพนทุกขไดชั่วระยะหนึ่ง เราใหทานความสุขแกคน
อ่ืน ใหทานชีวิตแกเขา ที่ทานวา   สพฺเพสตฺตา ชีวนฺตาหารเหตุกา สัตวทั้งหลายมีชีวิตอยูไดดวย
อาหาร สัตวทุกตัวถาไมมีอาหารกินก็ตองตาย คนเราก็เหมือนกันหากเราใหทานอาหารแกมนุษย



หรือสัตวก็ตาม เขาไดกินอาหารที่เราสละจาคะไป เขาไมตายมีชีวิตอยูตอไป อันนั้นเรียกวาใหทาน
ชีวิต   เมื่อเราไดทําคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้น   อยางที่วามานี้แลว   มีมากมีนอยก็ตาม   มีเทาไรเรา
สะสมไว  ของเล็กของนอยนาน ๆ หนักเขามันคอยเพิ่มขึ้นมา เหมือนดังนกกระจอกหรือผ้ึงที่มันทํา
รัง   มันคอยปะติดปะตอกันทีละนิดละหนอยนานๆ เขาก็เติบโตเปนรังใหญโตขึ้นได พระพุทธเจา
ทานตรัสวา เสสํ เสสํ   การสรางความดีที่ละนิดเดียว  เหมือนกับหยดน้ําที่หยดจากชายคาที่ละหยดๆ   
ถาเราเอาภาชนะจะเปนขัน  โอ  หรือตุมก็ตามไปรองไว   มันหยดทีละหยดไมขาดสาย นานเขาคอย
เต็มไปเอง คนผูตามรักษาความดีของตน      ผูพิจารณาเห็นประโยชนแลวรกัษาจริยาวัตร คือ
ประพฤติคุณงามความดีนั้นไวใหติดตอสืบเนื่องกันไปเรียกวา อนุรักขณาปธาน ถาหากวานําเอาคุณ
ความดีที่ตนไดปฏิบัติมาพิจารณากําหนดสติ ก็จะไดความปติอ่ิมใจ  จิตสงบ   เกิดประโยชนอยาง
ยิ่ง 
 จะแสดงถึงเรื่องบุญกุศลจากการทําทานใหฟง กอนหนาที่จะลงมือทําทาน ไดเกิดคิดนึก
ปรารภที่จะทําทานกอน จึงแสวงหาปจจัยไทยทานตางๆ เวลานั้นก็เกิดความ   ปติยินดีแลวจึงเปน
บุญมาตั้งแตตน ขณะที่ทั้งทําทานอยูนั้น   ถาทําทานแกผูมีศีล เชนภิกษุสามเณรเปนตนจิตใจ
เบิกบานอิ่มอยูตลอดเวลา   ก็เปนบุญเปนกุศล     หลังจากนั้นเสร็จธุระแลว ก็ยังมีความอิ่มเอิบเบิก
บานในการที่ไดทําทานอยูอีก เปนการไคกุศลทั้ง ๓ สมัยอยางเต็มที่    คือกอนทําทาน ขณะ
ทํา และหลังจากไดทําแลว    ผูทําเชนนั้นจะไมมีการจืดจาง   ทาํมากหรือนอยก็อ่ิมอกอิ่มใจ  ทํานอย
กลับกลายไดผลมากกวาคนที่ทําบุญมากๆ แลวไมรกัษา ไมไดพยายามรักษา เหตุนั้นทานจึงไดสอน
ใหรูจักรักษาความดีที่ตนสรางขึ้น คนที่เคยสรางความดีนั้นรูสึกเปนของงาย   แตแทที่จริงไมใช
ของงาย 
 คนที่ไมเคยสรางความดียิ่งมองไมเห็น แมคนที่เคยสรางความดีแลวก็ตาม ถาไมรักษาไวใหดี 
เมื่อสูญเสียไปแลวจึงทําใหม ก็ไมใชของงาย จะเห็นตัวอยางไดเชนคนดื่มสุรา เขาพยายามละสุรา  
พยายามละยากแสนยากทีเดียว รอยทั้งรอยเกือบจะไมได หากวาละไดแลว ถาไมตามระวังรักษา
ความดีนั้นไว ไปคบคาสมาคมกับเพื่อนนักดื่มกลับติดสุราอีก ทีนี้ยิ่งรายกวาเกา หากคบคาเพื่อนฝูง
อันธพาลยิ่งไปใหญโต นีเ่พราะไมรักษาความดีของตน  ความดีนั้นเปนของสรางไดยาก  ความชั่ว
สรางไดงายที่สุด ทําเมื่อไรก็ได ความชั่วนั้นมีผลใหไดรับความทุกข  ผลของความดีเทานั้นนําให
เกิดความสุข คนไมตองการทุกข ตองการความสุขแตไมอยากสรางความดี คนเราเปนอยางนี้   อยาก
ไดแคผลตนเหตุไมสราง    ถาหากรูจักวาผลของความสุขเกิดจากเหตุที่สรางความดี  เราก็มาสราง
ความดีเสีย ผลคือความสุขมันเกิดขึ้นมาเอง เราจะไปอยากไดแตความสุขๆ แตเราไมสรางความดี
ใหเกิด ไปกินเหลาเมาสุรา เฮฮา เกกมะเหรก ใชจายสุรุยสุราย ไมรูจักประมาณ ขี้เกียจขี้ครานหาเงิน



หาทองแลวจะไดความสุขมาจากไหนกัน    เรารูจักแตอบายมุข     อบายมุข     แปลวาทางเสื่อม ทาง
ใหถึงความฉิบหายใหถึงความลมจม ทางใหถึงความชั่วนั้นเอง  มันเปนของนากลัวจะตาย   แตเรา
พากันทําชั่วทั้งหมดโดยไมรูจักกลัวกนั   กลับชอบอบายมุขดวยซ้ํา   สวนอุบายที่ทําใหเกิดความ
เจริญไมเอาแตวาชอบความเจริญ  เราชอบแตเราไมปฏิบัติ แลวจะเกิดความสุขไดอยางไร มันเปน
อยางนี้  ฉะนั้นทานจึงสอนใหรักษาความดีที่เกิดมีขึ้นแลวอยาใหเสื่อมสูญไป เพราะเปนของ
แสวงหาไดยากเปนของมีคามาก  สิ่งที่เราตองการและปรารถนาที่สุดก็คือความสุข    เมื่อทําความดี
ไดความสุขแลว   อยาไปทอดทิ้ง มันจะเสื่อมสูญหายไปไดงายดาย 
 เมื่อเขาใจตามนั้นและเห็นชัดดวยตนเอง มั่นใจดวยตนเองแลวละความชั่วไดงายที่สุด  
ไมตองมีใครบังคับเลยจะละไปเองความดีก็เหมือนกัน   บุญกศุลก็เหมือนกันถาหากเราเห็นอํานาจ
อานิสงสของการสรางความดีวานําใหเกิดความสุขจริงๆ ไมวาจะเปนการทําทาน รักษาศีลหรือเจริญ
ภาวนากัมมัฏฐาน ทําแลวจิตใจเบิกบาน สงบเยือกเย็น   เห็นประโยชนอยางชัดเจนดวยตนเองแลว 
มันขยันทําความเพียรอยูตลอดเวลา ไมขี้เกียจ สิ่งที่ตนเห็นดวยตนเองนั้น ไมวาอะไรทั้งหมดมันเปน
ของสบาย ไมตองมีใครบังคับแตถาไมไดเห็นดวยตนเองแลวบังคับมันยากเหลือเกิน   ทั้งยุง ๆ 
กันก็เพราะเรื่องบังคับกันนั่นแหละ คิดดูตามภาษาคําพูดก็แลวกันบังและคับนี่ มันบังไวไมเห็น 
มันคับจริงๆมันไมใชการตักเตือนวากลาวแนะนําเสียแลว มันเปนเรื่องบีบคั้นหัวใจของผูที่ไม
เห็นดวยใหกลับเปนทุกข แมแตผูสอนก็เปนทุกข ทุกขทั้งสองฝาย ผูที่ปรารถนาดีหวังดีตอก็
ตองพร่ําสอนแนะนําตักเตือนดวยการบังคับเลยกลายเปนทุกขจากการบังคับ เมื่อเปนเชนนี้ แลว
ความสุขจะมาจากไหน แตการเห็นดวยตนเองไมตองบังคับ  ทําดวยความเต็มใจกวางขวาง
แลวจิตใจจะเบิกบาน ทํางานอะไรก็หรรษาราเริง ทํานอยก็เห็นเปนของมาก ดังเราทําทานวันนี้ ไม
ตองเรี่ยไรกันมากไมตองบอกกลาวกันมาก ในการรักษาศีลก็เหมือนกันไมตองบอกอะไรกัน
มากมายหรอก เมื่อเห็นดวยปญญาของตนเองวาศีลเปนของดีมีคา  ระลึกถึงศีลแลวจิตใจจะเบิกบาน  
ไมตองบังคับ เปรียบเหมือนในเวลาที่หิวจะนึกถึงอาหารที่เคยรับประทานเคยชอบ  พอนึกถึงอาหาร
แลวจิตใจมันเบิกบาน ยังไมทันรับประทานสักหนอยน้ําลายมันฟูออกมาแลว  รสชาติมันเอร็ด 
อรอยข้ึนมาแลว ไมตองมีคนอื่นบังคับอีกดวยวาตองกินนะ  ตองรีบกินนะ  กินอันนั้นนะอันนี้นะ 
อยาเลยไมตองบอกหรอก การรับประทานอาหารมันสบาย มันยากแตการที่จะหามา
รับประทานตองบังคับกันหัวปกหัวปา อยากรับประทานแตของดีๆ  มีรสชาติ แตเราขี้เกียจหา นี่ มัน
ยากตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพวกเราเขาใจหลักในการสรางคุณงามความดี ให
มันเจริญใหมันมีขึ้นมา ถาสิ่งที่ตนตองการและปรารถนามากที่สุดคือความดี และผลคือความสุข



แลว ก็ตองที่นี้มีอนุรักขณาปธาน การรักษาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแลวในตนของตนเพียรให
เกิดมีอยูเสมอ 
 เพราะฉะนั้นทุกๆ คน จงพากันคิดนึกตรึกตรอง ใหเห็นถองแทดวยปญญาญาณของตน   
แลวต้ังใจฝกหัดปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา อันเปนนิยานิกธรรมนําความสุขมา
ให ตอไปก็จะเกิดมีขึ้นแตสภาพเจริญงอกงามดวยธรรม ดังอธิบายมาดวยประการฉะนั้น     เอว  
 

๓๒.   เพียรละความชั่ว 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนของสงบ เมื่อใจของเราไมสงบมันก็เขากันไมได เมื่อใจ

ของเราสงบจึงคอยเขากันได มันตองอยูในเชื้อสายอันเดียวกัน เหมือนกับเครื่องวิทยุถาคลื่นไม
ตรงกันก็รับไมได  ฉะนั้นผูจะฟงธรรมใหเขาถึงธรรมแทๆ  จะตองทําความสงบ คือ  อยาใหจิตสง
ฟุงไปที่อ่ืน  ดูที่จิตของตนเอง ธรรมที่ทานแสดงเสียงที่ทานพูดทําใหคลายกับวาเปนเครื่องครอบ
จิตของเราไวไมใหสงออกไปนอกจากนั้น ฟงที่ใจ เอาใจฟง  ดูตรงใจของเรา หาความสงบอยูที่
ตรงใจแหงเดียว ธรรมที่ทานแสดงจะมาปรากฏในที่นั้นหมดถาใจของเราสงบ เปนการฝกหัดทํา
ภาวนาสมาธิไปในตัว  สมัยครั้งพุทธกาลทานทําแบบนี้ ฟงธรรมเทศนาคําสอนของพระพุทธเจา
โดยเฉพาะพระพักตรพระองค   ถึงมรรคผลนิพพานและสําเร็จเปนพระอรหันตในขณะที่ฟงธรรม
เทศนาอยูก็โดยเหตุที่ทานฟงเปน   เอาใจเขาไปฟง  ใจกับธรรมมันเขาถึงกนัได ธรรมเปนของสงบ 
ใจก็เปนของสงบ      เมือ่สงบแลวก็เหน็กิเลส บาปอกุศลและนิวรณทั้งหลายที่อยูในใจ เห็นแลวก็
ชําระสะสางไปพรอมกันในตัว จะหมดกังวลพัวพันในเรื่องกิเลสทั้งหลาย ทําใหใจใสสะอาดบริสุทธิ์
ผุดผอง นั้นเรียกวาหมดจดจากกิเลสบาปธรรม การฟงธรรมตองฟงแบบนี้จึงจะรูเรื่องดี เขาใจใน
ธรรมถึงธรรมแท วันนี้จะอธิบายเรื่องความเพียรตอความเพียรในทางพุทธศาสนาไมไดเพียร
ประกอบกิจการงานอยางหนึ่งอยางใด  เปนการเพียรทําความดีใหเกิดมีขึ้นในใจของตน ทานตั้ง
หลักเกณฑไวเปนเครื่องวัดเครื่องหมายในการสรางความดีความเปนจริงหากวาตั้งใจจะสรางคุณ



งามความดีแลว ถึงจะไมมีหลักเกณฑเปนเครื่องวัดมันก็ไดอยู    แตที่มีเครื่องวัดเครื่องหมาย
 นั้นมันหนักแนน มั่นคงดีกวา เราทําถูกตองหรือผิดแผกไปจากหลักธรรมก็จะรูได 
 เมื่อเพียรสรางคุณงามความดี สรางบุญกุศลใหเกิดมีขึ้นมาแลว ทานใหเพียรละความชั่วไป
ดวย   พุทธศาสนาไมมีการลางบาปเหมือนศาสนาคริสต ซึ่งเปนศาสนาของชาติอ่ืนเขา  ทําชั่ว
แลวมีการลางมีบาทหลวงคอยลางให  สวนศาสนาพุทธของเราไมมีการลาง  มีแตการละ เรา
เปนคนทําชั่ว    เราละการทําชั่วนั้นดวยตนเอง  การละความชั่วเรียกวาปหานปธาน 
 ความชั่วมีหลายดานหลายทาง แตมันก็อยูในตัวของเรานี่แหละ   เกิดจากตัวของเรา มีที่ตัว
ของเรา ปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เอง เชน เราทําชั่วโดยการลักขโมย ฉอโกงหรือคิดอิจฉาริษยา
ประหัตประหารคนโนน อยากฆาอยากตีคนนี้ นี่เปนความชั่ว คนที่ไมรูจักความชั่วเมื่อได
ประหัตประหารคนอื่น   สําคัญวาเปนของดี ถือวาตนมีอํานาจอิทธิพลเหนือคนหรือเหนือสัตว
อ่ืนๆอันนี้เรียกวาไมรูจักของดีของชั่ว ผูนั้นยากที่จะละความชั่วได เพราะเห็นของชั่วกลับเปนของดี 
การละทิฏฐิมานะก็เขาใจวาเปนของเลว ไมอยากยอมใหใคร มานะ คือ ความแข็งกระดาง  ทิฏฐิ  คือ  
ความดื้อรั้น ไมยอมคนอื่น    ถายอมก็กลัวจะเสียรัดเสียเปรียบอันนี้เปนความเขาใจผิดเพราะ มโม
หะอวิชชาอยู ผูที่ละมานะทิฏฐิ   โดยไมเห็นวาการละเชนนั้น เปนการนอยหนาต่ําตาหรือโงเงาเตา
ตุนอะไร ผูนั้นมีความเห็นถูกตองไมหลง เพราะการละทิฏฐิมานะเราไมตองอาศัยคนอ่ืนไมมุงถึงคน
อ่ืน เรามุงในตัวของเราเองมานะ อาสวะและกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตัวของเรา มันทําใหเดือดรอน
วุนวาย  เราไมไดละเพื่อคนอื่น  เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว  เพราะความเดือดรอนเกิดขึ้นที่ตัวของ
เราตางหาก เราเห็นโทษแลวจึงละ คนอื่นจะชมวาดีหรือชั่วก็เรื่องของเขาตางหากเขาจะวาเราโงเงา
เตาตุนไมมีปญญาสามารถนั่นก็เรื่องของเขาตางหาก  สวนเราเห็นโทษแลววามันไหมเผาผลาญอยูใน
ใจของเราเราจึงละของเราเอง  ผูเห็นอยางนี้จึงจะละไดและไมตองรอใหคนอื่นละหมดแลวเราจึง
คอยละ  เรื่องกิเลสคือความชั่วทั้งปวงทานผูดีทั้งหลายทานทิ้งแลวจึงคอยหนีจากโลกอันนี้  คลายๆ
กับวาของชั่วเลวทรามตางๆ ทานผูดีวิเศษผูเปนพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย ทานเห็นโทษ
เห็นเปนของสกปรกนาเกลียด เห็นเปนของเลวทรามจึงสละปลอยทิ้งทั้งหมด แลวจึงคอยหนีจาก
โลกนี ้   แตเราปุถุชนคนหนานี่ซิ   กิเลสหุมหอปญญา  กลับเห็นเปนของดิบของดี พากันแยงชิงกัน
ทุกหนทุกแหงเพื่อเอาของเหลานี้  การแยงชิงของชั่วจึงเปนเหตุใหเดือดรอนวุนวาย คนทั้งหลาย
ในโลกจึงเปนทุกข  สวนพระอริยเจาทั้งหลายทานเห็นเปนของไมดี   ละทิ้งหมดปลอยวางหมด
 ทานอยูที่ไหนก็สุขสบาย จะเปนหมูคณะหรืออยูคนเดียวก็เปนสุขสบาย ไมมีการ
กระทบกระเทือน 



คําวาทาน   “  ละ  ” คําวา  “ เราพากันแยงชิงตะครุบตะคลานกันอยู ”  อยางนี้นะมันเปน
อุปมาอุปมัยใหฟงเฉย ๆ  ความจริงกิเลสไมมีตนมตีัว ไมไดเอาไปละที่ไหนหรือเอาไปทิ้งใหใครเปน

การละออกจากใจของตนเอง ของที่ไมดีละออกจากใจของตนเองทั้งหมด    ใครจะเอาหรือไมเอาก็
ชาง ของไมดีมีอยูในโลกนี้ทัง้นั้นคนที่เกิดขึ้นมาเมื่อไดเขาใจรูเรื่องภาษามนุษย   จึงพากันมาแยง
ชิงสิ่งตาง ๆ แยงอํานาจ  แยงความเปนอิสระแยงความเปนใหญ  แยงอยากได  แยงความมัวเมา  จึง
วาพากันมาแยงมาชิงเอาของไมดีก็เลยเปนเรื่องเดือดรอน เรื่องเหลานี้ถาเห็นดวยตนเองเขาใจ
ดวยตนเองแลวไมยากละงายที่สุด ไมตองอื่นไกลอะไรในตัวของเรานี่แหละ เชนเปนหวัด จาม
น้ํามูกไหลออกมาจากจมูก เราเห็นเปนของชั่วแลว   ของในตัวของเราแท ๆ พอปรากฏมากมายเปน
ของไมดีตองรีบเช็ด นี่ของไมดีมันตองรีบเช็ด   รีบทิ้ง ทีนีข้องดีแตเรามองไมเห็นไมรีบเอาไมรีบ
รักษา  ดังอธิบายมาขางตนในเรื่องอนุรักขณาปธาน 
                     ปหานปธานนั้น ตองอาศัยความรูที่จะละความชั่ว  ตองอาศัยความเขาใจในเรื่องความ
ชั่ว   สมมุติวาเดี๋ยวนี้     เรามีความวุนวายจิตใจสงสายไมสงบ เปนภัยของสมาธิหรือมีความ
เพลิดเพลินมัวเมาและลุมหลงปรุงแตง   สงหนาสงหลัง ตรงโนนตรงนี้ ความปรุงความแตงเปนภัย
ของสมาธิภาวนาทั้งนั้น นี่เรียกวาเราเห็น เห็นของชั่วเห็นเปนของไมดีจริงๆ    เมื่อเห็นเปน
ของชั่วของไมดีเชนนี้ แลวจะละได การเห็นโทษเห็นภัยแลวมันทิ้งไปในตัวปลอยวางไปเอง  ทีนี้
เราไมเห็นโทษมันนี่ซีเห็นแตวาเปนของดี เมื่อเห็นเปนของดีแลวเลยอยากได จึงยึดเอาอันนั้น  แลว
ก็ไมพออยากใหมันยิ่งขึ้นไปกวานั้น    ถามีแลวกห็ยิ่งยะโสดีกวาคนอื่นทั้งนั้นสูงกวาผูอ่ืนทั้งหมด
 เกิดอัสมิมานะถือตนถือตัว   ถือใหญถอืโต    ถืออิสระ มีมานะทิฎฐิไมยอมใคร  
ในทางธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแบบนั้นคือคนต่ําตอย คนเลวทราม ผูละไดนัน้คือคนใจสูง
 ผูยึดคือคนใจต่ํา  ใจเลวทราม เมื่อเขาใจอยางนี้จะละไดสบาย   ปหานปธาน ให
เพียรดูที่จิตของเรานั้นแหละ การกระทําสิ่งใด ๆ ก็เกิดจากจิตเปนคนบัญชา ถาจับจิตเห็นจิตอันนี้
แลวจะรูไดดีเห็นไดชัด กายจะทําอะไร ผิดหรือถูก ดีหรือชั่ว เปนบุญหรือเปนบาปรูไดดีทีเดียว เอา
สติไปตั้งไวที่จิต คิดคนอยูที่จิต เห็นใจเปนผูสั่งกายทําอะไร ๆ เห็นอยูตลอดเวลาเมื่อเราอานรูเรียน
เขาใจเรื่องความชั่วดังอธิบายมานี่แลว  และเห็นชัดเห็นจริงดวยก็ละความชั่วไดดี ถายังไมทัน
เห็นความชั่ว  หรือยังไมทันเห็นตัวจิตจริง ๆ  แลวก็ไมทราบวาจะไปละตรงไหน เหตุนั้นคนเราจึง
คอยใหคนอื่นละเสียกอนแลวตนจึงคอยละ เพราะยังไมเห็นใจของตนตรงนี้เอง  เปรียบเหมือนถา
เขาโกรธเรา เราอยากจะใหเขาหายโกรธเสียกอนแลวเราจึงจะละความโกรธหรืออิจฉาริษยา เขา
เหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นเราดวยประการตาง ๆก็หาวาเขาผิด เราตองการอยากจะใหเขาละความผิด
เสียกอนแลวเราจึงจะละทีหลัง   ถาเขาไมละก็หาวาเขาไมดี บางทีเขาละแลวเรายังไมยอมละเลย



 มานะทิฏฐิของเรายิ่งทวีขึ้นไปอีกอยางนี้ก็มีมาก   เนื่องจากไมรูจักของดี  ก็เลยไมรูจักรักษา 
ไมรูจักความชั่วเลย    ไมรูจักละทิ้ง ไมมีการพยายามที่จะละ ถาเห็นวามันมาติดในจิตของตน 
เปนอกุศล เปนเครื่องมัวหมอง ทําใหใจไมผองใสสะอาด ใหเกิดเดือดรอนเปนทุกขแลว ก็
พยายามที่จะรักษา ที่จะขัดเกลาชําระสะสางจิตใจทุก ๆ วิถีทาง นั่นเรียกวาเพียรละความชั่ว การละ
ความชั่วตองละอยางนี้ บางคราวถาไมแสดงออกมาทางกาย มันก็แสดงมาทางวาจา    พูดยกโทษคน
นี้นินทาคนนั้น    สรรเสริญคนโนน      พูดใหกระทบกระเทือนใหเปนเรื่องใหคนอื่นเกลียด โกรธ 
พูดอะไรออกมามีเจตนาเพื่อที่จะใหเขาเขาใจในคําพูดแลวจะไดโกรธ  หรือเขาเกิดโทมนัสนอยใจ 
นี่ก็แสดงออกมาทางวาจาโดยมีใจเปนคนบัญชาเหมือนกัน ดังนั้นถาเห็นใจแลวก็ไมยากจะเห็นได
ชัดเลยวาบาปอกุศลเกิดขึ้นมาที่ใจ    กพ็ยายามที่จะละโดยแนวเดียวกันเหมือนกับกาย 
 ทีนี้หากวามันเกิดขึ้นทางใจโดยที่ไมไดพูดออกมาทางวาจาและไมไดแสดงกิริยาการกระทํา
ดวยกาย แตจิตใจนั้นคิดขุนมัวหมอง เกิดอิจฉาริษยา โทมนัสนอยใจ   นึกเศราโศกเสียใจ
หรือเกิดความเกลียดความโกรธคนใดฝงอยูภายใน สุมอยูภายในอันนั้นไมมีใครเห็นดวยหรอก
เห็นดวยตนเองคนเดียว   ถาไมรูจักใจตรงนี้  มันก็ไมทราบจะไปละอะไร  ละไมถูกอีกนั่นแหละ  
เพราะอยางนั้นจึง ใหเหน็ใจเสียกอน จึงจะละได นี่เรียกวาพยายามละอกุศลบาปธรรม   

บาปในที่นี้  ไดแกความชั่วท่ีทําจิตใหมัวหมอง  ทําจิตเดือดรอนเปนทุกข  เรียกวาบาป เรา
พยายามที่จะเอาชนะมันพยายามชําระใหมันหมดไป จึงจะไดความสงบสุข นาเสียดายบางคน
ตองการอยากจะหาความสุข แตกลับไปแสวงหาทุกขเกิดทุกขมากขึ้นกวาเกา คือแทนที่จะละ
กลับไปยึดไปถือเอาสิ่งที่เราจะละนั้นเสีย เลยเปนเหตุใหเกิดความทุกขเดือดรอน    ความประสงค
นั้นไมไดอยากไดความทุกขเดือดรอน    อยากจะหาแตความสุข แตเวลาทํากลับไปหาแตความทุกข
เพราะไมรู  เชน  อยากจะไคความสุข  อยูวิเวกเยือกเย็น  สงบกายสงบใจ แตก็เกิดความอิจฉาริษยา
เบียดเบียนคนอื่น  ไปพูดกระทบเขา  ทําใหเขาเดือดรอนเปนทุกข  อันนี้เรียกวาแสวงหาสุข แตไม
ประกอบในสิ่งที่เปนเหตุใหไดรับความสุข  กลบัไปประกอบในสิ่งที่เปนเหตุใหไดรับความทุกข
เดือดรอน จับไมถูกตัวเลยกลับตรงกนัขาม เพราะฉะนั้นในการฟงธรรมครั้งนี้  ขอจงพากันจับ
หลักใหญ ๆ ใจความใหมันได มีหลัก ๓ ประการคือ ความชั่วมันเปนอยางไร มันเกิดที่ไหน แลวเรา
จะพยายามละไดอยางไร 

ความชั่ว  บาปทั้งหลายเกิดจากจิต จิตเปนคนสั่งการใหพูดใหทํา  ใหคิดใหนึก  ถาหากเรา
เห็นจิต  เราจะเห็นความชั่วเกิดที่จิต  จึงจะพยายามละความชั่วท่ีจิตของตนนั้นได 



ดังนั้นทุก ๆ คนเมื่อเขาใจและไดหลักแลวก็ยึดหลักอันนี้ ตั้งไวปฏิบัติในปธานที่ ๓ คือ 
ปหานปธาน ละความชั่วอยาใหมันเกิดมีขึ้นในตัวของตน จิตใจก็จะผองใสสะอาดบริสุทธิ์ นํามาซึ่ง
ความสุขสบายทั้งกายและจิต คิดนึกสิ่งใดก็ปลอดโปรง  ถาเราปฏบิัติถูกตองตามคําสอนของ
พระพุทธเจา ธรรมก็จะปรากฏที่ใจของตน ไดรับผลประโยชนอันแทจริงคือความสุขสงบ
 และเกิดปญญาตามพุทธประสงค อธิบายมาพอแกกาลเวลา เอวํ 
  
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 จิต เปนของสงสายไปในอดีตที่ลวงมาแลว จดจําไดในสิ่งตางๆ ทั้งดีและชั่ว และสงไป
ขางหนาไปปรุงแตงที่เรียกวาอนาคตมันไมอยูในปจจุบัน เหตุนั้นจึงควรอบรมใจของตนใหอยูใน
ปจจุบัน   คือใหเห็นวาอดีตลวงไปแลวเวลานี้ไมมี  อนาคตก็ยังไมมาถึงเราไมควรไปคํานึง   เพราะ
คํานึงมันก็ยังมาไมทันมา ฉะนั้นจึงทิ้งไปเสียทั้งในอดีตและอนาคต  ใหกําหนดปจจุบันในเวลา
นี้  ใหจิตตั้งมั่นอยูแตในพุทโธ  ปลอยวางสิ่งที่ยึดถือทั้งหมด เอา   พุทโธเปนเครื่องอยู เมื่อจิตเรา
แนวแนเขาถึงเอกัคคตารมณ   เอกัคคคาจิต แลวนั่นแหละเราเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
แลว ขณะนั้นอนาคตก็ไมมีอดีตก็ไมมี ความชั่วทั้งในอดีตในอนาคตหายไปหมด ยังเหลอืแตความดี
ในปจจุบัน จติเปนสมาธิเต็มท่ี ดวยวิธีนี้คือการชําระลางบาปในทางพุทธศาสนา เราจะบริสุทธิ์หมด
จดได   ก็เพราะอยางนี้ ไมมีใครจะชวยเราได  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีฝกหัดชําระตนดวยตนเอง  
เรารูแลว   เราเขาใจแลวชําระดวยตนเอง   ลงมือทําเลย 
 

๓๓.  เพียรไมใหความชั่วเกิด 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง     อ. ศรีเชยีงใหม จ.หนองคาย 
ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  
 ความประสงคในการเทศนในการสอนก็ตองการใหปฏิบัติธรรม สอนใหละในสิ่งที่ควรละ   
สอนใหเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ สอนใหรักษาไวในสิง่ที่ควรรักษา    สอนใหระวังในสิ่งที่ละแลว



อยาใหมันกลบัคืนมาสูอีก  ก็มีอยูเพยีงแคนี้  หากฟงไมรูเรื่องไมเขาใจความหมายก็ไมมีทางที่จะ
ปฏิบัติถูกตองได ถาเขาใจจุดหมายความประสงคของการฟงธรรมเทศนาแลวนอมเขามา
พิจารณาถึงตัวของเราวาเราทําถูกตองแลวหรือยังตรงไหนที่ถูกตองแลว   กร็ักษาและปฏิบัติตอไป   
ถาตรงไหนมันไมถูกตองยังผิดพลาด    ก็แกไขตรงนั้นใหมันถูกตอง การฟงเทศนจึงจะไดความ
เขาใจไดรับประโยชนถกูตองตามประสงคและความมุงหมาย 

ไดอธิบายเรื่องความเพียรมาแลว ๓ ขอ  ขอตนวาใหเพียรพยายามเจริญกุศลใหเกิดใหมีให
เปนขึ้น ขอตอมาก็เพียรรักษากุศลที่เกิดแลวนั้นอยาใหมันเสื่อมหายไป ๒ ขอนี้ ก็อุปมาอุปมัยเปรียบ
ไดดั่งคนเราชาวสวนชาวนา   พยายามปลูกตนไมในสวนของตน พอมันงอกงามขึ้นมาก็รักษาไว
ไมใหมันตาย เมื่อรักษาตนไมไมใหตาย ไมบางอยางบางชนิดไดรับประโยชนกอนที่จะเปนดอกเปน
ผล คือ ยอดและใบยังจะรับประทานไดกอน เมื่อรักษาไวไมตาย    ยังเจริญงอกงามอยูก็ยอม

เกิดผล ไดรบัผล เปรียบไดกับการเจริญกุศลคือความดี ใหมีอยูในตนของตนแลว ก็จะได

ชมความดีที่ตนฝกอบรมขึ้นมา เราจะไดเห็นความดีของตนนั้นละจึงจะรักษาความดีของตน

ไวได ถาหากสรางความดีขึ้นมาแลวแตหากไมรูจักความดีนั้นวามันดีอยางไรและไมเห็นความดีของ
ตน ก็ไมมีหนทางจะรักษาความดีนั้นไวได     คนเราบางคนมีแตสรางความดี เขาวาอะไรดีก็
สรางไป   สรางไปทุกสิ่งทุกอยาง เขาวารักษาศีลดี ทําทานด ี  ทอดกฐิน   บวชนาคดีอยากจะทํา
อยางเขาบาง   เพราะเห็นเขาบอกวาเปนของดี  แตไมทราบวาดีอยางไร เชนการรักษาศีลดีอยางไร 
ยังไมทันเห็นคุณคาของการรักษาศีล รักษาก็รักษาทั้งหมดเรื่อยๆ เฉยๆไปอยางนั้น  ทานไดจัด
ประเภทของการรักษาศีลไวหลายอยางหลายประการ ศีลบางประเภทรักษาแลวไดความอิ่มอกอิ่มใจ 
ไดเห็นผลประโยชนเมื่อมีผลแลวก็สามารถรักษาคุณงามความดีของตน คือการที่มีศีลไวไดไมให
เสื่อมทําลาย ไมใหแหวง ไมใหดาง ไมใหพรอย เห็นวาศีลเปนเหมือนดังกับนัยตาขางเดียวที่ตนมีอยู 
กลัวมันจะบอดคอยระวังตาอันเดียวนั้น คอยรักษาอยางยิ่ง     การเห็นคุณคาของศีลวาศีลทํา
ประโยชน คือใหไดรับความสุข    ใหความเย็นใจ ใหเกิดปลื้มปติกับการที่เราละความชั่วไดและ
ตั้งอยูในความดีอยางนี้เปนตน ผูเห็นผลอยางนี้จึงจะรักษาความดีนั้นไวได  ศีลอยางนี้ทานเรียกวา  วิ
สุทธิศีล  นักปราชญทั้งหลายมี   พระพุทธเจาเปนตน     ทานชมเชยสรรเสรญิศีลอันนั้น ศีลบางอยาง
ทานเรียกวา     โคปาลศีลรักษาศีลเหมือนกับรักษาวัวควาย  คอยที่จะใหรุงใหสวาง การเลี้ยงวัวนั้น 
ตอนเชาเขาก็ปลอยมันออกไปจากคอกจากแหลง ไปหาเที่ยวกินหญาตามสนามหรือทุงนาตางๆ ค่ํา
ลงเขาก็ตอนมาไวในคอกแลวเขาก็นอนคนรักษาศีลที่ไมเขาใจถึงเรื่องศีลก็คลาย ๆกัน ถึงวัน
พระวันศีลจึงจะนึกถึงศีลของตน จึงจะเขาวัดฟงธรรม    เพียงแตจําศีล      คือเพียงสักแตวาจํา คิดถึง
ภาระการงานคิดถึงทั้งบานทั้งชองอยากจะใหสวาง    แลวจะไดสละศีลกลบัไปบาน จะรีบไป



ทํางานทําการของตน นี่คนที่ไมเขาใจในเรื่องการรักษาศีล ถึงตองเปนไปอยางนั้น การทําความดี
โดยการรักษาศีลนั้น ไมเลือกกลางวันกลางคืน ไมเลือกวันพระวันศีล คอยระวังสังวรอยู
ตลอดเวลา คิดถึงศีลของตนแลวก็ปลืม้ปติอ่ิมใจ ไมใชจะอิ่มใจจะปลื้มปติแตวันเรารักษาศีลและ
ในวันพระเทานั้น         เรื่องของฆราวาสมันเปนการลําบากที่จะรักษาศีล  ๘ ตลอดไป  แตวา
รักษาศีล ๘  เปนศีลพิเศษในวันพระวันหนึ่งกับคืนหนึ่งรักษาไดขนาดนั้นก็นับวาดีมาก มีศีล ๕ เปน  
นิจศีล  หมายถึงศีลประจําตลอดเวลา ผูมีศรัทธาเห็นคุณคาของศีลแลว      จะมีศีลเปนเครื่องอยู 
เรียกวา    เจริญความดี   บําเพ็ญความดีใหเกิดมีขึ้นในตน ความดีเกิดมีขึ้นในตนแลวจะอิ่มใจ ดีใจ 
ปลื้มปติกับความดีอันนั้น และพยายามรักษาความดีอันนั้นไวนี่แหละหลัก ๒ ขอเบื้องตน  
        ขอที่สาม พยายามละความชั่ว   ความชั่วในที่นี ้ คือมันก็เกิดที่กาย วาจา ใจของเรานี่แหละอยา
ไปดูที่อ่ืน ถาหากวาไมรูจักความชั่ว ก็ไมทราบจะไปละตรงไหน ตองดูใหรูจักความชั่ว
เสียกอน อุปมาเปรียบไดกับการเกิดโรคภัยไขเจ็บจะเปนปวดหัว ปวดทองเปนไขเปนหนาวอะไรก็
ตาม รูสึกแตวาโรคเกิดขึ้นในกาย แตไมรูจักวาโรคอะไรเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อเปนเชนนั้นก็ไมมี
หนทางที่จะระงับดับ โรคนั้นได  มิหนําช้ํารายยิ่งกวาเกานั่นอีกหายาตามทองตลาดมากิน โดยไม
เขาใจวาเปนยาแกโรคที่มีอยูในกายของตน โดยเฉพาะหรือไม ใชยาสุมสี่สุมหา มันกไ็มถูกกับโรค
และอาจจะไปแสลงแกโรคใหรายแรงยิ่งกวาเกาถึงกับตายก็ได  ฉันใดคนทีจ่ะละความชั่ว ถาไม
เห็นความชั่วของตนแลวก็ละไมไดเหมือนกัน  ถาไมรูจักความผิดของตน  ไมรูจักความโงของตน  
เขาใจวาตนฉลาดอยูร่ําไป  อะไรก็เขาใจวาเปนดีหมด ไมยอมฟงเสียงใครทั้งนั้น  อยางนี้ก็ไมทราบ
วาจะไปละความโงอันนั้นไดอยางไร มีแตเพิ่มพูนความโงขึ้น จิตมีทิฏฐิมานะกลาขึ้นกวาเกาทวีคูณ 
ไมทราบวามันไปดีไดอยางไร นี่เพราะไมเห็นความโงของตนถือเอาความโงเปนความฉลาด โงฝง
อยูในใจเฉยๆก็ยังคลางแคลง  แตเมื่อเอาความโงมาแสดงใหปรากฏออกภายนอกในที่สาธารณะ
แลว เปนสิ่งที่นาอับอายขายขี้ 
หนาเพราะความโงนั้นฝงอยูภายในตัวของเราแตเราเขาใจผิดคิดวาอันนั้นเปนความฉลาดเลยถือ
มานะทิฏฐิวาตนเดนตนดี อันนั้นเรียกวาไมรูจักความชั่วไมรูจักความโง แลวก็ไมทราบจะชําระ
อะไรได ก็หมดหนทาง ความชั่วหรือความโงนี้ หากไมรูจักแลวละยากอยางนี้  โดยทั่วไป
การกระทําของใครคนนั้นก็วาตนทําถูกหมด มันถูกตามกิเลสขอตนเอง     แตไมถูกตามธรรมวินัย  
แมถึงถูกตามธรรมวินัย   ก็ยังเอามาใชเปนกาลเปนเวลาเปนสมัยใชตามกาละเทศะ และบุคคล  
ไมใชจะไปใชทั่วไป นอกจากนั้นยังตองดูขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขานิยมกัน  เชนภาษาที่วา กิน
ขาว จะรูเรื่องกันหมดใครๆก็รูกันทั้งนั้น คําวากินนั้นนะ กินคือ มีอาหารมีกับแกลม  แลวก็เปบเขา
ปากหรือปนคําขาวเขาปากแลวพยายามเคี้ยวกลืนลงไปเรียกวากิน แตคราวนี้  เราจะพูดคําวา กิน  นี้



กับคนอีกชั้นหนึ่งซึ่งไมใชพวกเราที่คุนเคย คําวา กิน นั้นไมเหมาะสมแกความนิยมของเขาเสียแลว 
ตองเรียกวา     รับประทาน ไมใช กิน อันนี้เรียกวารูจักฐานะพอดีพองามและความนิยมของบุก
คลในชั้นภูมนิั้นๆ  คราวนี้ถาหากเราพูดกินอยางกระแทกแดกดัน เพื่อใหบังเกิดความรูสึกใหมัน
ตื่นตัว บางคนมันทื่อ พูดละเอียดมันไมกระเทือน ตองพูดหยาบและพูดกระแทก ใหเอาไปคิด
ไปนึกโดยหวังอยากจะใหผูนั้นรูสึกก็ไมใช กิน เสียแลว   มันเปน  แดก  เปน ยัด ไปแลว ถาหาก
วาขนาดนั้นแลวยังไมรูตัวก็หมดหนทางไมทราบวาจะเอาอะไรไปพูดกันอีกแลว  นี่แหละเรียกวา
คําพูดที่รูจักตามฐานะ  ถาไปพูดกับพระเจาพระสงฆ เขาไมนิยม กิน หรือคําวา แดก เสียแลว ถา
ใครพูดอยางนั้นกลายเปนอาการเหยียดหยามดูถูกพระเจาพระสงฆผูเปนที่สักการะเคารพเพราะทาน
มีศีลมีธรรม สํานวนภาษาคําพูดเขาใชทั่วไปเรียกวา ฉัน ไมใชกิน     ถาพูดวากินเขาหาวาไมรูจัก
ฐานะชั้นต่ําสูง  คําวา ฉัน   นี่ไปพูดกับชาวบานชาวเมืองเขาก็หัวเราะอีก เพราะเขาไมใชกัน
ของอยางนี้มันเปนความรูของแตละบุคคลที่จะเอาไปใชใหมันถูกตอง พูดรวมๆ เรยีกวาตนเอง
เขาใจวามันดีทั้งหมด ถูกทั้งนั้น มันก็ถูกเหมือนกัน มันถูกกิเลสของตน แตมันไมฉลาดพอจะไปใช
ใหถูกตามกาละ เทศะ  และฐานะของบุคคลชั้นภูมินั้นๆ พระพทุธเจาทรงสอนใหละความชั่ว แตให
รูจักความชั่วเสียกอน การเพียรพยายามนั้นทานใชใหเพียรใชใหพยายามละ ถาไมเพียรพยายามละ
 เคยเปนมาอยางไรก็เปนไปอยางนั้นแลว ถึงเกิดตายตั้งหารอยชาติแลวเกิดใหมกเ็ทานั้น
แหละ เพราะฉะนั้นจึงตองฝกฝนอบรม ใหพากันศึกษาใหเขาใจใหเลาเรียน  สังเกตพิจารณา ก็
เพื่อใหเกิดความรูความฉลาดนี่แหละ อยาใหมันตันตื้อนักซิ คนเราเขาใหเรียนใหศึกษาไมอยาก
เรียน ไมอยากฟงไมอยากเอาเสียแลวมันไมชอบ เมื่อใครเขาใชทําอยางนี้ ก็ทําอยางนี้ไมศึกษาไม
สังเกต   มันเปนเสียอยางนั้น รูเฉย ๆไมฉลาดก็ไมได   รูอยูที่วาเราจะทําแตวาไมฉลาด  ไมรูพิษรู
ภัย ที่จะเอาไปใชมันก็ใชไมไค การฟง การศึกษา การอบรม ตองอบรมใหฉลาด อบรมใหเขาใจ
 แตผูรับอบรมทั้งหลายไมเห็นเปนการสําคัญ ถือรัน้เอาแตตามความคิดความเห็นของตน   นี่
ก็หมดทาง  จึงวาตายแลวไปเกิดอีกตั้งหารอยชาติ หารอยภพ มันก็ไมดีขึ้นมาไค การละความชั่วนี้ก็
ยากเหมือนกัน ถาหากไมมีปญญาไมศึกษาใหเขาใจในความชั่วเสียกอนแลวละความชั่วไมได 
เหมือนกันกับวา เรามีของสกปรกติดอยูในตัวของเรา เปอนติดที่มือหรือติดอยูใดติดก็ตาม แมที่สุด
ที่ฟนในปากของตน รูสึกวามันเหม็นนาเกลียด      จะรีบแปรงรีบลางออก เพราะเห็นความนา
เกลียดสกปรก ถาไมเห็นเปนของชั่ว  ก็ไมรูสึกวามีกลิ่นเหม็นสกปรกอะไร   เหม็นเฉยๆ อยูอยาง
นั้น นี่เห็นโทษของความสกปรกจึงคอยพยายามทําความสะอาด เห็นโทษของความชั่วความไมดีจึง
คอยพยายามละ   ไดชือ่วา  พยายามละชั่วละของไมดี จะใหมันหายเองมันไมหายหรอกมันตอง 



อาศัยความพยายาม เห็นแลวพยายามละมันจึงจะสะอาด  จึงจะเปนคนดีขึ้นมาได  นี่อธิบายถึงขอ
ที่สามเมื่อวันพระที่แลว  
 วันนี้จะอธิบายตอถึงขอที่สี่ สังวรปธาน คือละชั่วแลวระวังอยาใหมันกลับเกิดขึ้นมา
อีก คลายกับคูแรก คือ เจริญความดีใหเกิดมีขึ้นมา แลวรักษาอยาใหความดีนั้นเสื่อม
หายไป   อันนี้รักษา  อันนี้ระวัง ระวังอยาใหความชั่วนั้นรั่วไหลเขามาในตนอีก  เหมือนกับการขับ
ไลศัตรูออกจากหมูบานของเรามันหนีพนไปแลว อยาใหมันกลับมาอีกได เปนการระวัง
และสังวรณ  ระวังตรงไหนกันก็ระวังตรงที่มันเกิดนั่นแหละ   มันเกดิขึ้นตรงไหนมันมักเกิดขึ้นตรง
นั้นอีก อุปมาเปรียบเหมือนกันกับเราแปรงฟนเรารูจักวาความสกปรกมันเกิดขึ้นที่ฟนเพราะเหม็นขี้
ฟน เราเห็นตรงนั้นมันเปนที่สกปรกเราก็พยายามแปรง  พยายามถู   พยายามบวนปากอยูเสมอ  
อยา 
ประมาท   นี่เรียกวาระวังอยาใหสกปรกเกิดขึ้น     ฉันใดจิตที่มันเคยคิดนึกในทางชั่ว 
โดยเขาใจผิดมาแตกอนวาความชั่วเปนของดี เมื่อรูจักวามันเปนความชั่วจริงแลว อยาใหมันไปคิด
นึกอีก  อยาใหมันเอนเอียงไปทางนั้น  ตั้งสติใหมั่นคงอยูเสมอ  อยาหลงไหล 
ไปตามทางเลวนั้นอีกคนเรามันดีไดตรงนี้  ทุกคนเกิดขึ้นมามีผิดทั้งนั้นแหละถาหากวาเราไม
พยายามที่จะละความผิดและไมพยายามระวังไมใหความผิดมันเกิดขึ้นอีกแลวดีไมไดหรอก จะไม
มีคนดีในโลกนี้เลย   จะคอยใหมันดีเองไมได ตองอาศัยความพยายามละความชั่วแลวระวังอยาให
ความชั่วเกิดขึ้นอีก หากละชั่วแลวไมมีการระวังก็จะเกิดผิดอีกนั้นแหละ  ไมมีทางจะดีขึ้นมาได
 นี่อธิบายถึงขอสี่ใหระวังอยาใหความชั่วนั้นกลับเกิดขึ้นมามาอีกได จึงจะเปนคนดี  
                ความเพียรสี่ประการนี้ เปนแนวทางปฏิบัติที่จะใหคนดีขึ้นมาโดยลําดับหรือจะ
อํานวยใหคนพนจากทุกขได ถาไมมีความเพียรพยายาม  ก็ไมมีวันที่จะดีขึน้มาไดและไมมีทางท่ีจะ
ละความชั่วนั้นได     เมื่อละแลวไมมีการระวังก็ไมมีทางที่จะดีไดตลอดไป   จึงวาความเพียรสี่
ประการนั้นเปนหลักสําหรับดําเนินชีวิตของเรา เราฟงแลวจําเอาไปใชใหเกิดประโยชนในการเปนอยู
ของตนๆ  เมือ่จะทําอะไรลงไปตองเอามาเทียบกับหลักสี่ประการนี้ ถาไมมีหลักเปนเครื่องวัด
เครื่องเทียบก็ทําไป โดยไมรูวา ผิดหรือถูกตามหลักธรรม ฉะนั้นหากนําไปปฏิบัติไดรับ
ผลประโยชนจากการฟงธรรมสมความมุงมาตรปรารถนาอธิบายมาก็สมควรแกกาลเวลา  เอวํ 
  
  

นั่งสมาธิ 



ทานอาจารยอบรมนํากอน 

  
 การภาวนา คือเรารวมใจใหอยูในอันเดียว ใหปลอยวางหมด เราไปยึดมามากแลวคราวนี้ 
เราจะไมยึดอะไรทั้งหมดใหมันวางอยูในที่เดียวจุดเดียว  ลองหัดแบบนี้  ลองดูหากมันจะไปยึด
เราบอกวาไมเอา  มันจะสงไปยึดอะไรเราไมเอาทั้งนั้น  ใหมันปลอยวาง  ทําความรูสึกอยูโดยเฉพาะ 
คือมีความรูสึกอยูเราจับอันนั้นใหได  แลวคุมใหอยูตรงนั้นในจุดอันเดียว  
 
 

๓๔.  มนุษยสมบัติ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๕ 

  
วันนี้จะอธิบายธรรมะถึงเรื่องมนุษยสมบัติ มนุษยสมบัติหรือสมบัติของมนุษยก็คือตัวตน

คนเรานี่แหละ เปนสมบัติอันล้ําคาแลว ไมตองพูดถึงเรื่องเขาของสมบัติอ่ืนๆ ที่มีอยูในโลกนี้ พูด
เฉพาะตัวคนเราที่เรียกวามนุษยเขาใจไดงายกวา 
  

อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ 

  
อคฺคํ แปลวาเลิศ ฐานํ แปลวาฐานะคือที่ตั้ง มนุสฺเสสํ แปลวาในมนุษยไดความวาคนเราที่เกิด

มาเปนมนุษยเปนฐานะประเสริฐสูงสุด จึงเรียกวามนุษยสมบัติหรือพูดอีกนัยหนึ่งวาสมบัติ
คือตัวคนเรานี้เปนของล้ําคาสามารถที่จะสรางคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้นมาได  อยางนอยเราสราง
ฐานะของตนใหมีอันอยูอันกินมีเครื่องใชไมสอย   อยาไดทําตนใหมันเลวทรามลงไป  เปนสิ่ง
สามารถที่จะทําไดไมใชของเหลือวิสัย เพราะตัวของเรามีเครื่องอุปกรณครบหมดทุกอยาง ขา ๒ 
แขน ๒ มีตัว มีศีรษะพรอมหมด มือ เราสามารถที่จะเอาไปใชทําการงานได ทํามาหาเลี้ยงชีพโดย
ทางสุจริตไดไมวิกลวิกาลแขน ขา  ตา   หู  จมูกมีครบบริบูรณหมดทุกประการไมไดบกพรอง ยัง
เหลือแตวาเราจะเอาไปใชหรือไมเทานั้น ถาหากเราใชในทางที่ถูกก็เปนของมีคาหาประมาณมิได 



ถาใชในทางที่ผิดก็เลวรายที่สุด นาเสียดายเพราะวาตัวของเราเปนสมบัติอันล้ําคาอยู แลวแต
เรากลับเอาไปใชในทางที่ผิดนําไปประพฤติทางทุจริตดวยประการตางๆ เขาสามารถที่จะเอาไป
ประหารชีวิตก็ได เอาไปติดคุกติดตะรางก็ได เอาไปกักขังไวในที่ใดที่หนึ่งไดทั้งนั้น หมดอิสรภาพ 
แตเดิมเราอยูในฐานะที่มีอิสระเต็มที่ เพราะเราเอาสมบัติในตัวของเราไปใชในทางที่ผิดเลยกลับ
หมดอิสระ   เรียกวาเลวรายเลวทรามเปนการใชไมถูก 
 ถาใชในทางที่ถูกก็สามารถที่จะเปนคนดี มีคนนับหนาถือตา ตัวของเราก็จะเบิกบานจิตใจก็
จะผองใส เพราะความสุจริตมีอยูในตัวของเรา เปนการใชสมบัติของเราอยางสมคาสมคุณ ของดีมีคา
เอาไปใชในทางที่ดีเลยพลอยดีไปตามกันหมด อยางนอยมือสิบนิ้วของเราที่มีอยูแลวนี้     เอาไป
กราบไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือยกมือไหว ผูมีอุปการคุณ มีบิดา มารดา ครูบา
อาจารยและผูมีพระคุณเปนตน แสดงความเคารพนอบนอมก็จะเปนการเพิ่มคุณงามความดีขึ้นมา 
เปรียบเหมือนกับทองคําซึ่งเปนของมีคา เขานําไปทําแหวนแลวเขายังเอาเพชรไปฝงอยูในเรือน
แหวนนั้นอีก ทองคํามีคาแลวเอาเพชรไปใสเพิ่มเติมใหมีคาขึ้นไปอีก สมบัติอันล้ําคาคือตัวของเรา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราสามารถที่จะใชแสวงหาสิ่งของหรือวัตถุตาง ๆ มาทําบุญทําทาน  หรือเราจะ
นําตัวของเรานี่แหละเขาวัดฟงธรรม  รักษาศีล ๕ ศลี ๘ เพื่อเพิ่มคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้นของเดิมดี
อยูแลวเพิ่มใหมันดีขึ้นอีก ศีลเปนเครื่องวัดความดีของคนในโลกเรานี้ นอกจากศีลแลวไมมี
อะไรเลย ดังนั้นศีล ๕  ศลี ๘  ศลี ๑๐ ศีล ๒๒๗ จึงเปนเครื่อง วัดความดีงาม ความประพฤติอันดี
งาม เปนการสงเสริมและเพิ่มมนุษยสมบัติคือตัวของเราที่ไดมาแลวนี้ใหดีวิเศษยิ่งๆขึ้นไป  นี่พูดถึง
เรื่องทางที่ดีที่มีประโยชนสมกับคําวา อคฺคํ เปนของเลิศประเสริฐที่สุด  เมื่อไดสมบัติคือมีตัวตนของ
เราแลวตองการจะทําดิบทําดีดวยประการตางๆก็ทําได ตองการสมบัติภายนอก จะทํามาหากิน สราง
ฐานะใหมีหลักฐานมั่นคงก็ได หรือจะสรางตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรมก็เอาตัวอันนี้แหละไปสราง  
ไปรักษาศีล หรือบวชเปนพระภิกษุ สามเณรก็เอาตัวนี้แหละไปทํา ถาไมมีตัวนี้แลวบวชไมได 
ทําบุญทําทานก็ไมได รักษาศีลก็ไมได   ตองไดมนุษยสมบัติอันนี้เสียกอนแลวจึงแสวงหาคุณงาม
ความดีเพิ่มเติมใหดีขึ้นโดยลําดับ คอื สวรรคสมบัติ และสมบัติอันสูงยิ่งไปกวานั้นอีกเรียกวาพระ
นิพพานสมบัติ ไมไดสรางจากฐานะอื่นไกลเลยสรางจากมนุษยสมบัติอันนี้เอง พระพุทธเจา
และพระอรหันตทั้งหลายทานมีมนุษยสมบัติเหมือนอยางพวกเรานี่แหละ ทานเอากายมา
พิจารณาใหเห็นสังขารรางกาย เปนอนิจจํ ทุกขํ  อนตฺตา  หรือพูดงาย ๆ วาใหเห็นความเสื่อมความ
ดับของสังขารรางกายตามความเปนจริงจนเกิดความเบื่อหนาย จิตใจของทานถอนเสียจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในกายวาเปนของตนของตัว ทานพิจารณาตรงกายคือมนุษยสมบัตินี่แหละ จน
เห็นชัดแจงประจักษในใจ จิตใจก็ปลอยวางถอนอุปาทานสิ่งเกี่ยวของตางๆ  ปราศจากกิเลสอันเปน



เหตุใหลุมหลงมัวเมาหมดทั้งสิ้นแลว ยังเหลือแตใจที่ผองใส เพราะฉะนั้นจึงไดชื่อวาเปนฐานะอัน
เลิศ มนุษยคนเราประเสริฐสูงสุดเปนของดีที่สุด หาที่อ่ืนไมได ไมมี 
 ผูที่ไมไดคิดถึงเรื่องคุณคาของตัวตนวาเปนของเลิศเปนของประเสริฐดังอธิบายมานี้จะ
นําเอาสมบัติอันนี้แหละไปใชในทางที่ผิดประพฤติทุจริตดวยประการตางๆ เปนที่นาเสียดาย เพราะ
มนุษยสมบัติของเราเปนของหาไดยากกวาที่จะเกิดมาเปนคนก็ยากอยูแลว เมื่อเกิดเปนมนุษยแลวจะ
มีอวัยวะเปนเครื่องประกอบครบสมบูรณไมใชของหาไดงาย ๆ คนที่จะเกิดมาเปนคนนั้น  ตองอาศัย
บุญกุศลกรรมเกาจึงคอยนํามาเกิด ถาหากกรรมเกายังมากถึงมาเกิดเปนมนุษยก็ไมอุดมสมบูรณ
หรือไมบริบูรณ  อวัยวะบางชิ้นบางสวนอาจจะวิกลวิกาลได เพราะกรรมเกายังไมทันหมดยังมี
หนาแนน ถากรรมเกามันบาง เกิดมามีอวัยวะสวนประกอบครบบริบูรณทกุสิ่งทุกประการอยางพวก
เราที่เกิดขึ้นมานี้นับวาเปนกุศลอันยิ่งใหญไดสมบัติมหาศาลแลว  เปนของมีคาควรแกการที่จะสราง
คุณงามความดีใหเกิดมีขึ้นในตน ถาหากเราไมสรางคุณงามความดีใหเกิดขึ้นในขณะที่อยูในฐานะ
อันประเสริฐเลิศนี้  ก็จะเปนอันขาดทุนในการที่เกิดมาเปนคน ถาหากจะเปรียบอุปมาอุปมัยแลว การ
เกิดมาเหมือนกับการลงทุน เมื่อมีทุนแลวหากวาไมทํามาหากินใหเจริญงอกงามขึ้นไป มันก็นับวัน
แตจะหมดสูญไป  เชนมีเงินสักหมื่นบาทแลวไมทํามาหากินอะไรเลย ฉันจะนอนเสวยความสุขจาก
เงินหมื่นบาทมันจะใชไปไดกี่มากนอยไมนานก็สิ้นสูญหมดไป ถาหากคิดถึงอนาคตขางหนากลัว
มันจะหมดสิ้นไปเพราะการมีทุนนี้นับวาเปนของนาปลื้มใจที่สุดและเปนของหายากดวย เมื่อ
ไดมาแลวก็รีบแสวงหาอาชีพในทางที่ชอบ ประกอบในทางสุจริตคิดหาผลประโยชนหรือกําไร
จากเงินที่มีอยู  กําไรที่ไดมาใชสอยไป ทุนที่ยังเหลืออยูก็หาตอไปอยูอยางนี้ อยางนอยที่สุดถาหา
กวาไมเจริญงอกงาม ทุนเดิมก็ตองยังเหลืออยูยังเปนเครื่องอุนใจ ถาหากวาถูกโอกาสเหมาะๆ เขา
เมื่อใด บางทีอาจจะไดกําไรทวีคูณหรือเทาตัวหรือเกินตัวข้ึนไปได  ฉันใดคนเราที่เกิดขึ้นมา มี
ทุนเดิมครบมูลบริบูรณแลว แตเราไมขวนขวายแสวงหาผลกําไรจากทุนเดิม คือไมสรางคุณงาม
ความดีอะไรเลย  ทานก็ไมมี  ศีล ๕ ศีล ๘ ก็ไมมี   การอบรมกายวาจา ใจก็ไมมี การอบรมภาวนา
ทําสมาธิก็ไมมี วันคืนผานไป ๆ กนิแตทุนเกาคนเราไมเหมือนทุนที่วานั้น ทุนคือเงินทองที่ไดมรดก
มา เมื่อใชหมดไปมันก็ยังเฉยอยูแคนั้น แตทุนคือตัวคนเรานี้ไมใชอยางนั้น   จะอยูเฉย ๆ อยาง  เงิน
มันอยูไมได     ทุนอันนี้มนัจะตองมีการกระทําอยูตลอดเวลา เมื่อไมทําทางดีมันก็ตองทําทางชั่ว
 ไมตองอื่นไกลเราคิดใกลๆนี่แหละจิตใจของเราในขณะที่เราสนใจในเรื่องธรรมะ  แมแตฟง
ธรรมเทศนาในวันนี้ก็ตาม เราตั้งใจเฉพาะที่จะฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจริงๆ แตวามัน
ยังวับแวบหายไปโนนไปนี่ พะวักพะวน เรื่องนั้นเรื่องนี้    มันไปหวงโนนหวงนี่  ไปเกี่ยวเกาะไอ
โนนไอนี่มันไมอยูนิ่งไดเลย   เหตุนัน้จึงวาคนเราจะอยูนิ่งเฉย ๆ ไมไดเดด็ขาด มันจําเปนจะตองมี



การกระทําไมทําดีก็ทําชั่ว ฉะนั้นเราจึงควรเอาสมบัติอันนี้แหละไปสรางคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้น 
อยาใหมันเขวไปในทางที่ชั่วที่เลว จึงจะไดดีมีกําไร ใหผลประโยชนคุมคา เรียกวาเราใชไป ๆ อยู
ทุก ๆ วันกห็ากําไรไปในตัว อยาใหมันหมดสิ้นไปอยางขาดทุน ถาหากเราคิดไดอยางนี้ทุก ๆ คน 
และเห็นชัดดวยตนเองอยางอธิบายมานี้ ทุกคนจะพากันเปนผูไมประมาท จะพากันขวนขวาย
ประกอบคุณงามความดีใหเกิดมีผลมีกําไรใหแกตนอยูตลอดกาลเวลา 
 อาจจะมีปญหาถามวา ฆราวาสจะทําไดอยางไร จะคิดถึงแตคุณงามความดีไดอยางไรเพราะ
ตองทําการงาน ขอตอบวาได ถาคิดถูกทําได เปนธรรมดาคนเราจะตองประกอบอาชีพตอง
แสวงหา แตเราหาในทางที่ชอบ อาชพีของเรามี  หนาที่ของเรามีก็ทําไปซิ ทําสวน ทํานา คาขาย ทํา
การงานราชการก็ทําไปในทางที่ชอบที่ถูก แตในทางที่ผิดมันเปนการขาดทุนอยาไปทําสิ่งที่
นํามาซึ่งความขาดทุน คือ ความชั่วรั่วไหลเขามาในตน ใหพยายามงดเวนเสีย เราระลึกไดอยูเสมอวา
การขาดทุนนั้นมันไมดีมีแตการเสื่อมสูญ ไมนํามาซึ่งความเจริญงอกงาม ถาคิดไดเขาใจอยางนี้แลว
จะไมยอมขาดทุน  คนเราเกิดขึ้นมามีชีวิตไมถึง  ๑๐๐  ปก็ตองตายทุกคน ในระยะนี้แหละเรามี
โอกาสที่จะหาผลหาประโยชนหากําไรจากตัวตนของเราตองรีบเรงหากําไรเสีย 
 ดังเคยอธิบายใหฟงมาแลววา จิตมาอาศัยกายอยูชั่วครูชั่วขณะหนึ่งเทานั้นและการอาศัยก็
ไมใชอาศัยอยูเปลาๆ  เปรียบเหมือนกับเชาบานเขาอยู ทุกวันเราตองใหคาเชาไดแกหาอาหารมา
เยียวยารักษารางกายไว หาเครื่องนุงหมมาปกปดรางกาย หายามารักษาโรคที่เกิดกับกาย เรียกวาให
คาจางรางวัล ถาไมเชนนัน้มันไมอยู เหมือนกับเราไปเชาบานเขาดี ๆ นี่แหละ ในขณะที่เราเชาบาน
เขาอยู ถาเราไมหาเงินหาทองมาใหคาเชาเขาจะอยูไดหรือ อันนี้ก็ฉันเดียวกัน  ฉะนั้นเมื่อเราอยูใน
สภาพที่วาเราเชาบานคือรางกายอยูแลว    เราก็ตองขวนขวายสรางคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้น
ในตนเรียกวาใหคาเชาเขาแลวไมยอมขาดทุน    ถาคิดไดดังนี้แลวการที่จะสรางความดีนั้นไมยาก
ถึงแมไมมีอันใดที่จะทําบุญสุนทาน      อยูหางวัดหางวา อยูในปาในดงก็ชาง   หรือการงานยุง
เหยิงก็ตามหากเราระลึกเอาธรรมขอนี้แหละไวเปนเครื่องอยู  คือวา  ทําชั่วขาดทุน    ทําดีไดกําไร 
คิดไดอยางนี้อยูตลอดเวลาแลว ถึงจะไมไดทําบุญตักบาตร จะไมไดไหวพระสวดมนตก็ตาม 
เปนอันวาสรางคุณงามความดีอยู ตลอดกาลเวลา หากโอกาสมีอันใดที่จะไดทําบุญสุนทาน แลวก็
สละจาคะทําบุญไปตามกําลังที่มีที่หาได หรือไดโอกาสเวลาใดจะไหวพระสวดมนตหรืออบรม
จิตใจ ทําสมาธิภาวนาหรือรักษาศีลก็ทําตามกําลังศรัทธาของเรา อันนั้นเปนผลพลอยไดจากหลักที่
เชื่อมั่นวา ทําชั่วขาดทุน ทําดีไดกําไร   ถาตั้งมั่นไวในใจอยางนี้ตลอดเวลาแลว  เรื่องสรางความดีมัน
เปนไปเอง เปรียบดังเราหาเงิน คอยเก็บเล็กผสมนอย ขอใหไดก็แลวกันไมวาจะเล็กจะนอยเก็บ



ทั้งนั้นแหละ ขอใหไดเถอะ ไมใชวาจะเอาแตเฉพาะใหญ ๆ โต ๆ อยางเดียว เรามุงอยางเดียวคือวา
จะไมใหขาดทุน ขอใหไดกําไรก็แลวกนั ทําไปเรื่อย ๆ 
 นี่พูดถึงเรื่องมนุษยเปนของเลิศ  เปนของประเสริฐ ฐานะดีที่สุดคือมนุษยของเราหากวาเกิด
เปนสัตวเดรัจฉาน ไมมีโอกาสไดทําบุญตักบาตรกับเขาหรอกไมมีโอกาสที่จะไดไหวพระสวด
มนต รักษาศีลภาวนาเลย หรือมิฉะนั้นหากไปเกิดเปนเทพบุตร   เทพธิดา  กไ็มมีศาสนา  
พระพุทธเจาไมไดเสด็จไปโปรด ครั้งพระพุทธเจายังมีพระชนมอยูไดขาววาเสด็จไปโปรดพระ
มารดาครั้งเดียวเทานั้น  ศาสนาพระพุทธเจาก็ไมไดทรงตั้งไวที่บนสวรรค ไมไดทรงบัญญัติไวที่
เมืองสวรรค และก็ไมไดทรงบัญญัติไวในนรกอเวจี ทรงบัญญตัิไวในโลกมนุษยนี้  นี่จึงวาเปนฐานะ
อันประเสริฐ มนุษยไดฐานะอันประเสริฐสูงสุดทีเดียว ดีพรอมทุกสิ่งทุกประการ ยังเหลืออันเดียว 
วาเรายังไมไดคิดถึงหลักที่วา ทําชั่วขาดทุน ทําดีไดกําไรเทานั้น ถาคิดไดอยางนี้แลว จะเห็น
คุณประโยชนชีวิตที่เกิดมาเปนคน และมีศาสนาพุทธเปนเครื่องดําเนินชีวิต   เมื่อไดยินไดฟงและ
เขาใจแลว ก็จับหลักอันนี้แหละไปพิจารณาอยูตลอดเวลา เรียกวาดําเนินชีวิตในทางดี    ในทาง
พุทธศาสนาผูนั้นไดชื่อวาเปนผูไมประมาท พระพุทธเจาทรงสรรเสรญินักหนาคนที่ไมประมาท 
พระองคตรัสไววา อปฺปมาโท มตํ สถํ  ผูไมประมาทเหมือนกับคนไมตาย   หมายความวาไมตายจาก
ความดี ถึงตายไปแลวก็ยังมีคนนิยมชมชอบเขาอยูสรรเสริญอยู ชื่อเสียงโดงดังอยู สวนคนประมาท
ถึงจะมีชีวิตก็เหมือนกับคนตายแลว คือเขาแชงอยากใหตายทุกวัน  มีชีวิตอยูไปก็ไมมีใครคบคา
สมาคม เขารังเกียจเหยียดหยาม   แมไมเห็นตัวไดยินแตชื่อเขาก็รังเกียจเหยียดหยาม จึงวา
เหมือนกับคนตายไปแลว โดงดังเหมือนกันแตดังในทางที่เลวทราม ดังในทางที่เขาเกลียด
และเหยียดหยาม คนดีดังในทางที่คนยกยองสรรเสริญ ตัวอยางเชน พระมหากษัตริยไทย
ของเรา มีขาวไปทางใด เสด็จประพาสที่ไหน คนนิยมนับถือเคารพบูชากราบไหว คนที่ไมได
เห็นก็อยากจะเห็น คนไมเคยกราบก็อยากกราบ คนไมเคยไหวก็อยากไหว เพียงไดยิน
ขาวก็ชื่นอกชื่นใจกับความเมตตาปรานีความดีของพระองค  นี่เปนตัวอยางของความดี เหตุนี้จึงวา
คนดีชื่อเสียงโดงดังในทางที่ดี    นํามาซึ่งความสุข ความชั่วนั้นโดงดังเหมือนกันแตดังไปในทางที่
เลวทราม เปนเหตุใหคนรังเกียจเหยียดหยาม ตนเองก็เดือดรอนเปนทุกข คนอื่นเห็นแลวก็ไม พอใจ
 เพราะฉะนั้นจึงวาอยาพากันประมาท เมื่อไดสมบัติอันล้ําคาคือเกิดมาเปนมนุษยแลว 
สมควรที่จะสรางคุณงามความดีใหเกิดมีขึ้นดวยการถือวา ทําชั่วขาดทุน ทําดีไดกําไร เปนหลกั
ประจําใจของตนอยูตลอดเวลา ก็จะนํามาซึ่งความสุขทุกทิวาราตรีกาล 
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 วันนี้จะอธิบายถึง  วิธีกลั่นกรองธรรมออกจากโลก  หรือพูดอีกนัยหนึ่งวาวิจัยธรรมใหออก
จากโลก ใหเห็นธรรมเปนธรรมเห็นโลกเปนโลก  กรองเอาของเลวออกใหมันยังเหลือแตของ
ดี ของอยางหยาบเราไมตองการแลวก็กรองออกเสีย  เก็บไวแตของละเอียด เหมือนกับน้ําที่มัน
ขุน เรากรองเอาแตของขุนออกเก็บของใส ๆ ไวใชบรโิภค   คนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้แลวก็
ปะปนอยูกับโลก วุนวายอยูกับโลก เห็นเรื่องของโลกไดผานไดประสบพบเหตุการณมาแลวทุก
อยางทุกประการ  ผูที่ปฏิบัติศีลธรรมทั้งหลายลวนแลวแตเบื่อเรื่องโลก เห็นโทษของเรื่องโลกของ
เรื่องวัฏสงสาร  จึงไดพากันพยายามมาปฏิบัติทางดานศีลธรรมเพื่อกลั่นกรองเอาธรรมะออกมาจาก
โลกอันนี ้ในทางพุทธศาสนาเครื่องกลั่นกรองนีพ้ระพุทธเจาทรงเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก ศลี สมาธิ  
ปญญา เครื่องกลั่นกรองมี ๓ อยางนี้เทานั้น 

ศีล เปนเครื่องกลั่นกรองอยางหยาบก็จริงอยู แตถาหากไมมีศีลเปนเครื่องกรองเสียแลว เราก็
ไมรูจักวาคนเรามีเรื่องของโลกปะปนอยูมากนอยเทาใด   คําวา สัตวโลก แปลวา ผูยังของยัง
ติดอยูกับโลก คนเรามันยังติดอยูกับโลก พอใจยินดีกับโลก ทานจึงเรียกวาสตัว มนุษยคือสัตว
ประเภทหนึ่ง สัตวโลกเมื่อเกิดขึ้นมาตามธรรมดาสามัญทั่วไปยอมเห็นแกตัว เอาแตความสุข
สวนตัวเปนพื้น การเห็นแกตนนั่นแหละเปนวิสัยของสามัญสัตวทั่วไป หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง
วาเปนเรื่องของโลก สัตวทุกประเภทเมื่อเห็นแกตัวแลว ก็จะตองขวนขวายแสวงหาแตความสุขเพื่อ
ตัวฝายเดียว  การขวนขวายหาความสุขเพื่อตัวฝายเดียวนั้นก็จะตองเปนเรื่องกระทบกระเทือน
เบียดเบียนถึงคนอื่นหรือสัตวอ่ืนใหไดรับความทุกขเดือดรอน  นี่เปนวิสัยของโลก   มนัเปนอยูอยาง
นี้ตลอดกาล  ถาหากวาเราเห็นเรื่องการเบียดเบียนหรือการเห็นแกตัวเปนเรื่องทําลายความสุขของ
คนอื่น เปนเครื่องทําความเดือดรอนใหกับคนอื่นหรือสัตวตัวอ่ืน เราจึงหันมา รักษาศีล คือหาเครื่อง
กรองเพื่อใหเห็นวาการทําเชนนั้นมันไมดี มันเปนเรื่องนํามาซึ่งความทุกขเดือดรอนใหแกคนอื่น
และสัตวตัวอ่ืน   ตัวอยางเชนงดเวนจากการฆาสัตว  ตามปรกติคนเรามีนิสัยชอบกินเนื้อเขาเปนพื้น 



เห็นเนื้อเขาก็น้ําลายพุงออกมาเลยไมวาเนื้ออะไรทั้งหมด  มันติดนิสัยกินเนื้อเขาเอามาเปนอาหารเอา
มาบํารุงรางกายของตัว  อันนี้เรียกวา  เห็นแกตัว ถาหากผูใดรูเรื่องหมด เห็นโทษ เห็นภัยอยาง
นี้แลวหันมาพยายามรักษาศีล คืองดเวนการฆาสัตว ถึงแมจิตใจมันยังชอบหรือยังอยากอยูก็ตามแต
กายและวาจาไมกระทํา  คือกายไมไปฆาหรือวาจาไมบังคับใหเขาฆา  งดเวนเพียงขอเดียวเทานั้น  
ธรรมะก็ปรากฏขึ้นมาแลวในกายในวาจาของคน ๆ นั้น คือไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน นี่มันกรองได
อยางนี้  หากใจยังคิดนึกอยูทานก็ไมไดปรับโทษวาเปนการลวงละเมิดศีลขอ ๑ คือฆาสัตว เพราะ
กายและวาจางดไดไมยอมทํา  เนื่องจากกลัวศีลจะขาด  แตใจยังรักษาไมได เทานี้ก็เปนการกรอง
ออกมาจากโลก  ไมเปนโลกแลว  มีธรรมขึ้นมาแลว  แตธรรมตอนนี้ยังไมทันบริสุทธิ ์ธรรมยังเศรา
หมองยังไมทันผองใสเต็มที่ เปรียบเหมือนกับทองคําที่เขาหลอหลอมแลว ไลขี้มันออกแลวเปนทอง
บริสุทธิ์ก็จรงิแตยังไมไดทํารูปพรรณใหเปนเครื่องใช  มันยังไมสวยสดงดงามพอจะเปนเครื่องประ
ตับตกแตงได  ศลีก็ขนาดนั้นเหมือนกัน  สําหรับขอแรกเราก็พอจะเห็นการกลั่นกรองออกมาไดแลว 
 ขอที่สอง  งดเวนเสียจากการลักขโมยฉอโกงของ ๆ คนอื่นเอามาเปนกรรมสิทธิ์ของตน 
คนเราเมื่อเห็นแกตัวแลวก็ตองแสวงหา ทีแรกก็นํามาคาขายแลกเปลี่ยน  หาผลกําไรเปนธรรมดา  
เมื่อหาผลหากําไรไดไมพอใจ  เพราะความโลภมันแทรกซึมอยูมาก  ก็จะมีการละโมบ   ฉอโกง  
หรือเห็นของที่เขาทอดทิ้งไวไมเห็นเจาของ ก็จะหยิบฉวยเอาไปเปนของตน นี่เปนโลกมนัแทรกซึม
อยูกับธรรมอยางนี้ ถาหากวาเรามาสมาทานศีล หรือต้ังใจงดเวน ศีลขอที่สอง คือไมลักขโมยฉอโกง
ของเขา ถาใจมันยังอยากอยูแตเรากลัวศีลจะขาด เราก็พยายามไมฉอโกงไมขโมยของเขา  อันนี้
ก็เรียกวา เรากรองจากโลกออกมาแลว   จะปรากฏขึ้นมาแกใจของตนวาธรรมะของเราปรากฏขึ้น
แลว 
 สวนขออ่ืน ๆ เชนการประพฤติผิดมิจฉาจาร กลาวมุสาวาจา ดื่มสุราเมรัยหรือศีล ๘ ศีล ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ ถาจะไลเปนขอ ๆ ไปแลวก็ยืดยาว เพียง ๒ขอนี่ก็แสดงใหเห็นชัดอยูแลววา  การ
กลั่นกรองธรรมะออกมาจากโลกกรองไดดวยวิธีนี้ คือกรองดวยการรักษาศีล การรักษาศีล
จึงไดชื่อวาเปนเครื่องวัดเครื่องเทียบของคนผูดีและไมดี  คนที่มีธรรมะหรือไมมีธรรมะจะเห็นชัด
ในตนเองและกรองออกจากโลกไดขนาดไหนก็เห็นชัดดวยใจของตนเอง  ไมตองมีคนอื่นวัด  ไม
ตองใหคนอื่นวัดเทียบให  ถาหากศีลอันนั้นเปนนิจศีลคือวารักษาอยูเปนนิจ  ก็เรียกวาเราคอย
หางไกลออกมาจากโลก ถาหากขาดเปนทอนวิ่น ๆ แหวง ๆ หรือดางพรอยไมเรียบรอย  อัน
นั้นก็เรียกวา โลกแทรกซมึมาเปนครั้งเปนคราว   เรายังไมหางไกลจากโลก  โลกยังมาแทรกซึม
ไดอยู 



 ที่อธิบายเรื่องศีลใหฟงในที่นี้เพราะประสงคจะใหเขาใจชัดถึงเรื่องวาศีลเปนเครื่อง
กลั่นกรองธรรมออกมาจากโลก ดวยการรักษาศีลวิธีเดียวเทานั้นไมมีวิธีอ่ืน ถาไมมีศีลเปน
เครื่องวัดเทียบแลวคนเราก็ไมมีต่ําสูง  ไมมีดีเดนกวากันเลย  พระพุทธเจาทรงเทศนาถึงเรื่องศีลไว
มากมายกวางขวางเชน 
 สีตโถ  โดยอรรถแปลวา เปนของเย็น 
 สีรตฺโถ  โดยอรรถแปลวา เปนของสูง 
 สีลโถ  โดยอรรถแปลวา เปนของหนักแนนโดยปรกติ 
 สีสตฺโถ โดยอรรถแปลวา ยิ่ง 
 บางตอนพระองคทรงแสดงถึงวาศีลเปนเครื่องประดับของคนทุกวัยตั้งแตหนุมถึงคนแกและ
ประดับไดตลอดกาลเวลา ผูรักษาศีลดีแลวเปนของงดงาม  งามคนคืองามรูปงามโฉม  งามผิวพรรณ
วรรณะนั้นยังมีการทรุดโทรมเฒาชราไปได  งามดวยศีล  มีมารยาทสุภาพเรียบรอยเปนที่นาดูนาชม  
เปนที่เจริญตาและใจ และคนทั่ว ๆ ไปตองการสมาคมดวยถึงสังขารรางกายจะแกทรุดโทรมหรือ
เหี่ยวแหงดวยประการใด ๆ ก็ตาม แตความงามของศีลประดับใหงดงามไดตลอดกาลเวลา  นั่นเปน
ของเลิศประเสริฐยิ่งกวาสิ่งใดทั้งปวงหมด 
 ทุกคนพากันปรารถนาความดี คือ  ศีล  แตหากเอาศีลมาประดับไมเปน  ขี้เกียจขี้ครานไม
อยากรักษาศีล   มันก็ยังเปนโลกอยูอยางนั้น   ถึงจะตกแตงประดับกายสวยสดงดงามสักเทาไรก็ตาม
ยังสามารถทําความชั่วได ชื่อวาโลกสกปรกถาไมมศีีลเปนเครื่องบังคับเปนเครื่องกั้นไวคนจะ
ทําความชั่วทุจริตไดทุกวิถีทาง ดังนั้นศีลจึงชื่อวาเปนของงาม คนขี้เหรขี้รายหรือคนสวยสดงดงามก็
ตามเมื่อมีศีลเปนเครื่องประดับแลวงามไปทั้งนั้น งามพรอมทุกสิ่งทุกอยาง ไมใชงามแตเพียงในโลก
นี้ เมื่อตายแลวไปสูโลกขางหนาก็ยังงาม งามตลอดกาลเวลา ดังนั้นวิธีกลั่นกรองธรรมออกจาก
เบื้องตนก็คือการรักษาศีล 
 ทีนี้วิธีที่ละเอียดเขาไปกวานั้นอีกคือ กลั่นกรองดวยการทํา สมาธิ  ไดแกทําความสงบอบรม
จิตใจใหมีอารมณอันหนึ่งอันเดียว เพราะจิตใจของคนเรามันยุงมีอาการมากอารมณมาก
 อารมณก็คือ เรื่องที่เราคิดนึกจิตใจผูกพันติดอยูในเรื่องนั้น ๆ เรียกวาอารมณ  คิดนึกวุนวี่
วุนวายอยูตลอดเวลา  ถาหากเราไมมีการสํารวมระวังหรือไมมีการทําความสงบเสียเลย  ตั้งแตวัน
เกิดจนกระทั่งวันตายเราจะไมไดเห็นจิตของเราสักที  ทั้ง ๆ ทีจิ่ตมีอยูในตัวของเราแตเราไมรูจักจิต
ของตนไมเคยทราบวาจิตคิดดีคิดชั่ว  คิดหยาบคิดละเอียด  ไมทราบวาจิตอยูหรือจิตไป อวดอางแต
วาเรามีจิต ไดยินพระทานบอกวาอะไร ๆ ก็อยูที่จิตทั้งหมด แตวาแทจริงนั้นจิตเปนอยางไร   มีอะไร
อยูที่จิตบาง  ก็ไมเคยเห็นไมเคยทราบเลย เฉพาะผูทําความสงบอบรมภาวนาสมาธิฝกหัดใหจิตอยูใน



อารมณอันเดียวนิ่งแนวไมมีอารมณอ่ืนมาปะปนจิตไดเทานั้นที่จะรูจักจิตของตน ขณะที่จิตสงบนิ่ง
อยูถาหากวามันจะปรากฏอารมณขึ้นมาก็เห็นชัดที่จิต  เชน ความคิดนึกตาง ๆ หรือเกิดความ
ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากไดโนนอยากไดนี่ก็จะเห็นปรากฏขึ้นไดที่จิต  มนัทําใหจิตไมเปนหนึ่งเสีย
แลว  ทีแรกขณะสงบนิ่งแนวอยูนั้น จิตมันเปนหนึ่งอยู  เมื่อเห็นจิตเปนหนึ่งแลวคราวนี้พอเกิด
อารมณขึ้นจะเปนสองขึ้นมา มันปรากฏใหเห็นชดัวาจิตอันหนึ่งอารมณอันหนึ่ง ปรากฏการณเชนนี้
จะเห็นไดดวยตนเอง เมื่อทําจิตใหถึงความสงบแลวรูไดทันททีันใด ดังนั้นจะเห็นวาการทําสมาธิ
เปนการแยกจิตใหออกจากโลก เพราะจิตสงบจากอารมณตาง ๆ เชนความทะเยอทะยาน
ความอยาก  ความดิ้นรน  ความขี้เกียจขี้ครานเบื่อหนาย  ความโกรธ  ฯลฯ  ซึ่งเปนตัวโลก  ถาจิตยัง
มีอารมณตาง ๆ จิตเปนโลกอยู  เมื่อเรากําจัดหรือขับไลอารมณใหมันหนีเสียแลว ก็ยังเหลือจิตอัน
เดียว เรียกวา เอกัคคตาจิต อันนี้เปนการขัดจิตหรือกลั่นกรองจิตออกมาจากโลก คือตัวเราเองนั่น
แหละ หรือพูดอีกนัยหนึ่งวากรองธรรมออกมาจากโลก  คราวนี้เปนธรรมลวน ๆ เพราะจิตบริสุทธิ์
 เครื่องกรองอันที่  ๒  นี้ตรงเขาถึงจิตใจเลย  เบื้องตนกรองดวยศีลนั้นมันยังไมบริสุทธิ์  
เพราะกรองแตกายและวาจา สวนจิตยังเศราหมองอยู ถามากรองดวยสมาธิแลวจิตบริสุทธิ์สงบ
สบายไมตองคอยงดเวนอะไรมากนัก พองดเวนตรงที่จิตไมใหคิดทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได
เทานั้นศีลบริสุทธิ์เลย  ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ภิกษุบวชมาใหมองคหนึ่งเห็นพระ
วินัยเปนขอบังคับมากมายเหลือเกิน  จะกระดิกติงตัวก็ไมได  ทําอะไรก็มีแตผิดพระวินัยทั้งนั้นเลย
กลัวพระวินัยบอกวาอยูไมไดจะสึก พระพุทธองคทรงเรียกมาไตถาม ทําไมจึงจะสึก พระภิกษุก็
กราบทูลตามความเขาใจของตนวาพระวินัยมากเหลือเกินกระดิกตัวก็ไมได มีแตอาบัติ อลัชช ีมีแต
โทษ ผิดศีลทั้งนั้นขาพระองคอยูไมไดปฏิบัติไมไหวเสียแลว พระพุทธองคตรัสวา ถามันมากก็
อยาเอามันมากนัก ใหระวังรักษาจิตอันเดียว ไมตองไปรักษาอะไรมากมาย สํารวจรักษาจิตอันเดียว 
พระภิกษุองคนั้นชอบใจ ตั้งใจปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองคตอมาไดบรรลุมรรคผล
นิพพาน นี่แสดงถึงวา เมื่อสํารวจรักษาจิตแลวศีลจึงคอยบริสุทธิ์หมดจด 
 พระพุทธองค ตรัสเทศนาไววา มโน ปุพฺพํคมา  ธมฺมา ธรรมทั้งหลายมีใจคือ มโนเปน
หัวหนา มโนเสฏฐา   มโนมยา    ใจเปนของประเสริฐ สําเร็จแลวโดยใจมนสาเจ ปสนฺเนน ภา
สติวา กโลติวา จะพูดจะกลาวคําใดตองออกจากใจ มนสาเจปสนฺเนน    ใจเปนของประเสริฐสูงสุด  
ดวยประการอยางนี้  พระองคจึงทรงสอนใหอบรมใจ   คือฝกหัดทําสมาธิ  เปนการกลั่นกรองธรรม
ออกมาจากโลกขั้นที่ ๒  ขั้นนี้ถึงแมบริสุทธิ์แลวอาจจะเศราหมองอีกก็ได นักภาวนาทั้งหลายจะ
รูไดดวยตนเอง เชนเรานั่งภาวนาทําสมาธิในครั้งนี้แหละเมื่อเขาถึงเอกัคคตาจิต  จิตใจใสสะอาด
หมดจด ความอยาก ความทะเยอทะยาน ความเกียจครานหายไปจะเห็นไดเอง พอออกจากภาวนา



แลวโลกเขามาแทรกซึมอีก     ความอยาก ความทะเยอทะยานดิ้นรนวิ่งเขามาประดังรอบดาน
ทําใหจิตมัวหมอง อันนี้เรียกวาโลกมันแทรกเขามาหาธรรม เหตุนั้นขั้นนี้ก็ยังไมบริสุทธิ์เต็มที่ 
 ทานจึงใหใชวิธีกลั่นกรองที่ละเอียดเขาไปกวานั้นอีกเปนขั้นที่ ๓ คือกลั่นกรองดวย ปญญา 
ใชปญญาวิพากษวิจารณ  ไมไดวิพากษวิจารณที่อ่ืนใด ทานใหพิจารณาสังขารหรือขันธโลกนี้แหละ
 โลกอันกวางศอกยาววาหนาคืบหนึ่งของเรานี่แหละ ใหปรารภลงตรงนี้ เมื่อเกิดมาแลวก็ตอง
แก ตองเจ็บ ตองตาย พอตายแลวเอาอะไรไปไมไดสักอยางเดียว  ความทะเยอทะยานดิ้นรน
กระเสือกกระสนอะไรตาง ๆ ความเหน็ดเหนื่อยข้ีเกียจขี้ครานสารพัด สิ่งทั้งปวงเรื่องทั้งหลาย นั่น
เปนของมีประจําอยูในโลกไมไดเปนของใครโดยเฉพาะ  เรื่องทั้งหลายนั้นเปนตนเหตุใหเกิดความ
ชั่วทุจริต  เราเห็นพิษสงของมันอยางนั้นแลวจึงพยายามละถอน   ขณะใดที่อารมณตางๆ  ทางโลก
เกิดขึ้นมาก็เพงพิจารณาใหเห็นโทษเห็นภัยอยูอยางนั้น   ปญญาตรงนั้นจะชัดเจนเขามาในใจ
แนบเนียนอยูกับจิตกับใจอยูตลอดกาลเวลา มีความอยากทะเยอทะยานขึ้นในขณะไหน  ปญญาตวั
นั้นคอยกํากับชัดอยูกับจิตอันนั้นรูเห็นทันทีอยูตลอดกาลเวลา    ความทะเยอทะยานและความดิ้น
รนอันนั้นก็หายไป  ฝกหัดอยูอยางนี้เรื่อยไป  นาน ๆ   หนักเขาอารมณตาง ๆ   ไมเกิดเพราะเห็นตาม
เปนจริง นี่เปนการใชปญญากลั่นกรองละเอียดเขาไปอีก ตองกรองแลวกรองเลา ปญญาจึงเปนของ
ประเสริฐที่ทุกคนปรารถนา เพราะปญญานี้สามารถจะทําใหเกิดความบริสุทธิ์หมดจดได พุทธภาษิต
ที่ทานตรัสวา ปฺญาย ปริสุทฺธติ เพราะปญญาอยางเดียวจึงบริสุทธิ์   ศีลกย็ังไมทันบริสุทธิ์ สมาธิก็
ยังบริสุทธิ์เต็มที่ไมไดตลอดไปดังอธิบายมาแลว การกรองขั้นละเอียดดวยปญญา จึงคอยทําให
บริสุทธิ์ไดเต็มที่และถาวร 

จะเห็นวาเราจะเลือกเอาการกลั่นกรองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งไมไดตองผสมกันผนวกเขาดวยกัน
จึงจะไดผลเต็มที่  เพราะเหตุวาการกรองทั้ง๓ขั้นเกี่ยวของอาศัยกันอยู ปญญาจะเกิดขึ้นก็เพราะ
สมาธิหนักแนน  สมาธิที่จะหนักแนนไดก็เพราะมีศีลบริสุทธิเ์สียกอน สมาธิก็ตองอาศัยปญญาคอย
ชวยดวยเหมือนกัน ตองมีอุบายแยบคายสําหรับที่จะชําระจิตใจของตนใหจิตปลอยวางอารมณทั้ง
ปวงลงได และศีลจะบริสุทธิ์ไดเพราะปญญาเห็นชัดตามเปนจริงคือ เห็นโทษเห็นภัยในการที่ไม
รักษาศีล  เมื่อเห็นโทษแลวจึงรักษาศีลใหบริสุทธิไ์ด  ไมใชคุมใหรักษาหรือบังคับใหรักษา แบบนั้น
รักษาศีลใหบริสุทธิ์ไมได ถาไมเห็นชัดดวยตนเองแลวรักษาใหบริสุทธิ์ไมไดเลย ปญญาเปนยาดํา
แทรกไปไดทุกแหง คือในศีล ในสมาธิ   นี่มันผนวกกันอยางนี้ 
 ฉะนั้นธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้  ถาหากพากันมาพิจารณาโดยนัยที่วานี้แลว จึงเปนสิ่งที่
ไมนานอยอกนอยใจและไมนาเสียใจวาเราไมไดมีธรรมะ หรอืเราไมไดเห็นธรรมะหรอืวาเราไมได
บวชไมไดปฏิบัติ อยาไปเขาใจเชนนั้น  เปนการเขาใจผิดหมด แทที่จริงธรรมะคือตัวของเรา



นี้ทุกคนก็มีแลวครบมูลบริบูรณทุกอยาง แตเราไมไดสรางสม  อบรมใหเห็นธรรมะที่มันมใีนตนของ
ตน  ธรรมะแทรกอยูในขันธโลกอันนี้หากใชอุบายปญญาพิจารณากลั่นกรองดวยวิธี ๓ อยางมีศีล   
สมาธิ ปญญา   ดังอธิบายแลว ธรรมะก็จะปรากฏในตัวของตน ๆ ก็จะไดความอบอุนขึ้นมาในใจ
ของตนวา ออ! ธรรมะมอียูที่นี่เอง ไมไดมีอยูที่อื่น  เวลานี้ไดเห็นธรรมะ เรามีธรรมะแลว ธรรมะ
อันนี้ถาโลกมันยังแทรกซึมเขามาไดอยู เราก็พยายามกําจัดใหมันคอยหายไป หมดไปโดยไม
ประมาทจนกระทั่งใสสะอาด ใหยงัเหลือแตธรรมะลวนๆ เหมือนอยางพระพุทธเจาและสาวก
ทั้งหลายที่ทานบรรลุมรรคผลนิพพานแลว ธรรมะของทานบรสิุทธิ์หมดจด   นั่นแหะคือสิ่งที่เรา
ปรารถนา 

อธิบายมาก็สมควรแกเวลาดวยประการฉะนี้ ฯ 

 
๓๖. กรรมนมิิต คตินิมิต 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง   อ.ศรีเชียงใหม   จ.หนองคาย 
วันที่  ๒  มกราคม   พ.ศ.๒๕๑๖ 

  
  
  กรรมในทางพุทธศาสนาทานแสดงไวตามตําราหลายอยาง ผูสนใจศึกษาตามตํารับตําราพอ
เขาใจและไดความรูกวางขวางเพราะทานแสดงไวไดดีหมดทุกอยาง วันนี้จะแสดงเฉพาะเรื่อง กรรม
ที่ติดตามคน หรือ กรรมทีจ่ะนําคนใหไปเกิดในคติตางๆ นั่นคือกรรม นิมิต กับ คตินิมิต 

กรรม หมายความถึง การกระทํา คนเรานั้นกายกับใจเปนเกลอกัน อยูรวมกัน สนิทสนมกลม
เกลียวกันดีที่สุด จะทําอันใดพรอมเพรียงกันทุกสิ่ง ไมวาจะทําชั่วหรือทําดี ทําบาปหรือบุญ พรอม
เพรียงกันทุกประการ  แตเวลากายแตกดับ กายไมไดรับผิดชอบที่เกิดจากการกระทํารวมกันนั้น ใจ
เปนผูรับผิดชอบคนเดียว  ที่วาไมไดรับผิดชอบในที่นี้หมายความถึงวา กายไมไดรับกรรมเพราะเมื่อ
แตกดับหรือตายแลวทอดทิ้งไวในดิน กลายเปนดิน น้ํา ลม ไฟ ไปตามเดิม เรียกวารูปสลายไปตาม
สภาพของมันไมไดรับรูดวย ขณะที่ยังมีชีวิตอยูกายกับใจรวมกันทํางานก็จริง  เชนไปฉอโกง  ลัก
ขโมยของเขา  ไป ตีศีรษะเขา ทําทุจริตประพฤติผิดตางๆ นานา แตกายเปนผูไดรับโทษใหปรากฏ 
เมื่อถูกจับกุมมันก็ตองจับที่กาย เอาไปติดคุกติดตารางกายเปนผูที่ติดคุก หรือเขาจะเอาไปฆาไป
ประหาร  เขาก็ประหารที่กาย ในขณะที่มีชีวิตอยู ดูเหมือนวากายรับภาระหนักวาใจ   แตความเปน
จริงแลวใจก็รับภาระหนักเหมือนกันหากไมมีใครเห็น ความทุกขกลุมอกกลุมใจนั้นจะหนักยิ่งกวา



กายดวยซ้ํา  เพราะเมื่อเขานํากายไปประหารไปฆา ถาหากไมมีใจมันก็ไมรูสึกอะไร ก็เหมือนกับการ
ตัดทอนกลวยหรือทอนไมเทานั้นเอง   กายไมมีความอาลัยอาวรณกับความเปนอยูของมันเลย ฆาก็
ฆาไป สับก็สับไป ตีก็ตีไป ผูอาลัยอาวรณ ผูเปนทุกขเดือดรอนคือ  ตัวใจ  ดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิต
อยูจึงทํากรรมรวมกัน และเวลารับผลกรรมกร็ับรวมกัน  แตเวลาแตกเวลาดับ คือ ใจหนีออกจากราง
แลว กายไมไดรับรูอะไรอีก กรรมตางๆ ไมวาจะเปนบาปหรือบุญ เปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม ใจเปน
ผูรับมอบไปคนเดียวหมด ในขณะที่หนีจากกันตางคนตางไมอาวรณกัน เวลาที่กายมันจะแตกดับ ใจ
ก็หนีไปคนเดียว ไมไดร่าํไดลากันเลย หรือบางครั้งบางคราวกายจะหนีจากใจ  เชน รถชนตาย หรอื
ฟาผา หรือ เกิดอุปทวเหตุดวยประการตางๆก็ดี เวลาดับเวลาตายก็วูบวาบไปประเดี๋ยวนั้น ไมไดร่ํา
ไดลากันเลย ทั้งๆที่อยูมาดวยกันตั้งแตแรก สนิทสนมกลมกลนืกันตลอดมา เวลาจะจากกันจริงๆ 
จังๆ ตางคนตางไปไมอาลัยอาวรณกันและกัน ธรรมชาติของคนเรามันเปนอยูอยางนี้ คนที่ไปยึดไป
ถือนั้น ไปยึดไปถือลมๆ แลงๆหรอก ยึดถือวาเปนของๆกู  ความยึดถือนั้นแหละที่ทานเรียกวา กิเลส 
กิเลสอันนี้แหละนําใหเกิดการกระทําคือ  กรรม  กิเลสอันนี้แหละเปนของมีผล มีกําลังมาก ไมมีใคร
สามารถที่จะกีดกัน หรือตานทานหรือแกไขดวยประการตางๆ ได กรรมอนันี้ไมมีหนทางแกไขเลย 
 ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู คนที่ทํากรรมชั่วประการตางๆ ดวย  อํานาจของกิเลส แลวคิดวาจะ
แกไขทีหลัง หรือบางคนยังพูดดันทุรังไปอีกวา ไปสูกันที่นรกหรือแกไขกันกับนายยมบาลเปนตน 
ความจริงมันไมมีหนทางแกไขเลย  คนเราเวลามันจะตายมันตองมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมที่
เรียกวา กรรมนิมิต คตินิมิต คนจะตายมันตองหมดความรูสึกคือไมรูจักเจ็บปวด ใจทอดธุระกาย
แลวจึงคอยตาย ในขณะที่ใจทอดธุระกายไมยึดกาย ปลอยวางกายยังเหลือแตใจ  ตอนนั้นนิมิตจะ
เกิดขึ้นเปนภาพของกรรม คือการกระทําตางๆ จะมาปรากฏขึ้นในขณะนั้น  ผูที่เคยทําดี
ทําบุญสุนทาน สรางกุศลมากมาย จิตใจอิ่มเอิบเบิกบานก็จะปรากฏภาพที่เราทําดีนั้นแหละ เชนเรา
เคยสรางกุฏิ เวลาเราสรางก็ไมไดสรางใหญโต ไมสวยสดงดงามอะไรมาก  แตวาภาพที่มาปรากฏ
ในขณะนั้นมันจะสวยงามวิจิตร    เปนของนาเพลิดเพลินเจริญใจอยางยิ่ง และในขณะนั้นจิตจะตอง
ยึดเอาเปนอารมณคือ เปนอารมณแนวแนในเรื่องนั้น นี่เรียกวา กรรมนมิิต  คือนิมิตจากการกระทํา  
   สวน  คตินิมิต  นั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดา หรือมนุษยก็ตามที่เปนผูมีความสุขสบาย 
แตงกายงดงาม  นาเพลดิเพลินเจริญใจมาเรียงรอบเรียกรองออนวอนขอใหไปอยูดวยในสถานที่โอ
โถงสวยงาม นาอยูนาชม ซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่เชนนั้นดวยตนเอง และเขามาแหแหนกันอยาง
สมเกียรติสมยศ ที่เขาเรียกกันวาเทวดามารับเอาคนมีบุญ  เขาจะพูดวาเทวดาอะไรก็ชางเถิด แตวา
นิมิตมันเปนอยางนั้นและเราเห็นชัดดวยตนเอง คราวนี้ก็เลยไปตามเขา เพราะความชอบใจมีมากก็
ไปตามความชอบใจ อันนี้เรียกวา คตินิมิต คติที่จะไป มองเห็นที่จะไป เปนทางกรรมดี  



 สวนกรรมทีช่ั่ว  เราเคยทําบาปกรรม คิดชั่วชาเลวทราม ฉอโกง ลักขโมย ฆาสัตวตัดชีวิต 
ประพฤติผิดดวยประการตางๆ  ในขณะที่จิตใจมันปลอยวางกายนั้น จะปรากฏภาพที่เราทําความชั่ว
ตางๆใหเห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไมตั้งใจจะคิดนึกระลึกถึง เราลืมไปแลวนานแสนนานทีเดียวภาพจะ
แสดงขึ้นมาปรากฏในใจหรือบางทีอาจแสดงออกมาภายนอกก็ได เชนคนที่ฆาหมูฆาวัว ในขณะนั้น
จะแสดงอาการทางกาย ทําทาทีปฏิกิริยาของการที่เราเคยทําความชั่ว ฆาหมูฆาวัวนั้นใหปรากฏแก
คนอื่นทั้ง ๆ ที่เรามีสติอยู แตมันปรากฏขึ้นมาหรือวาบางทีในขณะนั้นจะเผลอสติไปได ทําให
ปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกวายังไมทันแตกทันดับ คือกายกับใจยังอยูรวมกันอยู ถาหากเรายังเหลือแตใจ
อยูอยางเดียว คือมันทอดทิ้งกายแลวดังอธิบายมานั้น มันจะปรากฏภาพความชั่วของตน ซึ่งเปนเหตุ
ใหวิตกวิจารณเดือดรอน วุนวาย หรือหวาดเสียว  นากลัวอยางแสนสาหัส เชนปรากฏวามีคนใจ
อํามหิตโหดรายหนาบึ้งหนาเบี้ยวมาลากมาผูกมัดเอาไปกระชากขูเข็ญดวยประการตางๆ จะขอรอง
ออนวอนสักเทาไรก็ไมมีใครสามารถที่จะชวยเหลือได และก็ไมใหอภัยเสียดวย หรือปรากฏเห็นสิ่ง
ทั้งหลายเปนสิ่งที่นากลัว วิตก สะดุง ตกใจ แตก็ไมสามารถที่จะแกไขได อันนี้เรียกวากรรมนิมิต
ในทางชั่ว สวนคตินิมิตนั้น อาจจะไปเห็นที่ซึ่งเราจะไปอยู เชนเห็นหลุมถานเพลิงไฟลุกโชนอยู
ตลอดกาลเวลา กองไฟใหญโต หรอืวาเห็นสถานที่อันทุรกันดารอดอยากยากแคน เดือดรอนดวย
ประการตางๆ เปนสถานที่ซึ่งเขาจะเอาเราไปนั้น เกิดสะดุงหวาดกลัวสุดแสน แตไมสามารถจะ
แกไขได 
 กรรมนิมิต คตินิมิต ทั้งสองอยางนี้ อันใดอันหนึ่งจะเกิดกอนก็ได  กรรมนิมิตเกิดขึ้นกอนก็
ได  หรือคตินิมิตเกิดขึ้นกอนก็ได แตวาทั้งสองอยางนี้จะเปนเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเรา
ที่ทอดทิ้งจากายแลวนั้นใหไปเสวย อาจจะมีปญหาถามวาเมื่อกายกับใจยังปรองดองสามัคคีกันอยู
การทําก็ไมเห็นทารุณโหดรายสักเทาใดนัก แตเมื่อจิตคือใจนี้ทอดทิ้งกายแลว ทําไมจึงทําใหเกิด
นิมิตโหดรายนากลัว แสดงอาการโหดรายเหลือเกิน นั่นเปนธรรมดาถึงเรื่องในใจของคนเรา ถายัง
อยูกับกายพรอมเพรียงก็ยังมีการปลดเปลื้องและแกไขได สมมติวาเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยมัน
เหนื่อยที่ใจ เราก็พลิกกาย มันก็พอที่จะแกไขปลดเปลื้องกันได หรือออนเพลีย หิวขาว กระหายน้ํา 
เราก็เอาน้ําดื่ม ก็ดื่มลงที่กาย ใจก็คอยสบายขึ้น นี่ชวยกันแกไขได  แตถายังเหลือแตใจอยางเดียวแลว
มันหมดหนทาง ไมมีหนทางแกไข เหตุนั้นเมื่อทุกขจึงทุกขแสนสาหัส  สุขก็สุขแสนยิ่ง มันมีสิ่ง
เดียวเทานั้น เหลือใจสิ่งเดียวและก็เปนของเบาอีกดวย  ของเบาๆนั้นไมวาอะไรลองพิจารณาของ
ภายนอกก็แลวกัน เชนรถวิ่งตามถนนหนทาง ถาพลาดบางครั้งบางคราวไมเหลือเกินก็พอมีหนทาง
แกไข คือสามารถปลดเปลื้องแกไขดวยประการตาง ๆ ได ถาหากวาเปนวาว เมื่อข้ึนไปปลิวอยูบน
อากาศมันเปนของเบาๆ พบแฉลบก็วูบลงเลย ของเบาเปนอยางนั้น    ใจเปนของเบาเหมือนกัน ถา



มันตกลงไดไปทางไหนแลวจะไปอยางสุดขีดเลย เหตุนั้นสุขก็สุขอยางสุดขีดทุกขก็ทุกขอยางสุดขีด 
ดังนั้นเมื่อถึงตอนนี้จึงเรียกวาไมมีหนทางแกไข  ที่บางคนวาจะไปแกไขตอนไปหรือตายแลวจะไป
แกไขนั้น อยาไปหวังไมมีทางแกไขเลยทาง 
 ที่ทานเรียกวานรก ทนทกุขทรมานแสนสาหัสหรือ สวรรค ไดความสุขอยางยิ่ง ไมใชอยูที่
อ่ืนที่ไกล อยูเฉพาะในขณะนั้นแหละ ในขณะที่จิตมันวางทอดทิ้งรางนั่นละ ไมไดหมายความวา อยู
ใตดินหรืออยูบนอากาศกลางหาวที่ไหน ขณะที่จิตมันถอนจากรางแลวเกิด กรรมนมิิต คตินิมิต 
ปรากฏเห็นนรก  เห็นสวรรคกันตรงนั้นเอง เหตุนั้น ผูที่มาเขาใจในเรื่องทั้งหลายนี้แลว จะแกไข
ตนเองก็พึงแกไขเสียในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู   คือ เมื่อกายกับใจยังอยูรวมกนัอยูนี้ จะประกอบกุศล
ใหมีคุณงามความดีเจริญงอกงามขึ้น ก็พากันพรอมใจเจริญ  รีบเจริญเสีย รูสึกตนแลวยังแกไขได 
เมื่อทําดีแลวก็ทําใหเจริญยิ่งขึ้นๆไปได หากวาใจทอดทิ้งกายแลว ไมมหีนทางแกไขเลย  
 ผลของกายกับใจรวมกันทําเรียกกวา กรรม มาสอแสดงใหปรากฏ กรรม   เปนของมีพลัง
อยางยิ่ง ไมมีใครจะตานทานหรือ  หามปรามไวได  ไมมีใครจะมาขอออนวอนไดเลย กรรมใหผล
ยุติธรรมอยางยิ่ง ทําลงไปแลวมากนอยเทาใดก็ไดผลเทาที่ตนทํานั่นแหละ ไมเหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู 
กายกับจิตรวมกันอยูปลิ้นปลอกหลอกลวงไดสารพัดทุกอยาง  จะโกหกมายาไดทั้งนั้นหรือเอาเงิน
เอาทองมาแกไขความผิดอันนั้น  คือมาจางทนายความก็ดี หรือวาใหคาไถคาถอนเพื่อไมใหผิดได
ทั้งนั้น สวนไปถึงตรงนั้นแลวยังเหลือแตใจ ไมมีอัฐไมมีสตางค ไมมีทนายความ ไมมีใครออนวอน
รองขอได และไมใหอภัยกันเสียดวย เมื่อถึงตอนนั้นแลว มีอยางใดก็ตรงไปตรงมาเลย ไมมีการ
ยกเวนกรรมตัวนั้นไมมีพอมีแมไมมีพีม่ีนอง  ไมมญีาติไมมีวงศ  ไมมีครมูอีาจารย เปนเอกสิทธิ์ของ
มันคนเดียวมันไมเลือกหนาใครทั้งนั้น กรรมถึงไดชื่อวาเปนของมีกําลังมาก กรรมไดชือ่วาแยกสัตว
ใหเปนไปตางๆนานา เชนเราทํากรรมชั่วดวยประการตางๆ มันจะแยกเราใหไปเกิดในที่ชั่ว ถาเราทํา
กรรมด ี มันจะแยกเรามาในทางที่ดี ในทางที่ชั่วหรือที่ดีนั้นคนอื่นจะมาแยกไมได สุขหรือทุกข คน
อ่ืนมาแยกไมได กรรมเทานั้นเปนคนแยก  เราจะมาแกตัวและผลัดเปลี่ยนกันไมไดทั้งนั้น นั่นจึงเปน
ของนากลัว เปนสิ่งที่นาพึงสังวรณ และรูสึกตัว รีบทําเสียตั้งแตเมื่อยังมีชีวิตอยู           
 เราเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา สอนใหเราละชั่ว
ทําดี เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก เปนโชคลาภอยางยิ่ง ถาหากเรามาระลึกไดถึงเรื่องนิมิตวา กรรมนมิติ 
คตินิมิตเปนสิ่งที่ไมมีหนทางแกไขได เปนสิ่งที่ควรจะกลัวและพยายามจะแกไขตนเสียจึงจะไมสาย
เกินกาล รีบแกเสียต้ังแตเดี๋ยวนี้ เพราะเราจะตองเวียนวายตายเกิด  ดวยเหตุที่ผลของกรรมนําใหไป
เกิด  ถาเราแกไขเสียไดแลว การเกิดการตายก็เรียกวาสั้นเขามา  คือวาใกลจะสิ้นสุดลงไป   



เพราะฉะนั้นใหพากันศึกษา พิจารณาธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ดังที่อธิบายมานี้ กจ็ะเปน
ประโยชนแกตนทุกๆคน  เอวํ 
 

๓๗.  ปริยัติ – ปฏิบัติ – ปฏิเวธ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ. ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๑๖ 
  
  

ปริยัติ – ปฏบิัติ – ปฏิเวธ  เปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา 
 ปริยัติ  เปนชื่อเรียกคําสอนทั้งปวงที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว 
 ปฏิบัติ   ปฏิบัติตนตามนัยที่พระองคทรงสอนไว 
 ปฏิเวธ   เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นมาเองภายในใจของผูปฏิบัติ  เปนของเฉพาะแตละ
บุคคลไมใชของเกิดไดในสาธารณะทั่วไป 
  
 ทีนี้จะพูดถึงหลักความจริงแลวมันจะกลับกันจากความเขาใจของคนทั่วไป  คือ  ปริยัติ  เกิด
มาจากปฏิเวธ  ปฏิเวธ  จะเกิดไดเพราะปฏิบัติ  ถาไมปฏิบัติก็ไมถึงปฏิเวธ  ไมมีปฏิเวธ  เมื่อไมมี
ปฏิเวธ  คือไมรูแจงเห็นจริงก็บัญญัติไมถูก  ( บัญญัติ  ก็คือปรยิัติ   )  บัญญตัิไมถูกก็ไมมีปริยัติ  เมื่อ
พูดตามความเปนจริงแลวมันตองเปนอยางนั้น 
 ที่ทานตั้งเปนแนวไววา  ปริยัติ – ปฏิบัติ – ปฏิเวธ  คือเรียนรูเสียกอน  เมื่อรูเรื่องแลวจึงคอย
ปฏิบัติ  ปฏบิัติไดแลวจึงคอยถึงปฏิเวธ  อันนี้ก็จริงอยูแตไมใชวาเราจะตองไปเรียนใหมาก ๆ  จนได
นักธรรม  ตรี  โท  เอก  เปนมหาเปรียญเสียกอนแลว  จึงคอยปฏิบัติไมใชอยางนั้น  การเรียนนั้นไม
ตองไปเรียนตามตํารับตําราอะไรมากมาย  คอืเราเขาหาสํานักครูอาจารยหรือผูที่ทานจะอธิบาย
ธรรมะขอใดบทใดใหฟงก็ตามเรียกวา  การฟง  นัน่แหละนับวาเปนการเรียนในที่นี้  เมือ่เรียนแลวก็
เกิดความเขาใจและเห็นคุณประโยชนในการเรียนจึงตั้งใจปฏิบัติตาม  เมื่อเราปฏิบัติดวยตนเองแลว
จึงเกิดปฏิเวธในธรรมปริยตัิขอนั้น ๆ  ขึ้นมา  ดังนั้นปริยัติตองออกมาจากปฏิเวธแนนอน 
 คําวา  ศึกษาธรรมะ  นั้นไมใชการเรียนปริยัติ  ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวาศึกษาปริยัตินั้น
อันหนึ่ง  ศึกษาธรรมะก็อีกอันหนึ่งแตกตางกัน  โดยมากเขาใจกันวา   ศึกษาธรรมะ คือ  ศึกษาตาม
ตํารับตําราบทบัญญัติและพระธรรมคําสอนตางๆ ของพระพุทธเจา  เมื่อไดแลวก็เปนปฏิเวธ  แต



การศึกษาอันที่จะนําใหเกิดปฏิเวธนั้นไมใชศึกษาแตปริยัติดังที่เขาใจกันเชนนั้น  หากเปนการศึกษา
อุบายแยบคายโดยเฉพาะในการที่จะปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหเกิดปฏิเวธ   
 ในสมัยพุทธกาลเมื่อยังไมไดทรงบัญญัติพระธรรมคําสอนเลย  แตสาวกไดฟงพระธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจาตรัสบางองคเพียงบาทคาถาเดียวก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต  สามเณรลูกศิษย
พระสารีบุตรยังไมไดฟงเทศนดวยซ้ํา  ขณะปลงผมจะบรรพชาเทานั้นก็ไดบรรลุพระอรหันตแลว  
นี่แสดงวาการศึกษาธรรมะที่แทจริงกับการศึกษาปริยัติเปนคนละเรื่องกัน  ที่ศึกษาในปริยัติก็จริงอยู
แตยังไมถูกทีเดียว  ตองศึกษาแนวทางปฏิบัติดวยถึงจะถูกโดยสมบูรณ 
 ปฏิบัติ  การศึกษาที่จะใหเกิดการปฏิบัตินั้น  จะศึกษาบัญญัติแลวนํามาปฏิบัติก็ได  แตไม
จําเปนที่จะตองไปศึกษามากมายเพียงหยิบยกเอาอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็เรียกวาศึกษา  
หรือไมไดศึกษาบัญญัติแตมันเกิดเองรูเองก็เรียกวาการศึกษาเหมือนกัน  การที่จะรูเองเชนนั้นมีได
ในบางคน  เชนมองดูตัวของเรานี้เวลามันจะเกิดอุบายขึ้นมาก็ไมรูตัว  โดยที่เราไมไดคิดไมไดตั้งใจ
ที่จะใหมันเปน  แตวามันปรากฏขึ้นมาเองภายใน  มันวิตกวูบขึ้นมา  เอะ !  ตัวอันนี้มันเปนตัวอะไร
นี่  ที่เรียกวาคน  คนนัน้มันอยูตรงไหนกัน  สวนที่เกิดขึ้นมาเองอันนี้มันเปนอุบายที่ถูกใจของเรา  
ถูกนิสัยของเราแลว  เมื่อสนใจเรื่องนั้นใจก็ปกมั่นแนวแนคิดคนแตในเรื่องนั้นเรื่องเดียว  จนกระทั่ง
มันรูชัดขึ้นมาตามความเปนจริง  อันนั้นแหละเรียกวา  แยบคาย  
 อุบาย  คือที่เราจับไดในเบื้องตนและมีแยบคาย  คือพิจารณาจนเกิดผลนั่นแหละ  คือ  
การศึกษาธรรมะ  เวลามันเกิดเฉพาะของใครของมัน  ไมมีใครสอนถูก  มันรูชัดเห็นชัดเอาจริงๆ  
ทีเดียว  แยบคายจึงเปนของสําคัญยิ่งกวาอุบาย  คือดวยปญญาขั้นละเอียด 
 สําหรับผูที่ไมเกิดเองเปนเองก็ตองอาศัยแนวทางปฏิบัติ  คือยกเอาอุบายขึ้นมาพิจารณาจนให
เกิดแยบคาย  อุบายในการภาวนาทานกลาวไวมีมากมายเรียกวากัมมัฏฐาน  ๔๐ เชนพิจารณา  อุสุภะ   
อานาปานสติ  กายคตาสติ  สติปฏฐานสี่  ฯลฯ  เปนตน  อุบาย  เปนเพียงสิ่งที่ใชนําจิตใหมาอยูใน
อารมณอันเดียว  เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลวจะมี  แยบคาย  เกิดขึ้น  รูชดัเห็นชัดตามเปนจริงดวย
ตนเอง  เรียกวา  ปฏิเวธ  เกิดขึ้นแลวในบุคคลนั้น 
 ปฏิเวธ  เปนความรูที่เกิดขึ้นมาเฉพาะตน   เชนพิจารณากายของเราจนกระทั่งเห็นกายนี้เปน
กองทุกขทั้งหมด  ความรูชัดที่เกิดขึ้นเองนี้บางคนไมไดเรียนปริยัติเสียดวยซ้ํา  แตเขาพิจารณาเห็น
โทษเห็นภัยในวัฏฏะจริง ๆ  มองดูสิ่งใด ๆ  ในโลกนี้เห็นวาเปนทุกขภัยทั้งนั้นมีแตความเดือดรอน
ตลอดเวลา  แมแตตัวของเราเองจะดูตรงไหน ๆ  ก็เปนแตกอนทุกขมีแตโรคภัยไขเจ็บตลอดเวลา  
เกิดโรคไดทุกสวนที่ตา  หู  จมูก  ลิน้  ฯลฯ  แมแตเสนผมแตละเสน ๆ  ก็มีโรคประจําอยู  ความรู
เห็นเชนนี้ไมไดไปศึกษาที่ไหน  มนัเกิดขึ้นโดยตนเอง  เมื่อรูเห็นเชนนี้แลวมีผลใหเกิดความเบื่อ



หนายคลายเสียจากความยินดีพอใจในอัตภาพรางกายของตน  หายหลงกายอันนี้เห็นวาของอันนี้ไม
จีรังถาวร  ของอันนี้ไมใชตนไมใชตวั  ปลอยวางลงได  ใจเขาถึงความสงบเปนสมาธิแนวแนเต็มที่
เรียกวา  ปฏิเวธ  เกิดขึ้นแลว 
 ความเปนจริงนั้นจิตมันอยูในอารมณอันเดียวแลวละอุปาทานที่มันเปนทุกขนั่นแหละ  มัน
ไมไดสงสายไปที่อ่ืนมันแนวแนอยูแตในเรื่องทุกขนั้น  ขณะนั้นจิตสงบลงแลวมันจึงคอยเห็นชัด
แจงขึ้นมา  ถาจิตไมสงบก็ไมเห็นชัด  อยางเชนเราเรียนรูกัน  เรื่องอาการ  ๓๒  สวดกนัอยูบอย ๆ  
คลองปากทีเดียว  แตจิตมันไมอยูมันสงสายไมแนวแนลงเฉพาะในเรื่องเดียว  ก็เลยเปนสักแตวา
สวดไมทําใหเกิดความสลดสังเวช  ไมเปนเหตุใหเบื่อหนายคลายความพอใจในรูปอัตภาพ  เชนนี้
เรียกวาปฏิเวธยังไมเกิดเปนเพียงเรียนตามปริยัติ  ทองจําปริยัติ  เปนสัญญาไมใชปฏิเวธ  การที่จะ
เกิดปฏิเวธขึ้นนั้น  จิตตองมีสมาธิเกิดขึ้นพรอม ๆ  กันโดยที่เราไมไดตั้งใจจะใหเกิดสมาธิและ
ปฏิเวธ  ไมไดตั้งใจจะใหเปนสมาธิเลย  มันเขาถึงสมาธิและเกิดปฏิเวธโดยไมรูตัว  เหตุนี้จึงเคยพูด
เสมอวา  แยบคายของแตละบุคคลนั้นเปนของสําคัญที่สุด  คือมองดูของสิ่งเดียวกันเห็นเหมือนกัน
หมดทุกคนนั้นแหละ  แตวาบางคนไมมีแยบคายที่จะประคองจิตใหมันแนวแนอยูในอารมณอัน
เดียว  จนกระทั่งจิตเห็นชัดขึ้นมาตามความเปนจริง 
 ปริยัติ    พอปฏิเวธเกิดขึ้นมาแลวทีนี้จะพูดอะไรบัญญัติอะไรก็ถูกตองตามเปนจริงทุก
ประการ  แตจะตองบัญญัติใหมเสียกอน  เพราะความรูตามเปนจริงนั้นจะพูดใหคนที่ไมรูตามเปน
จริงเขาใจยาก  ตองมาเรียบเรียงคําพูดใหมเสียกอนจึงจะเขาใจเปนเรื่องเปนราว  ดังที่พระพุทธเจาได
ทรงบัญญัติไวทั้งหมดที่เรียกวาปริยัติ  เชนคําวา ขันธหา, อายตนะ  ทีแรกเขาไมไดเรียกวาขันธหา  
เขาเรียกวาคน  ครั้นเมื่อพระพุทธเจาตรัสรูความเปนจริงวามันเปนอยางนี้ ๆ  ตางหากจึงไดทรงแยก 
“ คน “  ออกเปนขันธ  คือ ขันธหา  บางทีทรงแยกเปน  ธาตุสี่  และบางทีเปน อายตนะ เปน อินทรีย  
 ทําไมจึงทรงแยกอยางนั้น  นั่นคือความแยบคายของพระองค  พระปญญาเฉียบแหลมของ
พระองค  คําวาแหลมในที่นี้ทั้งแหลมทั้งลึกทั้งละเอียด  เชนทรงเห็นชัดแจงตลอดในสรีระรางกาย
อันนี้วาแทจริงไมใชคน  ไมใชสัตว  มันเปนเพียงกอนธาตุประชุมกัน  พรอมกับที่ทรงเห็นวาเปน
กอนธาตุประชุมกันก็ทรงเห็นการแตกสลายดับไปของกอนธาตุอันนั้นรวมไปดวย  จึงไดทรงสมมติ
บัญญัติรางกายอันนี้วา  รูป  รูปก็คือ  ของสลายแตกดับ  คําวา  รูป  ในที่นี้เลยครอบไวหมดทั้งเกิด
และดับ  หรอืรูปก็คือลบนั่นเอง  เปนรูปขึ้นมาแลวก็ลบหาย  ( สลาย )  ไป  นี่เปนแยบคายของ
พระองค 
 คําวา  ขันธ  หมายถึงจับกันเปนกอน  เปนกลุม  เปนหมู  ดังนั้นที่พระองคทรงแยกคน
ออกเปนขันธ  ก็คือ  สิ่งที่ขนแข็งจับกันเปนกอนมองเห็นไดเรียกวา  รูป  และสวนที่ละเอียดมองไม



เห็น  แตก็มอียูเรียกวา  นาม ไดแก   เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ  เมื่อทั้งสองสวนมาประชุมกัน
เขาจึงเปน  ขันธหา  หมายถึงหากองนี่เอง  ทั้งหากองนี่ตางก็เปนสิ่งที่ไมคงทนเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
เหมือน ๆ  กนั  รูปนั้นเกดิดับชาหนอย  สวนเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณนั้น  เกิดดับเร็ว
กวารูป   
 ถาพิจารณาตามจนเห็นชัดจริง ๆ  แลว  จะเห็นวาพระพุทธองคทรงรอบรูอยางละเอียดละออ
และลึกซึ้งลงไปถึงที่สุด  โดยที่ไมทรงศึกษามาจากสํานักไหนจากอาจารยใดเลย   วิชชาของ
พระองคจึงนาสรรเสริญยิง่นัก   เมื่อตรัสรูแลวกท็รงบัญญัติขึ้น  บัญญัตขิองพระองคสมจริงเปน
ความจริงอยูอยางนั้นอยูตลอดกาล  แมใครจะเกิดมาภายหลังอีกกี่รอยกี่พันป  กี่ภพกี่ชาติก็ตาม  หาก
มาศึกษาพิจารณาคนควาบัญญัติของพระองคนี้แลว   ไมมผิีดแผกแตกตางกันเลย  ตรงทุกสิ่งทุก
ประการ  แตเรายังไมทันเห็นจริงดวยตนเองเทานั้นแหละ 
 คําสั่งสอนของพระองคที่เราศึกษากันอยูทุกวันนี้ก็ยังไมลึกซึ้งเขาไปถึงความรูอันแทจริง
ของพระองค  ยกตัวอยางอันเดิมคือ  รปู  นี่แหละ  พระองคตรัสไววา  รูป  เปนกอนธาตุมาประชุม
กัน  เกิดขึน้แลวมีแตกสลายดับไป  ลองนํามาพิจารณาดูเถิดบรรดารูปที่ปรากฏเห็นไดดวยสายตา
ของเราในโลกนี้  ไมวาจะเปนรูปมนุษย  สัตว  ตนไม  ภูเขา  ฯลฯ  มันเหมือนกันหมด  คือ  ทุกสิ่ง
ทุกอยางเปนกอนธาตุ  เกิดขึ้นมาแลวก็ตองดับสลายไป  แมแตพ้ืนปฐพีกวางใหญอันนี้ก็มีวันหนึ่ง
ขางหนาที่มันจะสลาย  (มีอธิบายไวถึงเรื่องการแตกสลายของโลกในหนังสือไตรโลกวิตถาร )  มัน
ตรงกับหลักวิทยาศาสตรที่เขาศึกษากันในปจจุบันนี้  พระพุทธองคก็ไมไดทรงศึกษาเลาเรียน
วิทยาศาสตรอยางพวกเรา  ทําไมพระองคจึงไปทรงทราบถึงเรื่องเหลานี้ทั้งหมด  และตรงกับของ
เขาอยางจริงจังดวย    สิ่งที่พระองคตรัสไวยังมีอีกมากที่วิชาวิทยาศาสตรและวิชาแพทยปจจุบันนี้ก็
ยังเขาไปไมถึง  จึงวาพระปญญาของพระองคนาสรรเสริญยิ่งนัก  แทงตลอดถึงที่สุดในทุกสิ่ง 
 ทีนี้  บัญญัต ิทั้งหลายเหลานี้พระพุทธองคก็ไมใหเอาเชน ขันธหา  นี่แหละ  พระองคไมได
ทรงสอนใหเอา  ไมเปนของเอา  ทรงสอนใหรูจักตางหาก  ทรงสอนใหรูจักเรื่องสรีระรางกาย  ให
รูจักสวนประกอบและหนาที่ของมัน  หนาที่ของมันเปนอยูอยางนั้นตามธรรมชาติ  รปูมันก็เกิด – 
ดับ  นามก็เกดิ -  ดับ  หนาที่ของอายตนะก็เกิด – ดับเหมือนกัน 
 ตา  สําหรับมองรูป  เห็นรูปนี้แลวพอเห็นรูปใหมรูปอันเกาก็ดับไปหมดไป  หูไดยินเสียงก็
เชนเดียวกัน  ไดยินแลวกด็ับไปหมดไป  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นรับรส  กายรับสมัผัสตาง ๆ  ใจคิดถึงเรื่อง
ตาง ๆ  อารมณตาง ๆ  ก็เกิด – ดับเหมือนกันทั้งนั้น  เรื่องแรกเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเรื่องใหมก็เกิด
ขึ้นมาอีก  วนเวียนกันอยูอยางนี้ตลอดเวลา  แลวจะเอาอะไรมาเปนเราเปนของเรา  มันไมมีของเรา



สักอยาง  มันทําหนาที่ของมันตางหาก  เมื่อเราเห็นเชนนี้แลวมันก็คลายเสียจากความยึดถือ  ความ
ยึดมั่นวาตัวเราตัวเขา  ของเราของเขา  ก็จะมาเขาใน  สภาวะธรรม   
 ถาลงถึง  สภาวะธรรม แลวก็ถึงที่สุดไมมีทางไป เพราะมันเปนอยูอยางนั้นตามธรรมชาติ
ของมัน เมือ่เราไมเอาขันธ มาเปนตัวเราของเราแลว การปฏิบัติก็ไมมอีะไรอีก เพราะจุดหมาย
ปลายทางของการปฏิบัติก็คือ ใหปลอยวางจากความยึดมั่น สําคัญเอาขันธวาเปนตัวเราของเรา อัน
การที่จะปลอยวางไดนั่นซิมันยากนักหนา เพราะเราถือวาเปนตัวตนของเรามานานแสนนานแลว  
พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพิจารณาหลายดานหลายทาง  ใหพิจารณาแยกแยะออกไปเสียอยาให
เปนตัวคน   จึงไดบัญญัติใหเปนชื่อไวแตละอยางๆเปนสัดเปนสวนตางก็ทําหนาที่ของมนัตามเรื่อง
ของมัน เมื่อแยกอยางนี้มันก็จะไมเปนคน ไมเปนตัวเปนตน จิตมันก็จะปลอยวาง 
 เมื่อเราปฏิบตัิกันจริงๆจัง ๆ พิจารณาจนเกิดปญญาเห็นความจริงดังที่อธิบายมาแลวมันตอง
วาง เมื่อปลอยวางแลวก็เรียกวาเห็นธรรม เขาถึงธรรมไดธรรม เลยกลายเปนธรรมขึ้นมา นี่แหละที่
เรียกวาเรียนปริยัติ-ปฏิบตัิ-ปฏิเวธ ที่ตองแท 
 จึงเลาเรียนปริยัติจากตําราตางๆแลวอยาไปถือเอาเปนของจริง อันนั้นเปนแนวทางที่จะใหถึง
ของจริง เขาถึงของจริงในที่นี้คือ รูจักหนาที่ของมัน มันเปนจริงอยูอยางนั้น  แลวมนัจะปลอยวาง
เอง 
 ปลอยวางแลวทีนี้มันจะไดอะไร  ? 
 เราจะทราบวาอันคําวาปลอยวาง นั้นแหละมันยังมีเหลืออยู มันยังมีคําวาไมมีอะไร ผูรู อันนี้
มันปรากฏขึ้นมาเมื่อจิตสงบเทานั้น ถาจิตไมสงบคือยังไมปลอยวางอุปาทาน ผูรู อันนี้จะไมปรากฏ 
เพราะมันไปยึดเอาบัญญัติตําราไวหมด เมื่อเราวางบัญญัติได สาํรอกบัญญัตอิอกหมดแลว  จิตสงบ
จะปรากฏแต  ผูรู  อยู  อันเดียว  แลวจึงคอยมาชําระผูรู  นั้นอีก มันจะมีอะไรสําคัญเกิดมาที่ตรงนั้น 
ตองชําระกันตรงนั้น   
 สรุป การศกึษาธรรมมะ เบื้องตนทานตั้งเปนแนวไวคือ ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ หากมา
พิจารณาดูมันจะยอนกลับตรงกันขาม คือ ปฏิเวธ แลวจึงมาบัญญัติ ปรยิัติ ที่ตั้งเปนปริยัติไวเพื่อ
อะไร เพื่อจะรูของจริงตามเปนจริง เชน ธาตุ – ขันธ – อายตนะ เปนตน แลวจะไมเขาไปยึดถือ ถายัง
ยึดอยูยังใชไมได ยังรูไมถูก หากนํามาพิจารณาจนกระทั่งเห็นลงเปน สภาวะธรรม  มันเปนจริง
เชนนั้นแลวจะปลอยวางไมยึด มันก็วาง นั่นแลเรียกวา ปฏิบัติ  
 เมื่อรูจักวาวางมันก็ยังมี ผูรู วาวางเหลืออยู ยังยึดผูวางอยูก็ตองชําระวาผูวางนั้นอีกทีหนึ่ง 
การปฏิบัติตองใหมันมีหลักอยางนี้ ไมใชปฏิบัตอิยางสุมสี่สุมหาผิดๆถูกๆ แลวแตมันจะเปนไป



 ถาหากปฏิบัติเขาถึงธรรมของจริงแลว ธรรมทั้งหลายมันไปรวมกันไดไมวาพิจารณาอะไร 
เชนพูดถึง ปริยัติ – ปฏิบตัิ-ปฏิเวธ ก็เขาถึงธรรมไดเหมือนกัน พูดถึงเรื่องกรรม กรรมดี กรรมชั่ว 
กรรมไมดีไมชั่ว ก็เขาถึงธรรมได พิจารณาเกิด-ดับ ก็เขาถึงธรรมได ฯลฯ ตกลงสิ่งทั้งปวงก็เลยเปน
ธรรมทั้งหมด เมื่อเปนธรรมแลวก็หมดเรื่อง เพราะไมใชอะไรทั้งหมด เรียกวา  ธรรม คือของวาง
เปลา ไมมีสาระ เมื่อไมมีสาระใจก็ไมเขาไปยึด ใจวางหมดทุกสิ่ง และไมเขาไปยึดอะไรอีก 

อธิบายเรื่อง ปริยัติ – ปฏบิัติ- ปฏิเวธ มาในวันนี้ก็ยุเพียงเทานี้ เอวํ  ฯ 
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 สติควบคุมจิต  นั่นคือรวบรวมจิตใหอยูในอํานาจของสติทุกอิริยาบถ  ไมวายืน  เดนิ  นั่ง  
นอน  การเคลื่อนไหวไปมา  แมจะคิด  จะพูด  จะทําก็ใหมีสติปกครองจิตไวใหมนัรูเทาตอการ
กระทําของเราทุกอยาง  ตาเห็นรูป  หูไดยินเสียง   จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายไดรับสัมผัส  จติ
ไดรับอารมณ  ตองใหมสีติรูเทาทันตลอดเวลา  เมื่อผัสสะกระทบใหมีสติรูเทาทันอยาใหมันซมึลงถึง
จิตได  ถาเผลอสติเมื่อไรจะรูสึกฟุงซานรําคาญหงุดหงิดสงสายไปตามเรื่องที่มากระทบ  เปนกศุล
บางอกุศลบาง  โดยสวนมากแลวจิตของเรามันเอนเอียงไหลไปทางอกุศลเกิดเดือดรอนเศราหมอง
ขุนมัว  บางทีก็หลงไหลเพลิดเพลินไปตามสิ่งภายนอกอยูเรื่อย  จิตมีแตความโลภ  ความโกรธ  
ความหลง  นาทีผานไป  ชั่วโมงผานไป   แลวก็วันหนึ่ง   คืนหนึ่ง   เดือนหนึ่ง   ปหนึ่งผานไปโดย
ไมมีอะไรเปนสาระที่ระลึกไดเลย  จะระลึกอะไรมาเปนที่พ่ึงก็ไมไดเพราะวาจิตของเราไมเคย
ฝกอบรมใหระลึกเชนนัน้  เคยแตอยากไดอันนี้มากๆ  เมื่อไดอันนี้แลวแทนที่จะสบายมีพอแลว  ก็
ไมพอ  อยากไดอันอื่นอีก  เลยไมมีวันพอ  ก็เลยตายกอน  ทีนี้พอถึงเวลาจะตายเราไมใหจิตติดของ
ไดอยางไรเลา  ในเมื่อเราไมไดฝกฝนสติอบรมจิตไวเสียกอนแก  กอนเจ็บ  กอนตาย  แลวจะกะ
เกณฑใหจิตที่มันติดของยุงอยูกับเรื่องของกิเลสตัณหาอยางหนาแนนวางไดอยางไร  จิตเชนนี้ถา
ตายแลวก็ตองจมอยูในกิเลสตัณหาอยางแนนอน  เพราะวามันไมไดอบรมในทางกุศล  มีแตสงจิต
ไปตามความอยากได  อยากดี  อยากมั่ง  อยากมี  เลยเพลิดเพลินไปตามความอยากอยูเรื่อยไป  ไมมี
สติจะมองเขามาในตัวตนของเราสักที  มีแตเดือดรอนวุนวายสงสายไปตามความอยากจนลืมตัว  ไม
รูตัววาแกเทาไรแลว ยิ่งแกก็ยิ่งมีความอยากมาก  แบบนี้เรียกวา  แกไปทางกิเลสตัณหาอยางไมรูตัว
วาแก  ใครเลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได  ถาเราไมรูของเราเองใครจะมารูใหเรา  เราตองสํานึกเอา
เอง   เมื่อเรามีความขัดของหมองใจ   เดือดรอน  ขุนมัว  มันติดของอยูในจิตของเราหมดทุกอยาง  
เราหามาถมจิตใจของเราเองทั้งนั้น  มีเงินมีทอง  มีที่ดิน   มบีาน  มีของเทาไรก็ไมอ่ิมไมพอ  เรื่อง
ของกิเลสตัณหานี้นากลัวมากที่สุด  มันจะพาเราตายจมอยูในกิเลสตัณหา  มันพาเราเดือดรอน
วุนวายอยูในกองทุกขทุกวนันี้  ก็เพราะวาจิตของเรามันหลงใหลอยูในกาม  หลงยึดหลงถือเอาไววา
เปนตัวเราตัวเขากันอยูทั้งโลก  แยงกนั  ดาวากัน  ถกเถียงกันยังไมพอ  จิตที่ผูกพยาบาทอาฆาตจอง
เวรไวตั้งแตครั้งกอนโนน  เกิดมาในชาตินี้ก็มาหลงเอาของเกา  มาแยงชิงกัน  ดาวากัน  ฆาตีกันจน
ลมตายมากมายเหลือหลายอยูในโลกอนันี้นับไมถวนเลย  ฝายอกุศลมันหมนุวนอยูในหวงของกาม  
มันติดของผูกพันอยู  หาวิธีแกไดยาก  มันเหนียวแนนอยางแกะไดยากที่สุด  เพราะมันเกี่ยงเนื่องอยู
ใน  กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ  จิตของเราติดอยูในภพทั้งสามนี้แหละ  จึงออกจากทุกขไดยาก 

ที่วาหาวิธีแกไดยากเพราะวาเราไมรูจักทุกขอยางจริงจัง  ถาเราทําใหมันถึงทุกข   ไดตอสูกับ
ทุกข  ไดชนะทุกขมาแลวจึงจะรูวิธีออกจากทุกขมาได  หากเราไมทําใหมันถึงทุกข  จะเห็นทุกขได



อยางไร  เพราะวาเราไมทันพบทุกขก็ไมรูจักทุกขอยางแทจริง  ถาไมไดตอสูกับทุกขเสียกอนแลว  
เราจะรูวิธีออกจากทุกขไดอยางไรหนอ  เปรียบเหมือนเรายังเดินทางไมถึงที่หมายเราจะไปรูจักได
อยางไร  ฉะนั้นเราผูอยากจะพนทุกข  ตองทําใหมันถึงทุกขไดตอสูกับทุกข  ชนะทุกขไดแลว  มัน

จึงพนทุกข  เปนปจจัตตัง  ผูประพฤติปฏิบัติในอรรถในธรรมรูเองเห็นเอง  ถาทําแททําจริง  ไม
เผลอสติ  มีสติรูเทาทันตอเหตุการณที่มันเกิดขึ้นมานั้น  มันคอยผอนจากหนักเปนเบา  รูเทาทันดีขึ้น 
 ขอใหมีศรัทธา  ทําทานไปเรื่อยทั้งทานภายนอกทานภายใน  รกัษาศีล  คือ  รักษากาย  วาจา 
และใจใหมันเปนปกติหรือรักษาจิตนั่นเอง  คอยมีสติปกครองจิตใจ  สิ่งใดไมควรคิดก็ไมคิด  สิ่งใด
ไมควรพูดก็ไมพูด  สิ่งใดไมควรทําก็ไมทํา  เพราะเรามีสติรูอยูวาเราเปนผูมีศีล  เราไมควรคิดไปทาง
อกุศล  เชน  พูดเท็จ  พูดคําหยาบ  ดาวาเสียดสี  พูดเพอเจอ  พูดไมมีเหตุผล  ทางกายก็ไปฆาสัตว  
ลักขโมยของคนอื่นมาเปนของตนเปนตน  ลวนแลวแตเปนอกุศลผิดหลักของศีลทั้งนั้น  หากวาจิต
ของเรามันยังอยากจะคิดอยางนี้  พูดอยางนี้  ทําอยางนี้อยูแลว  ก็แปลวาเรายังอยากกอกรรมกอเวร
ใสตัวเราเองทั้งนั้น  คนอื่นไมไดมาทําใหเราเลย  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมที่มีอยูนี้ลวน
แลวแตเปนของเราทําไวเองทั้งหมด  คนอื่นมาแบงมาปนใหเราไดเมื่อไรตางคนตางทําใสตัวเองมา
ทั้งนั้น  กุศลและอกุศลมนัเกิดขึ้นสัมผัสจิตของเราเอง  ถาเรามีสติดีมันก็หมุนไปตามกุศลกรรม  คิด
แตทางดี  ไมคิดอิจฉาริษยาใครทั้งหมด  มีแตคิดเมตตาสงสารตอเพื่อนมนุษยผูที่ตกทุกขได
ยากลําบากดวยกัน  คิดอยากเกื้อกูลอุดหนุนเขาไปตามสติกําลังของเราที่จะทําได  จิตอันนี้คิดเปน
กุศล  ถามีผูมาดาวาเบียดเบียนเสียดสี  จิตดวงนั้นมันก็คิดไดวาเปนกรรมเกาของเรา  มันก็ทําทานไป
หมด  ไมติดตอกรรมเกาไวตอไปอีก  ไมมีเรื่องของกรรมเกากรรมใหม  ตั้งหนาสรางแตกรรมดี  คิด
แตทางดี     พูดแตทางดี  ทําแตทางดี  มันดีมาจากจิตทั้งนั้น  จิตดีพูดออกมาก็ดี  การกระทําทางกาย
ก็ดี  ถากายดี  วาจาดี  จิตดี  แลวเราจะไปหาดีจากที่ไหนอีกเลา  ความดีมันก็อยูที่จิตของเราเอง  
ความชั่วมันก็อยูที่จิตของเราเอง  ถาเรารูจักชั่ววามันจะพาเราชั่วเสียหาย  ก็ใหเรามีสติละชั่ว  ทําแต
ทางดี      ก็เปนบุญ  ถาวาบุญมีแลว  ทําอันใดก็ไดงาย  ไมมีเวรไมมีภัย   เราเปนผูไมกอเวรเราก็ไมมี
เวร  เราไมกอภัย  เราก็ไมภัย  เราไมกอกรรม  เราก็ไมมีกรรม  เราทุกคนเกิดมารับผลของกรรมเกา
ของเราที่ทํามาแลวทั้งนั้น 
 ฉะนั้นเราตองตั้งสติใหมั่นคง  เพื่อจะไดมองเขามาตรวจดูตนสายปลายเหตุที่เปนภัยของจิต
ที่มันติดของอยู   พาใหเราเปนทุกขอยูในภพทั้งสามนี้เอง  กามภพ  คือจิตมันหลงติดอยูในกามติด
รูปของเราเอง  จิตของเรามันหลงยึดถือวาเปนตัวตนอยางจริงจัง  แลวรูปภพมันก็เกี่ยวเนื่องกันมา  มี
ตามันเห็นก็ไปติดรูปที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ  มันพันเกี่ยวเนื่องกันมาหมด  ทุกอยางเปรียบ
เหมือนมัดวัวไวกับหลัก  หลักก็ติดวัว  วัวก็ติดหลักผูกพันอยูเปนคูกันไป  เรื่องของโลกมันเปนอยู



อยางนั้นไมสิ้นไมสุดลงได   ยืดยาวแบบนี้   เดี๋ยวเปนอยางนั้น  เดี๋ยวก็เปนอยางนี้  เดี๋ยวรอน  เดี๋ยว
เย็น  เดี๋ยวหัวเราะ  เดี๋ยวรองไหสลับกันอยูอยางนั้นเรื่อยไปนาเบื่อหนาย  มีแตความเดือดรอนวุนวาย
ไมมีความสงบระงับไดเลย  ถาเราไมพินิจพิจารณาเรื่องของโลกใหมันเห็นแจง   เห็นชัดแยบคาย
อยางถี่ถวนแลว  เรื่องตางๆ มันก็เปนพืชพันธุผสมอยูในดวงจิตอยางมองเห็นไดยาก  เปรียบเหมือน
เราจะดับไฟ   แทนที่จะดับดวยน้ําเราเผลอสติเอาขี้ขยะมาถมไฟ  หรือข้ีแกลบมาถมเพื่อใหเชื้อไฟ
มันดับ  อยาหวังวามันจะดับไดเลย  เชื้อของไฟมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นฉันใด  เรื่องของกิเลสตัณหาที่มัน
ของอยูในจิตของเรามาแลวนับภพนับชาติไมได  เราจะมาประพฤติปฏิบัติเพียงนิดหนอย  จะใหมัน
พนไปไดอยางไร  ไมใชวาเปนของงาย  และก็ไมใชวาเปนของยากจนเหลือวิสัย  ขอแตใหเราทําแท
ทําจริงอบรมสติปญญาของเราใหแกกลายิ่งๆ ขึ้นไป  พิจารณาสอดสองใหรูจริงเห็นแจงในสภาพ
เหลานี้  จึงจะรูจักของจริง   ธาตุทั้งสี่มันก็แตกสลายเสื่อมโทรมลงไปทุกลมหายใจเขาออกอยูเปน
นิจ  เราไมไดพิจารณาดูใหเห็นความเสื่อมก็เลยกลบัเห็นวาเปนของสวยของงามไปหมด  จึงมีความ
รักใครกําหนัดยินดีหลงยึดหลงถือวาเปนของจริงของเที่ยง  ที่แทแลวมันเปนของเท็จหลอกลวง  
ของไมเที่ยงทั้งนั้นไมมั่นคงถาวรอยูไดเลย   เกิดมาแลวมีแตเสื่อมสิ้นไป  สิง่เหลานี้มันเปนเครื่องปด
กั้นใหอยูในกองทุกขกองไฟทั้งนั้น  ลอใหเราหลงมัวเมา  เสียเวลาไปพิจารณาแตเรื่องภายนอก  ไป
ดูแตรูปอื่น  ฟงเสียงอื่นอยูเรื่อยไป   เพลิดเพลินอยูกับสิ่งภายนอกจนเฒาจนแกจนตายมามากมาย
เหลือหลายในโลกนี ้  ตดิของวุนวายอยูดวยกันทั้งหมดคนที่มัวเมาอยูกับกิเลสตัณหานี้นับวันแตจะ
มืดเขาทุกที  ไมมีวันหายไดเลย  แกไปเทาใดยิ่งติดของมากขึ้น  มีลูกก็ติดของอยูกับลูก  มีหลานกต็ิด
ของอยูกับหลาน  มีเหลนก็ติดของอยูกับเหลนไปไหนมาไหนก็ไมได  แกแลวอยูกับลูกกับหลานกับ
เหลนกับบานกับของ  อยูกับเงินกับทอง  แลวกต็าย   เราตายแลวจะไปไหนกันแน  เราตองตรวจดู
ใหละเอียด  จึงจะรูเห็นดวยตนเองวา  เมื่อจิตมันตดิของยึดถืออันใดไว  เราก็รูจติของเราไมติดของ
ไมยึดถือเราก็รู  ถาวาเรามีสติรูเทาอยูไดเสมอไป  มันก็คอยปลอยคอยละวางไปทีละเล็กละนอย  จะ
คอยเบาบางลงไป  จะไดเห็นแจงชัดขึ้นมาวา  ในตัวตนของเราของเขานั้นมันไมมีอันใดจะเที่ยงแท
แนนอนสักอยางเดียว  เปนแตเพียงอาศัยกันสืบไปจนวันตายเทานั้น  แลวก็เปนของคนอื่นไป   
หมุนวนเกี่ยวเนื่องกันอยูอยางนั้นไมสิ้นไมสุด    เรื่องของจิตมันติดของหลายสิ่งหลายอยาง
เพราะฉะนั้นเราตองประพฤติปฏิบัติใหมันเครงครัด  เพื่อใหกิเลสตัณหามันเบาบางลงไปในขณะที่
เรายังมีชีวิตอยูนี้  ตองประพฤติปฏิบตัิอยางจริงจังเพื่อดับทุกขดับกิเลส 
 เรื่องโรคของกายของจิตมันติดของผูกพันกันอยู  โรคทางกายเราก็ตองรักษาพยาบาลใหมัน
หายขาด  ถามันไมหายตายไปก็เผาไฟหรือฝงดินมันก็หายขาดได  แตโรคของจิตไมเปนอยางนั้น  
หาวิธีแกไดยากที่สุด  เรือ่งของกิเลสมันมีอํานาจมาก  ทั้งเกิดขึ้นไดงายและวองไวที่สุด  เราตอง



พิจารณาใหมันเห็นกองทุกขของกิเลส  คือ  ความเรารอนเศราหมองขุนมัวที่มันเกิดขึ้นภายในจิต
ของเรา  เมื่อเห็นแลวก็ตองตั้งสติปญญาซักฟอกชําระสะสางใหจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาด  จะไดมี
ความเยือกเย็นไมมีความเดือดรอนเศราหมองขุนมัว  เปนเรื่องที่จะตองใชสติปญญาเปนเครื่องรู
เครื่องวัดสติปญญาของเราที่ทํามาแลว  ถามันมีความเห็นผิดอยูมันก็หลอกเรา  หลอกใหคิด  ใหพูด  
ใหทําไปตามเรื่องที่ผิดอยูอยางนั้น  หากเราไมแกความหลงดวยสติปญญาใหมันเบาบางลงไปแลว  
เราก็ตายเปลา  คือจะไดเวียนวายตายเกิดอยูในหวงของกามเรื่อยไป  ถาเราเกิดมาอีกก็มาเอาของเกา  
มาหลงยึดหลงถือเอาของเกา  มาเอาดิน,  น้ํา,  ไฟ,  ลมมาเปนตนตัวมายึดถือไวจะไมใหมันแก  มนั
เจ็บ  มันตาย  ก็เลยเกิดทุกขขึ้นกับตัว  ประเดี๋ยวก็สุขเกิดขึ้น  ประเดี๋ยวก็เฉยๆ   ประเดี๋ยวก็ทําดี
ประเดี๋ยวก็ทําชั่ว  เอามาปรุงมาแตงนึกคิดอยูอยางนั้นเรื่อยไปไมสิ้นปรุงไปทางอดีตและอนาคต  
เดินมันก็ปรุง  ยืนมันก็ปรงุ  นั่งมันก็ปรุง  นอนมันก็ปรุงแตงอยูอยางนั้น  มนัไมอยูเปนปกติไดเลย  
เรื่องของจิตนั้นเมื่อเราพิจารณาใหเห็นความเปนจริงอยางชัดเจน  แลวอารมณตางๆจะดับสลายไป
เอง  เหลือแตความวางแทนที่  เราไมควรเสียเวลาไปพิจารณาแตเรื่องภายนอก  ควรกลับเขามา
พิจารณาภายในตัวตนของเรานี้  มองเขาไปดูจิตใหรูแจงเห็นจริงใหได  สติปญญาที่เกิดจากการ
ฝกฝนอบรมพิจารณาตัวเองนี้เปรียบเหมือนกับของที่มีคมสามารถตัดกิเลสตัณหาใหมันขาดไปได
เปนชั้นๆ  ถาเราไมเผลอสติมีสมาธิมั่นคง  มันก็ตดัได  ขั้นแรกเราตองมีสติฝกฝนอบรมจิตใหสงบ
ระงับ  ใหมันเปนเรือนที่อยูของจิต  ใหจิตของเราอยูในอํานาจของสติ  แลวก็คอยมองแตจิตของ
ตัวเองอยูทุกอิริยาบท  เมื่ออายตนะผัสสะสัมผัสกัน  อะไรจะเกิดขึ้นมาก็เห็นวามันไมเที่ยง  เกิดแลว
ก็ดับไป  จิตก็เปนปกติรูอยูอยางนั้น  แลวก็พิจารณาอยูทุกอิริยาบท  ขณะไหนจิตมีความตั้งมั่นได
เปนระยะนาน  มีสติมั่นคงอยูอารมณอันเดียวจะมีกําลังใหญใหรูแจงเห็นจริงขึ้นมาได  เราไมตอง
คิดวาไมรู   ไมเห็นไมเปน  วาแตทําใหมันแทใหมนัจริง  มันกจ็ะรูจะเห็นของจริง  มีความสุขความ
สบายเอิบอิ่ม  เบากายเบาจิต  เพราะจิตมันวางจากกิเลสตัณหาไดชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีกวามาทํากรรม
ไว  ไมปลอย  ไมวาง  ไมสะสางใหสะอาด  ดีแตปลอยใหจิตของเราสกปรกเพลิดเพลินไปตามกิเลส
ตัณหาหลงมัวเมาลืมตัวจนวันตาย 
 จิตไมมีตัวเราของเรา  กายก็เปนธาตุทั้งสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ที่ประกอบเขาเปนตนเปนตัว
ขึ้นมา  แลวไมนานก็แตกสลายลงไปสูสภาพเดิมของเขาหมดทกุอยาง  เมื่อเราไดคนคิดพิจารณาเห็น
เปนชิ้นเปนอันไปหมดดังกลาวแลวก็เห็นวาเปนหนาที่ของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาไมเที่ยงจริงๆ  
มันหมุนอยูเรื่อยไปจึงไมใชของใคร  เพราะวาจิตของเราไมรูจักวาเปนของไมเที่ยงมันจึงหลงไป
ยึดถือเอาของไมเที่ยงจะใหมันเที่ยงก็เปนทุกขอยูร่ําไป  เกิดมาตายเปลาไมมีคุณความดีติดตัวเลย  
นาเสียดายเกิดมาแลวขาดทุน  ปลอยใหจิตเรรวนไปตามความชั่วความเสียหายอยูเรื่อยๆ วันคืน



เดือนปผานไปไมไดอะไรเปนที่พ่ึง  ไมไดทําความดีใหตัวเลย  มีแตหลงมัวเมาอยูกับสิ่งภายนอก
แลวก็ตายไปอยางนาเสียดาย  ไมมีทาน  ศีล  ภาวนาอันใดเลย  เดือนหนึ่งมีวันพระอยู ๔ วันเทานั้น  
จะสละมาวัดมารักษากาย  วาจา  จิต  ใหมันวางจากตัณหาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไมได  มีแตติดของ
อยูกับลูก  กบัหลาน  กบับาน  กับของ  อยูกับเงินกับทอง  ติดของอยูอยางนั้นตลอดไป  นี่แหละ
เรื่องกิเลสตัณหานี้มันผูกรัดติดตอกันไมใหมีโอกาสเวลาทําความดีได  อยากไดอันนี้  เมื่อไดอันนี้
มาแลวยังอยากไดอันนั้น  ไดอันนั้นมาแลว  ยังอันโนนอีกตอๆกันไป  ไมมวัีนจะพอ  มีแตความติด
ของ  วุนวายสงสาย    เผารอนอยูอยางนั้นทั้งวันทั้งคืน    ถึงกายมันจะพักผอนอยูก็ตาม  แตจิตมัน
ไมไดพัก  คดิปรุงแตงอยูตลอดเวลา  ไมไดหยุดพักผอนเหมือนกาย  เมื่อเราตายแลวเขาเอาไปเผาไฟ
หรือฝงดินก็หมดเรื่องของกาย แตจิตมันเปนโรคติดตอเรื้อรังสืบภพสบืชาติไวเปนที่นากลัวมาก
ที่สุด  เพราะฉะนั้นเมื่อเขาใจเรื่องที่อธิบายมานี้แลว  เราควรหันกลับมาอบรมฝกหัดดัดนิสัยจิตของ
เราที่แตกอนมันเคยคิดไปตามความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  บัดนี้เรามาฝกฝนอบรมจิตใหคิด
แตทางดี  ไมคิดอิจฉาริษยาใครทั้งหมด  เปนผูมีเมตตาอารีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  ไมมีแมแตดาวา
เสียดสีใครทั้งนั้น  มีศีลธรรมประจําจิต  กายก็เปนปกติ วาจาก็เปนปกติ  ไมหาเรื่องเดือดรอนวุนวาย
กับใคร  ถามีผูมาดาวาเสียดสีก็ตอง  ใหมีสติกําหนดอยูในลมหายใจเขาออก  หรือจะเพงอยูกับพุท
โธก็ได  เพือ่ไมใหจิตของเราไปเก็บเอาอารมณที่ไมดีนั้นมา  ทําใหจิตของเราเศราหมอง  ขุนมัว  
วุนวาย  ตองใหสติปกครองจิตไวอยางมั่งคง   ไมใหจิตเคลื่อนไหวเอนเอียงไปตามดีและชั่ว  เรื่องที่
มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ดับไปเอง  เพราะวาเราไมไดติดตอไว  ก็ไมมีอะไรจะมาเกี่ยวของกับเราไดเลย  
จิตจะไดวางจากเครื่องกระทบกระเทือน  เพราะวาเรามีหลักยึดไดแลวสติก็ละเอียดเขาไป  สมาธิก็
มั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป  มีปติความเอิบอิ่มสบาย  กายก็เบา  จิตก็สะอาดเยือกเย็น  อยางนี้เรียกวาใหอาหาร
จิต  จิตก็มีความแชมชื่น  เบิกบาน  มีความอิ่มหนําสําราญ  มีกําลัง  ประพฤติเชนนี้เปนการ  เลี้ยง
ชีวิตชอบ  ปญญาเห็นชอบ  คือเห็นอยูในตัวของเรานี้  ตัวของเราก็คือสมุทัย  จิตมันหลงก็หลงอยูใน
ตัวสมุทัยนี้  และทุกขมันมาจากตัวตนของเรานี่แหละ   หากวาจิตมันยังหลงยึดถือวาตัวตนของเรา
อยูแลว  จําเปนตองมีทุกขอยูเรื่อยไป  เพราะฉะนั้นควรฝกฝนสติปญญาของเราใหแกกลาเพื่อจะทน
ตออารมณ  สูกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาสัมผัสจิตของเราใหเศราหมองขุนมัว  อบรมใหมี  สติ
ปกครองจิต  ใหชํานิชํานาญ  เวลาตาเห็นรูปก็ใหรูเพียงแคตา  หูไดยินเสียงใหรูเพียงแคหู  จมูกได
กลิ่นใหรูเพียงแคกลิ่น  ลิน้ไดรสใหรูเพียงแคลิ้น  กายสัมผัสก็ใหรูเพียงแคกาย  อยาใหมันซึมลงถึง
จิต  เพียงแตรับรูวาสัมผัสเกิดขึ้นแลวก็ผานไป  ไมมีอันใดมารบกวนจิตของเราได  เพระวาสติ  
สมาธิมั่นคงดี  ปญญาไดคนควาเห็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันพาเราเปนทุกขมาแตกอนโนน  และ
ไดถูกสติปญญาของเราทําลายลงไปเปนเรื่องของโลกตามเดิมของเขา  ปญญาไดรื้อออกและคืนให



โลกตามเดิมหมดแลว  ไมมีอะไรที่เกี่ยวของผูกพันอยูในจิตของเราตอไป  เพราะวาสติปญญาของ
เราไดทําลายตัวตนของสมุทัยใหมันแตกออกไปเปนธาตุสี่  ขยายธาตุสี่ออกไปเปนอาการสามสิบ
สอง  มันเปนของไมเที่ยงทั้งหมด  ไมวากายนอกและกายในที่จิตของเรามาอาศัยแอบอิงอยูทุกวันนี้  
ลวนแตเปนของไมเที่ยงทั้งนั้น  เพียงแตอาศัยกันไป  แลวจะไดพลัดพรากจากกันไปไมวันใดก็วัน
หนึ่ง  ในขางหนาไมนานเลย   

เราไมควรอางกาลเวลา  เราตองตั้งสติใหมันเครงครัดลงไป  ไมวายืน  เดิน  นั่ง  นอน  ทุก
อิริยาบถ  ใหมันมีสติอยูเสมอทุกลมหายใจเขาออก  เราแกอยู  เจ็บอยู  ตายอยูทุกเวลานาที  คนเรา
สวนมากไมเห็นความแก   เจ็บ   ตายอยูภายในตัวของเรา   เหน็แตคนอื่นแก   คนอื่นเจ็บ   คนอื่น
ตาย  เราไมไดโนมเขามาหาตัวเราวา  เราก็จะตองแกตองเจ็บตองตายเหมือนกับเขา  เราไมได
พิจารณาในตัวเราเห็นแลวก็แลวไป  ผานไป  ก็เลยเห็นแตคนอื่นเทานั้น  อันนี้เรียกวาเปนผูที่ไมมี
ปญญา  มีตาไปดูก็ไมมีผลเกิดขึ้นกับจิต  มีหูไปฟงก็ไมมีผลเกิดขึ้นกับจิต   ก็เลยเปนตาเปลาหูเปลา  
จิตที่ไมมีสติปญญามันก็เปนอยูอยางนั้นเรื่อยไป    จิตคิดวาเรายังไมแก  เรายังไมเจ็บ    เรายังไมตาย    
แลวก็เพลิดเพลินอยูกับกเิลสตัณหาอยางไมรูวาแก  เวลาแกมาถึง  เจ็บมาถึง  ตายมาถึงตัวของเรา
แลว  ทีนี้เราจะทําอยางไรถึงจะไดหลักที่พ่ึงของเราได  คนเราเกิดมาแลวตองรักตนของตนเทานั้น  
ถาเรารักตนของเราอยางแทจริงแลว  ก็ใหมีสติปกครองจิตไวไมใหคิดชั่วพูดชั่ว  ทําชัว่ใสตัวเรา  ก็
เปนคนดี  ดีไปหมดทุกอยาง  มีทาน  ศีล  ภาวนา  แสวงหาทางออกจากทุกข  มันถึงจะเปนคนผูรัก
ตนอยางแทจริง  และไมใชรักแตคนเดียวยังรักบิดามารดา  รักครูบาอาจารยดวย  เราเปนคนปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบฝกฝนอบรมกาย  วาจา  จิตของเราดีแลว  ก็แปลวาผูนั้นเปนผูรักษาพระศาสนาของ
พระพุทธเจาไวใหมั่นคงถาวรอยูได  ไมใหพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสื่อมสูญไป  
เพราะวาพระองคทรงบัญญัติพระธรรมไวใหเอามาประพฤติปฏิบัติกาย  วาจา  จิตของเรา  ไมใหมวั
เมาหลงใหลอยูกับกิเลสตัณหานี้จนเกินไป    ทรงสอนใหเรามีสติมองเขามาดูจิตมันติดของที่ไหน   
เราจะไดแกไขตรงที่มันติดของอยูนั้น    เพื่อใหมันลวงลงถึงใจดวงเดิมได 

ถาสติ  สมาธิไมมั่นคง  มันก็หลงไปติดของอยูใน  กามฉันทะ  มีความรักใครยินดีอยูในกาม  
ถาตาเห็นรูปที่ไมดี  หูไดยินเสียงที่ไมเพราะ  จิตของเราก็เศราหมองขุนมัว  เรียกวา  พยาบาท  
เจาของเพราะวาไมมีสติปญญาจะชําระจิตใจใหสะอาด  ถาพิจารณาอันใดก็ไมแจงไมชัด  ตื้อไป
หมดอันนี้เรียกวา  ถีนมทิธะ  เมื่อพิจารณาไมแจงไมชัดจึงไมสิ้นความสงสัยไดรียกวา  วิจิกิจฉา  ติด
ของอยูเรื่อย  ไปทําบางไมทําบางลูบๆ คลําๆ เรียกวา  สีลัพพตปรามาส  เพราะวาจิตมันเกี่ยวเนื่องอยู
ในกาม  มันก็เปนนิวรณของอยูใน  กามฉันทะ  มีความรักใครยินดีอยูในตนในตัว  หลงถือเอาไว  
เดี๋ยวมันก็เกิดทุกขขึ้น  เดี๋ยวมันก็เกิดสุขขึ้น  เดี๋ยวมันก็เฉยๆ เดี๋ยวก็จําโนนจํานี่  จําอดีตอนาคต  จํา



ผิดจําถูกเอามาปรุงมาแตงวาดีวาชั่ว  มันหมุนกันอยูเกี่ยวของกันอยูในกาม  จึงไดเรียกวา  นิวรณหา  
เพราะวามันเกี่ยวของกันอยูทั้งหาอยาง  มันจึงไมโยกคลอน  ถอนไดยากที่สุด  หากวาจิตมันยังหลง
ยึดหลงถือวาตัวกูของกูอยูแลวก็แปลวาจิตของเรายังมีภพมีชาติอยูตอไป  เพราะวาเราไมไดแกไขกัน
ใหทันเวลาไวกอนตั้งแตยังไมแกไมเจ็บ 

  เราตองเตรียมตัวอบรมฝกฝนใหมีสติปญญาแกกลา  มีความสามารถอาจหาญ  ไมทอแท
ออนแอ  ไมถอยหลังไดเลย  มีแตตั้งสติสมาธิใหมั่นคงยิ่งๆ  ขึ้นไป  จะไดเกิดปญญาเห็นแจงเห็นชัด
ขึ้นมาจากจติของเราเองทั้งนั้น  มีทัง้ดีทั้งชั่วอยูที่ในตัวเรา  ถาวาสติสมาธิแกกลา  มคีวามสามารถ
อาจหาญตัดรอนกําลังของกิเลสตัณหาลงไดเรียกวา  เอกัคคตารมณ  มีอารมณอันเดียว  ไมปรุงแตง  
สิ่งใดเกิดขึ้นในขณะนั้นสติปญญาทําลายลงสูสภาพเดิมของโลก  ไมมีอะไรที่มาเกี่ยวของผูกพันกับ
ใจ   ที่มันเปนอยูเปนปกติของใจ  เปรียบเหมือนกับน้ํามันที่เขากันไมไดเปน เอกัคตาจิต  จิตเปนเอก  
จิตสูงกวาเหนือกวากิเลสตัณหา  จิตดวงนั้นไมเปนทาสของกิเลสตัณหาอีกตอไป  เรียกวา  จิตสูง
กวาโลก  ความเปนจริงนั้นอยูกับโลก  แตไมเปนไปกับโลก  เรือ่งของโลกมันก็เปนเรื่องของโลกอยู
แลว  แมเราไมเกิดมามันก็มีอยูอยางนี้แตไหนแตไรมา  ถาเรารูรอบรูทั่วแลวเราก็ปลอยวางไวกับ
โลกตามเดิม  หรือคืนใหโลกเขาหมดทุกอยาง  เหลือแตจิตที่บริสุทธิ์ผุดผองดวยกําลังของสติปญญา
แกกลา  ตัดกระแสนิวรณไดถึงใจเดิม    เรียกวา   จิตถึงศีล   สมาธิ    ปญญา   เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันได  มันก็สิ้นความสงสัยหมดทุกอยาง  แมวาทีหลังมันจะติดของในที่ไหนเราก็ตองใช
สติปญญาตรวจคนดูใหมันละเอียดถี่ถวนเขาไป  ไมใหมันเศราหมองขุนมัวอยูกับเรื่องโลกชําระ
สะสางใหมันสะอาดอยูเรื่อยไป  ถาวาสมาธิมั่นคงเขา ไปเทาไร  ยิ่งหนักแนนมีแยบคายเบื่อหนาย
กับเรื่องของโลกเทานั้น  มันวุนวายเดือดรอน  มีทั้งคุณมีทั้งโทษ  มีทั้งบุญทั้งบาป  มีทั้งสุขทั้งทุกข  
มีผิดมีถูก  วุนวายอยูอยางนั้น  นาเบื่อหนายไมควรยินดีอยูกับโลกนี ้ มีแตของไมเที่ยงทั้งหมด  เอวํ 

  
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 
  
 จงตั้งสติ  คือ  ความระลึกไดตลอดเวลา  ผูระลึกนัน้ก็คือสติคุมจิตใหอยูในจุดเดียว  เชน  ให
อยูในจุดพุทโธๆ  ใหอยูในจุดนั้น  อยาใหหนีจากนั้น  หรือจะพิจารณาเอาลมหายใจเปนจุดหมายก็
ใหใจอยูตรงนั้น  สติคุมใหรูสึกอยูที่ตรงนั้นอยางเดียว  อยาใหสงสายไปที่อ่ืน  หากมันสงออกไปก็
ดึงมาใหมาอยูในที่นั้น  จงยอมสละทุกสิ่งทุกประการ  อยาไปกังวลเกี่ยวของกับเรื่องภายนอก  
เพราะเวลานี้เปนเวลาที่เราจะกระทําความเพียรภาวนา  เราเคยยุงเคยกังวลมาแลว  เรื่องนั้นเราก็พอ



เห็นคุณคาประโยชนมากนอยเพียงไรแลว  แตเวลานี้เราจะทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายนั้น  อยูกบัปจจุบัน  
ไมคิดอดีต  อนาคต  ขางหนา  ขางหลัง  สํารวมอยูที่ใจ  คือใหมันรวมอยูที่ใจแหงเดียวเอาใจไปจด
จองเฉพาะในอารมณเดียว  มีสติควบคุมใจตรงนั้นไวใหได 
 

คุณคาและประโยชน 
ของ 

พระพุทธศาสนา 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ. ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๙  

 
           การฟงเทศนตองเขาใจหลัก ถาฟงไมถูกฟงไมเปนก็จะไมคอยไดความเขาใจ ธรรมะเปนของ
สงบ เปนเรื่องสงบ ถาหากเปนเรื่องยุงแลวไมใชเรือ่งธรรมเปนเรื่องโลกไป เหตุนั้นเมื่อทานเทศนา
ธรรม เราก็จะตองทําตัวของเราคือ กาย วาจา ใจของเราใหสงบเสียกอน สําหรับรับธรรมะอันสงบ
นั้น มันจึงจะเขากันไดกับธรรมที่ทานแสดงเพื่อความสงบ เชนนี้เราจึงจะเขาใจและไดรับรสชาติ
ของธรรมทําอยางไรเราจึงจะสงบ ปรกติกายเราก็ไมสงบ มีการเคลื่อนไหวไปมา วาจาก็พูดนั่นพูดนี่ 
ใจเราก็วอกแวก วุนวายสงสายไมสงบสักอยางเดียว บางทีกายสงบวาจาสงบแตใจไมสงบ ดังนั้นจึง
ตองทําความสงบพรอมกันทั้งสามอยางแลวจึงคอยฟงธรรมตอไป 
           วันนี้จะอธิบายถึงเรื่อง คุณคาและประโยชนของพุทธศาสนา ศาสนาเปนของดีมีคาแตคนเรา
ไมคอยเขาใจถึงเรื่องพุทธศาสนา ก็เลยเห็นวาศาสนาเปนของไรคาหาประโยชนมิได หรือได
ประโยชนนอยมีคานอยอยางนี้เปนตน คนเรามักเขาใจผิด ๆ คิดผิดจากหลักตามเปนจริง พุทธ
ศาสนาสอนกวางขวาง คือวาสอนคนทุกระดับที่เกิดมา แมแตสัตวเดรัจฉานที่พอจะอบรมสั่งสอน
ไดพระองคก็สอนเหมือนกัน พุทธศาสนาสอนอะไร หรือศาสนาทุกศาสนาสอนอะไรกัน ศาสนา
สอนใหละความชั่วคือไมใหประพฤติความชั่ว แลวก็ใหประกอบคุณงามความดี พูดงาย ๆ วาละชั่ว
ทําดี หลักของศาสนาทุกศาสนามีอยางนี้ ตามลําพังการที่จะละการทําชั่วทางกายทางวาจานั้นมันทํา
ไดยากเพราะมีเจานายอยูคนหนึ่งคือ ใจ มันเปนตัวบังคับบัญชาใหกายใหวาจากระทําธุรกิจตาง ๆ 
ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพากันรักษาใจอีกทีหนึ่ง ควบคุมใจใหไดอีกอยางหนึ่งจึงจะ
ครบพรอมมูลบริบูรณ เราจะไปบังคับใหกาย วาจาละชั่วอยางเดียวไมได เราตองบอกหรือสอนให
ใจบังคับใจใหอยูเสียกอนจึงจะบังคับกายวาจาใหอยูในอํานาจได อันนี้เปนหลักของ



พระพุทธศาสนา 
            ทีนี้มาพิจารณากันดูวาหลักนี้จะเขากับสังคมของมนุษยเราหรือไม ไมวายุคใดสมัยใดมันจะ
เขากันไดหรือไม ลองคิดดูยุคใดก็ตามคนตองการทําชั่วหรือทําดีหากพูดถึงเรื่องขอเท็จจริงแลว ทุก
ยุคทุกสมัยทุกคนตางก็ชอบทําดีกันทั้งนั้นไมมีใครตองการชั่วสักคนเดียว จึงนับวาเขากันไดกับหลกั
พุทธศาสนา พุทธศาสนากับสังคมนิยมนั้นเขากันไดดีที่สุดทุกกาลสมัย ทีนี้ทาํไมคนจึงละชั่ว ทําดี
ไมไดทั้งๆ ที่เห็นอยูรูอยูวามันชั่วไมดี ที่ทําไมไดก็เนื่องจากวาพวกเราไมเอาหลักของพุทธศาสนาไป
ใชก็เลยละชัว่ไมไดทําดีไมได แลวคราวนี้เราจะไปโทษวาศาสนาไมมีคาและไมคุมคาในการถือ
ศาสนาในการปฏิบัติบํารงุศาสนาไมไดเด็ดขาด เมื่อผูไมปฏิบัติไมทําตามคําสอนของศาสนานั้นๆ 
แลว จะไปโทษศาสนาไมได ตองโทษคนเราซิ แตนี่คนเราไปโทษศาสนา ไมไดโทษบุคคลผูกระทํา
กัน นี่พากันเขาใจผิดอยางนี้ คนเรายุคนี้สมัยนี้สวนใหญเขาใจศาสนาผิดตรงนี้ หลักของศาสนาทาน
สอนไวอีกอันหนึ่งวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หลักอันนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งเขาใจผิดกันมาก เขาใจผิดอยางฟา
เปนดินทีเดียว ชอบพูดกนัวา ทําชั่วไดดีมีถมไป ทําดีไดดีมีที่ไหน ทองจดจํากันคลองปากที่สุด ของ
ไมดีแลวชอบชอบใครๆ ก็ชอบเพราะถูกกับใจของตน ในทางพุทธศาสนากลาววามันถูกกับกิเลส
ของตน ชอบเพราะตนชอบทําชั่ว ทําดีไมไดเพราะไมสามารถบังคับตนเองใหทําดีได เลยชอบทําชั่ว 
ความชั่วมันเปนของไหลเปนของต่ํา ๆ นี่อาตมาพูดตามภาษาของบานเรางาย ๆ ที่เราเรียกกันวา
เหลวไหล ทาํไมจึงตองเหลวไหล เพราะมันเหลว เมื่อมันเหลวก็ตองไหล ไหลก็ตองลงสูที่ต่ํา ความ
ชั่วคือมันเหลวไหล มันตกลงไปที่ต่ําจึงตานทานและกีดกันไวไดยาก อันนี้เปนเหตุใหคนไมคอยเชื่อ
พุทธศาสนาที่สอนใหละชั่วแลวทําดี โดยมากเขาใจตื้น ๆ กันวาทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป 
เพราะคนใดคอยปลนสะดมเขา ขโมยของเขา หรือข้ีเกียจประกอบภาระกิจทําการงาน มีแตฉอโกง
ลักขโมยของเขากลับเปนคนมั่งมี หรือแมแตทําราชการก็เหมือนกัน ใครซื่อสตัยตรงไปตรงมานาย
ไมคอยจะเลี้ยง ตองประจบประแจงจึงคอยเลี้ยง การงานไมคอยเอาเรื่องคอยหาอัฐหาเงินทองมา
บํารุงใหเจา ๆ นาย ๆ อันนั้นเขาชอบเขาเลี้ยงไวกินเลี้ยงไวบํารุงกระเปาของเขา คนเห็นแบบนี้ทั่วไป
จึงวาทําชั่วไดดี ถาใครทําดีตรงไปตรงมาแลวทําราชการไมคอยจะไดอยูใกลผูหลักผูใหญ มักจะถูก
โยกยายไปอยูในที่กันดาร นี่เขาเห็นกันอยางนี้ทั้งบานทั้งเมืองเต็มบานเต็มเมืองก็เลยเขาใจวาทําชั่ว
ไดดีมีถมไป 
           ในทางพุทธศาสนาไมไดสอนเพียงแคนี้ ไมไดสอนแตกาย ศาสนาพุทธสอนทั้งกาย ทั้งใจ 
สอนทั้งวัตถุธรรมและนามธรรม สอนทั้งสองอยางเปนคูกันไป ตัวอยางเชน ทานสอนให
ขยันหมั่นเพียรทํามาหาเลี้ยงชีพประกอบภาระกิจและใหตั้งอยูในสุจริตธรรม นี่แสดงวาสอนทั้งวัตถุ
ธรรมและนามธรรมไปพรอมกัน ไมใชสอนใหกอบไดโกยเอา มีอะไรเอาทั้งนั้นไดแลวเอาเลยโดย



ไมคํานึงถึงวาสุจริตหรือทุจริต อยางนั้นไมใช พระองคไมไดทรงสอนอยางนั้น ทรงสอนใหรูจัก
พอดีพองาม ใหรูจักสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูก คือมีใจเปนคนรู พระพุทธเจาทรงสอนอยางนี้ เหตุนั้นที่วาเขาใจ
กันในสมัยนีว้าทําชั่วไดดีมีถมไปเชนพวกฉอโกง ปลนสะดม ปลนจี้เรียกคาไถ โจรสลดั โจรอากาศ
พวกนี้ร่ํารวยที่สุด คราวนี้สมมติวาตัวของเราเปนผูทําอยางนั้น เราจะคิดอยางใดบาง ในใจของเราจะ
เปนอยางไรบาง พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องใจไปพรอม ๆ กัน เรามาลองพิจารณาตามที่พระองคทรง
สอนดู เมื่อเราคิดที่จะฉอโกงปลนสะดมเขาอยางที่วานี้แหละ ใจเราจะตองคิดแตสวนตัวเห็นแก
กระเปาของเรา ไมไดคิดถึงความเดือดรอนของคนอื่น หากวาเขามาทําเชนนั้นกับเราจะเห็นเปน
อยางไรละ แนนอนเราก็จะตองเดือดรอนเสียใจเปนทุกข เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทํากับเขา เขาก็เปน
ทุกขเดือดรอน พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อเราเชื่อฟงปฏิบัติตาม
เราก็ไมไปฉอโกงเขา และคนอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน ก็จะอยูดวยกันอยางสงบมีความสุขพระองคทรง
สอนทางใจอยางนี้ 
           ใจของคนนั้นมันต่ําเหลวไหล มันไหลลงไปทางต่ํา พระองคทรงสอนใหพัฒนาทางดาน
จิตใจใหมันสูงขึ้นมา มันเห็นแกตัวก็ทรงสอนใหกําจัดเสีย และใหรูจักเฉลี่ยความสุขแกกันและกัน
ตามสมควรแกอัธยาศัย หรือทําเต็มความสามารถที่จะทําใหยิ่งเปนการดี ทีนี้มาคิดดูอีกตอไปถึง
ผลประโยชน หากเราทําไดอยางที่อธิบายมานั้นจะดีหรือไม โลกเรานี้จะเปนสุขไหม แนนอนไมมี
ใครปฏิเสธ ถาเราตางเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มันก็เปนญาติมิตรสนิทสนมกันทั่วหมดทั้งโลกเลย 
พระพุทธเจาไมไดทรงสอนเพียงพวกเราพุทธศาสนิกชนเทานั้น ตามที่วามานี้เปนการทรงสอน
มนุษยชาวโลกทั้งหมด ตัวอยางคําสั่งสอนอีกอยางหนึ่ง เชน เขาโกรธเราแลวเราไมโตตอบเขา เรา
ไมมีปากมีเสียงนิ่งเฉย เขาก็หาวาเราโง ไมดีไมมีความรูความฉลาดความสามารถโตตอบเทียมทัน
เขา แตเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เพราะเราไดยินไดฟงมา พระองคทรงสอนทุกคน แต
วาคนนั้นเขาไมมีโอกาสที่จะไดยินไดฟง ไมมีโอกาสที่จะไดรูเรื่องธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรง
สอนเขาจึงไมสามารถระงับจิตใจของเขาได เราเปนผูไดยินไดฟงเราจึงตองปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา เมื่อมาบวกลบกันแลวจะเห็นวาในระหวางสองคน คนหนึ่งไมมีธรรมอีกคนหนึ่งมี
ธรรมแบงครึ่งกันขึ้นก็ดีขึ้นมาเปนครึ่งหนึ่งแลวในระหวางสองคน คราวนี้ถาวา ๒ พรรคหรือ ๒ 
ประเทศมันก็ดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งแลว แลวจะเอาอะไรกันอีก การคิดตามหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาใหคิดอยางนี้จึงจะถูก จะเห็นวาการที่พัฒนาจิตใจไปพรอมกันกับทางดานวัตถุนั้น 
เปนไปเพื่อความสุข ความเจริญอยางแทจริง และในเวลาเดียวกันพระพุทธศาสนาก็เจริญไปพรอม
กันดวย เปนการเจริญอยางครบถวน พรอมมูลบรบิูรณ คุณคาของพระพุทธศาสนาดีเดนอยางนี้มี
ประโยชนมากอยางนี้ถาปฏิบัติถูกเขาใจถูกและปฏิบัติใหเปนไปไดตามคําสั่งสอนของพระองค 



           พระพุทธเจาทรงสอนหลายเรื่องหลายอยาง หลายปริยาย เชนเรื่องคิหิปฏิบัต ิคือคําสอน
ฆราวาส เริ่มตนตั้งแตเด็กขึ้นไป คือหนาที่ของลูก ของบิดามารดา ของผูครองเรือนภรรยาสามี รูจัก
ใหสิทธิใหอํานาจแกกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน รูจักบุญคุณของกันและกัน สนองบุญคุณซึ่งกัน
และกัน ทานสอนเบื้องตนตั้งแตฆราวาสเรื่อยข้ึนไป มิใชทานจะสอนใหเราออกบวชใหเราไปมรรค
ผลนิพพานดวยกันทั้งหมด ไมใช ไมไดทรงสอนอยางนั้น หลักใหญพระพุทธเจาทรงสอนให
ชาวโลกมีธรรมะ ใหพวกเราปฏิบัติถูกตองเทานั้นเพราะเปนการนํามาซึ่งความสุขความสบายแกตน 
การอยูดวยกันนับตั้งแตคนสองคนขึ้นไปตองปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมจงึจะอยูอยางมีความสุข
ความสบายตามกําลังความสามารถของตน ถาพิจารณาตอไปจะเห็นวาดีขึ้นมากกวานั้นอีกคือ คน
เราถาาหากวาเกิดขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพหาใสปากใสทองเพียงอยางเดียว ดานจิตใจไมเจริญมันก็
ไมผิดอะไรกับสัตวเดรัจฉานโดยทั่วไป ถึงแมจะเจริญกาวหนามากทางวัตถุดวยประการตาง ๆ ก็
ตามเถิด ถาหากดานจิตใจเสื่อมเสียแลวเรื่องวัตถุที่เจริญนั้นไมมปีระโยชนเลย มีแตจะใหโทษ
ทําลายซึ่งกันและกัน อาตมาจึงพูดเปรียบใหฟง การทํามาหากินที่แยงกันแขงขันกัน มีแคนี้แลวไม
พอทะเยอทะยานหาใหมากขึ้นอีก รวยไมมีวันพอ จะมีความสุขจากเงินทองที่หามาไหม อีกพวก
หนึ่งเขาทํามาหาเลี้ยงปากทองพอกินพอใชอยูไปวันหนึ่ง ๆ ไมตองหาความร่ํารวยละ ขอใหมีอันอยู
อันกิน ตางก็จงรักภักดีปรองดองซึ่งกันและกัน ลองคิดดูอะไรจะเปนสุขกวากัน ทางพุทธศาสนา
ทานสอนการพัฒนาทางดานจิตใจไปพรอม ๆ กันกับทางดานวัตถุนั้นถูกไหมดีหรือไม เอาละถึงแม
สมัยนี้จะเจริญทางดานวัตถุไปแลวก็ตาม ถาหากวาดานจิตใจจะเจริญไปดวยพรอม ๆ กันพวกเราจะ
ยิ่งไดความสุขยิ่งกวาปจจุบันนี้อยางนับไมถวนทีเดียว ถาหากพวกเราเขาใจหลักของ
พระพุทธศาสนาอยางถูกตองแทจริงแลว จะเห็นประโยชนและคุณคาของพระศาสนาจะมากมายหา
ที่เปรียบมิได ความสุขอะไรจะมาเทาความสุขที่เกิดจากความสงสารเมตตาปรานีและโอบออมอารี
ซึ่งกันและกันไมมี การมเีงินมีทองถาหากปราศจากคุณธรรมทัง้หลายนี้แลวก็ไมคุมคามีแตจะนํามา
ซึ่งความเดือดรอนถายเดียว นี่แหละถงึพูดวาอยากอวดคุณคาของศาสนา ศาสนามีประโยชนอยางนี้ 
แตวาอาตมาเปนผูอวดถาพวกคุณทั้งหลายฟงไมเขาใจตามที่อธิบายมานี้มันก็อยางวานั่นแหละ คุณ
ทั้งหลายอาจจะไมเห็นดวยก็ได 
           ที่วาศาสนาสอนถึงเรื่องนรกสวรรคชั้นฟานั้นอยาเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนั้นเลย อันนั้นของมอง
ไมเห็น มาเอาคําสอนของที่เห็นที่เปนประโยชนในปจจุบันนี่ดีกวา ทานสอนใหทุกคนคอยดีขึ้นมี
การพัฒนาทั้งกายและใจทั้งทางดานวัตถุและนามธรรมใหเจริญไปพรอม ๆ กัน คนยิ่งจะไดรับ
ความสุขความสบาย สวนผูที่จะเจริญไปขั้นสูงนั้นมันไปเองหรอก เบื้องตนขอใหตั้งรากฐานของ
ธรรมนี้เอาไวใหมั่นคงเสียกอน เมื่อเห็นคุณคาดวยตนเองแลวมีศรัทธาที่จะรักษาศีลหาเปนนิจหรือ



ศีลแปดตลอดชีวิต หรือจะบวชในพระพุทธศาสนาเปนพระเปนเณรอะไรก็ตาม อันนั้นเปนอีกเรื่อง
หนึ่งตางหาก หากจะมีคําแยงขึ้นมาวาถาบวชเปนพระมาก ๆ ก็เอาเปรียบผูอ่ืนนะซิ ไมทํามาหากิน
พ่ึงพาคนอื่นเขา กินแลวก็ขี้เกียจขี้ครานเลยไมคิดที่จะทําประโยชนใหประเทศชาติบานเมือง อันนั้น
ขอใหคิดทั่วถึงใหมอีกที พวกลูก ๆ หลาน ๆ ของเราเกิดขึ้นมามันทําประโยชนอะไรใหแกเราบาง 
เรียนหนังสือจนกระทั่งจบก็เปนเวลา ๒๐ ปแลว เราหรือพอแมทั้งหลายตองเลี้ยงดูมาหมดไปเทาไร
แลว มันทําประโยชนอะไรใหแกเราบาง บางคนผลาญทิ้งสิ้นไปตั้งเยอะแยะ เรียนสําเร็จแลวทํา
อะไรใหแกเราบาง และทําประโยชนใหแกประเทศชาติมีกี่คนคิด ๆ ดูซิ คนพวกที่มาบวชในพุทธ
ศาสนานั้นนะอยางนอยที่สุดก็ทรงไวซึ่งเพศสมณะ เปนที่สําหรับใหพวกที่ยังไมไดบวชหรือพวกที่
ยังไมไดคบคาสมาคมไดเห็นผูปฏิบัติดีมีศีลธรรม เปนเครื่องวัดความดีของพวกชาวบานและญาติ
โยม ถึงพระจะเลวสักเทาไรก็เรียกวายังพออดทนอยูไดในพุทธศาสนา อยางนอยที่สุดศีล ๕ ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ ก็ยังมถีึงแมจะไมครบ ๒๒๗ แตฆราวาสพวกเราบางคนตั้งแตวันเกิดจนวันตายศีล ๕ สักตัว
เดียวก็ไมเคยรักษา เห็นความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ของพระภิกษุสามเณรก็อยาเพิ่งถือวาเลวทั้งหมด การ
เหมาเอาวาพระภิกษุเหมือนกันทั้งหมดก็ยังไมถูก พุทธศาสนาไมไดหมายเอาที่พระหมายเอาการ
ปฏิบัติตางหาก พระนั้นอยูที่บุคคลแตศาสนาไมไดอยูที่บุคคล ศาสนาเปนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ถาบุคคลปฏิบัติผิด ก็เปนเรื่องบุคคลผิด ไมใชศาสนาผิด ศาสนาก็ยังสอน
ตรงไปตรงมาอยูตามเดิม สอนใหละชัว่ทําดีอยูตามเดิมแตคนไมปฏิบัติตาม เมื่อเราปฏิบัตติามคํา
สอนไมไดจะหาวา ศาสนาไมดีไมได นี่ใหพิจารณาอยางนี้ ถาไมเชนนั้นแลว ใครจะทําผิดทําเลว
ทรามอยางไรเปนเรื่องศาสนาเสื่อมหมด ยกใหศาสนาไมดีทั้งนั้น บางทีแมแตคนเขาวัดเขาวามาฟง
เทศนฟงธรรมรักษาศีลอบรมภาวนาทํากัมมัฏฐานแสดงกิริยาโกรธกริ้วข้ึนสักทีหนึ่งก็ โอโฮ ! 
กลาวโทษวาศาสนานี้ไมดีเลย เขาวัดเขาวาจนแกจนเฒาแลวยังละโลภโมโทสันไมได พูดอยางนี้มัน
ก็ผิดไป อยาพูดอยางนั้น นั่นเรื่องของบุคคล ศาสนาสอนใหละ แตบุคคลไมละ ไมทราบจะทํา
อยางไร ถาเขาใจไดอยางนี้แลวก็สบาย 
           เมื่อเปนอยางนี้แลวจะทําอยางไร ขอตอบวา เมื่อเขาไมทํา เราทํา พากันคิดมานะขึ้นสักคน
หรือทุกคนคิดมานะขึ้นมา ลองดูซิ เขาไมทําเราทํา กระทําเปนตัวอยางเขา ทีนี้มันไมเปนเชนนั้นนะ
ซี สวนมากพอเห็นเขาไมทําเราก็เลยไมทํา เลยพลอยไมดีไปตามเขา เมื่อเราไมดีก็คอยกลาวโทษคน
อ่ืน ตางคนตางโทษซึ่งกันและกันเปนเรื่องเดือดรอนวุนวาย แลวมันจะดีไดอยางไร จึงวาอยาไป
โทษศาสนา ศาสนาสอนดี สอนใหทุกคนพัฒนาตนเองทั้งกายและใจ ไมไดสอนพัฒนาแตกาย 
ชาวโลกเดี๋ยวนี้เขาสอนพัฒนากันแตสวนทางกาย พัฒนาจนถึงขนาดนี้แลวแทนที่โลกจะไดรับ
ความสุขเยือกเย็นแตโลกกลับเดือดรอนยิ่งกวาเกา นี่ก็แสดงวาพัฒนายังไมถูกตอง ถาหากพัฒนา



ตามทางพุทธศาสนาคือพัฒนาไปพรอมกันทั้งกายและใจแลว ชาวโลกจะไดรับความเยือกเย็นสัก
ขนาดไหน อันนี้ยังไมมีใครทํา อยางไรก็ตามเทาที่อธิบายมานี้ก็พอใหเห็นคุณประโยชนของการ
พัฒนาพรอม ๆ กันไปแลววาคงจะมีความสุขแน ศาสนาสอนใหไดรับความสงบไมใชสอนให
เดือดรอนวุนวาย เมื่อเราสงบแลวคนอื่นยังไมสงบก็ปลอยไปเสียกอน ถาทุกคนตางพากันทําความ
สงบแลวจะไดรับความสุขความเยือกเย็นขนาดไหน ลองหลับตาคิดดูก็แลวกัน  
           ที่พากันมาอบรมทางศาสนามาฟงธรรมเทศนาในวันนี้จึงอยากอธิบายใหเขาใจ หลักสําคัญที่
ทานวางไววา ละชั่วทําดี หรือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชัว่ ไมใชทําชัว่ไดดี คําวา ดี ในที่นี้อยาไปเขาใจถึง
เรื่องภายนอก ทานหมายเอาภายใน เราทําชั่วแลวใจไมสบายนั่นแหละเรียกวาไมดี สมมุติวาเรา
ขโมยสตางคของพอแมมาสักหาบาทสิบบาท ลองคิดดูสิพอแมของเราทานก็คงไมวาอะไรหรอก แต
จิตใจของเราจะรูสึกอยางไรบางในขณะที่ขโมยเอาของทานไปนั้น หรือเราไปทําผิดในสิ่งที่ไมดีไม
งาม คบคาเพื่อนชั่ว ๆ เลว ๆ หรือไปทําความชั่วดวยตนเองก็ตามภายในใจจะรูสึกอยางไรบาง คงมี
ความรูสึกนึกคิดในสิ่งที่มันไมดี เรียกวาเศราหมองในใจ ทานเรียกวา กิเลส ตรงนี้ตางหากที่เรียกวา 
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว การทําชั่วตองทําลี้ลับไมมีใครเปดเผยแสดงวามันไมดีจึงตองทําลี้ลับเปดเผย
ไมได เปรียบเหมือนกับแผล สมมติวาเปนแผลที่หนาแขงเหวอะหวะเหม็นหึ่ง ใครจะไปเปดใหคน
เห็น เราตองเอาผาพันไวเพราะมันสกปรกไมดีไมอยากใหใครเห็น แตถาสิ่งที่ดี ๆ ละคราวนี้เราไม
ปดบังเลยมีแตอยากจะอวดใหพอแม ใหผูที่เราเคารพนับถือไดรูไดเห็นดวยซ้ํา ถึงจะไมอวดก็
ตามแตใจของเราอิ่มเอิบอยูคนเดียว ยิ้มแยมแจมใสทั้งกายและใจเปดเผยไดเต็มที่ นั่นคือความดีทําดี
ไดดี ถาเขาใจวาตองมีคนเขาสรรเสริญเยินยอจึงจะเรียกวาทําดีอันนั้นเขาใจยังไมทันถูกยังไมถึง
หลักพระพุทธศาสนา หลักของพระพุทธศาสนาตองเขาถึงใจของผูที่ทํา นี่ขอใหเขาใจใหถูกตองวา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วเปนอยางที่อธิบายมานี้ อยาไปอาศัยคนอื่น คนเราทําดีทุกคนนั้นแหละ โดย
สวนมากทําอะไรทุกสิ่งทุกอยางเขาใจวาเปนของดีจึงทํา อันที่เห็นวาเปนของชั่วมักตัดสินเอาจาก
การที่สิ่งนั้นเปนการฝาฝนความคิดเห็นของตน การที่จะทราบวาสิ่งใดเปนของดีสิ่งใดเปนของชั่วก็
ขอใหวัดดูอยางนี้ก็แลวกัน คือถาวาตองปกปดแลวอยาไปเขาใจวาของดี ถาทําโดยเปดเผยแลวเอา
เถิดถึงจะไมดีเดนอยางไรเสีย มันก็ยังพอใชได ความดีขอใหวัดดูตรงนี้ 
           อีกนัยหนึ่งอันความดีที่วานี้ถาทําอะไรลงไปแลวคนชั่วสรรเสริญ อยาไปเขาใจวาเปนของดี 
คนดีสรรเสรญิเราจึงคอยเขาใจวาเปนของดี คนดีเปนคนชนิดใด คนดี ก็คือคนที่มีเหตุมีผลที่เรียกวา
ความดี ดีอยางไร ความดีที่เราทํานั้นไมเบียดเบียนตนไมทําใหเสียผลประโยชนทั้งของตนและคน
อ่ืน คือไมเปนเครื่องกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่นจึงจะเรียกวาดี ทําอะไรแมจะดีแสนดีก็
ตามแตมันเปนเครื่องกระทบกระเทือนคนอื่นแลว ความดีอันนั้นใชไมได ไมใชของดี นี่เปน



เครื่องวัดของดีของชั่ว เมื่อเขาใจแลวรูแลวก็มาวัดตัวของเราใจของเราดู แลวมาวัดผลที่ทํานั่นอีก คือ
วาไมกระทบกระเทือนตนเอง ไมทําใหตนและคนอื่นเดือดรอนดวยจึงจะเรียกวาดี 
           ถาเราเขาใจหลักของศาสนาโดยนัยที่อธิบายมานี้แลว จะสบายใจขึ้น และเรามีความพอใจที่
จะเทอดทูนศาสนาใหสืบอยูถาวรตอไป ถาเราเทอดทูนรักษาไวมันจะเปนการปฏิบัติอันดีงามชักนํา
คนอื่นใหทําดีตามเรา อยาเขาใจวาคนอื่นทําดีเสียกอนแลวเราถึงจะทํา อันนั้นใชไมได ที่ถูกนั้นถา
เขาไมทําเราตองทํากอนเขา ใหเปนตัวอยางเขา ไดชื่อวาเราเปนคนนําหรือเราเปนคนรู ถาตางคนตาง
คอยใหคนอื่นทําเสียกอนแลวเราจึงคอยทํา ตกลงเลยไมมีใครทําสักคนเดียว สังคมหมูนั้นจะเลอะ
หมดเหลวไหลเหมือนของเกา คําวาเลอะ-เหลวไหลแสดงวามันกลับคืนไมได ที่โบราณทานแสดง
ไววานรกอยูต่ําใตแผนดิน สวรรคอยูบนชั้นฟา มันก็อยางนี้เอง นโยบายแยบคายของคนโบราณ
ลึกซึ้งนักเราคิดไมถึงหรอก ของที่ชั่วไมดีตองปกปดอยูที่ต่ําเปนนรกอยูใตดิน ของดีเปนของเปดเผย
จิตใจแจมใส ของเบาเมื่อเปดเผยมันก็ยกสูงขึ้นลอยขึ้นไปบนฟานะซี เราไมเขาใจไปโทษนักปราชญ
โบราณวาเขาสอนไมมีเหตุผลหลอกลวงวานรกอยูใตพ้ืนแผนดิน สวรรคอยูบนชั้นฟา สมัยนี้
วิทยาศาสตรเจริญมากเขาขึ้นไปเหยียบโลกพระจันทรแลวไมเห็นมีสวรรคชั้นฟาที่ไหน นี่แหละ
ความเห็นของคนเรากับความเห็นตามหลักพุทธศาสนา มันไกลกันลิบลับอยางฟากับดิน ถาหากเรา
ไมศึกษาตามนัยที่อธิบายมานี้แลวเราจะไมเขาใจ 
         วันนี้อธิบายเพียงเทานี้ เอวํ  

  

นั่งภาวนา ๓๐ นาที 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

           ทําไมจึงตองภาวนากัน ภาวนาทําไมจึงตองหลับตา ทําไมจึงตองนั่งขัดสมาธิ นี่แหละมันมี
หลายเรื่อง คําวา ภาวนา นั้นไมใชแตวาจะนั่งสมาธิหลับตาเทานั้นจะอยูในทาใดอิริยาบถใดได

ทั้งนั้น ภาวนา ไมใชการได เปนการทิ้ง ทิ้งของไมดี ชําระของไมดีที่มันติดอยูที่ใจของเราแตเราไม

ทราบ ถาไมคนหาก็ไมทราบและไมทราบจะเอาไปทิ้งที่ไหนดวย เพราะเหตุนั้นจึงมาหัดภาวนาให
มันเห็นของไมดีที่อยูในใจของเรา แลวทิ้งของอันไมดีนั้นเสีย นี่คือ การ ภาวนา ทีนี้เรายังไมเคยเห็น
ใจ เราจึงมาฝกหัดทําใจใหมันสงบใหมันนิ่งจึงจะเห็น คนเราวุนวายเดือดรอนเพราะใจไมสงบ ถา
สงบแลวไมวุนวายไมเปนทุกข คนเปนทุกขกลุมใจเพราะคิดมาก ยึดโนน ยดึนี่ ถือโนน ถือนี่ นั่น
เปนของไมดี เรามาสํารวมใจ จับเอาตัวใจใหมันได ใจเปนของไมมีตัวเปนนามธรรม เราจะเอาสติ 



คือผูระลึกไดเปนตัวระลึก เมื่อระลึกอยูตรงไหนใจก็อยูตรงนั้น เชนระลึกพุทโธไวที่กลางทรวงอก
ของเราก็ตาม หรือจะระลึกพุทโธเอาไวตามลมหายใจเขา - ออกก็ตาม ทําความรูสึกไวตรงนั้นแหละ
อยาใหไปรูสึกที่ตรงอื่น ทําความรูสึกเอาไวเฉพาะตรงจุดที่เราตั้งเอาไวตรงนั้น คอยระวังรักษาใหอยู
ในที่เดียว นี่เรียกวาการฝกอบรมใจใหมาอยูในที่เดียวเสียกอนเปนเบื้องตน การจะใหใจอยูมันยาก
เหมือนกัน ใจมันวิ่งวอน วุนวายสารพัด เลยขี้เกียจรําคาญวามันยุงมากเหลือเกิน แทที่จริงมันไมมาก 
เราไมเคยรวมเขามาเลยไมเห็น ปลอยใหของกระจายทั่วบานทั่วเมืองจะไปเห็นอะไร คราวนี้ดึงมา
รวมเขาอยูที่เดียวเลยเห็นเปนของมาก ความจริงมันมากยิ่งกวาที่เห็นขณะนั่งภาวนานั้นอีกแตเรา
ไมไดอบรมใจเลยไมทราบ นี่แหละประโยชนของการอบรมใจ หรือการนั่งภาวนา หัดรวมใจให
เห็นของไมดี คือ ใจมันวุนวาย จิตสงสายไปแลวไมไดรับความสุข เราวุนมานานแสนนานแลวมันก็
ไมเปนความสุขอะไรเลย พระพุทธเจาทรงสอนใหทําใจใหสงบจะเกิดความสุข คราวนี้เราจะมาลอง
หัดสํารวมดูมันจะไดรับความสุขอยางที่ทานวาไหม มันจะเปนความสุขอยางไร จะสุขขนาดไหน 
เอามาเทียบกันดูทีหลัง ตอนนี้ขอใหทําใหมันจริงลงไปเสียกอน ทําใจใหอยูในจุดเดียวอยางที่
อธิบายนี้ อยาไปคิดนึกอะไรใหมันมากมาย การคิดจะใหมันเปนอยางนั้นอยางนี้หรือคิดวามันเปน
อยางนั้นแลวจะเปนอยางนี้ ปรุงแตงตาง ๆ ใจก็ไมอยูนิ่งอีกแลว มันมีอาการไปอีกแลว เพงมองใน
อารมณอันเดียวนั่นแหละ อะไรเปนใจ อะไรเปนสติ สติ คือผูระลึกไดอยูเสมอ วาตรงนี้ ๆ ทํา
ความรูสึกตรงนี้ใหจดจออยูตรงนั้นใหได ผูที่รูสึกวาอยูตรงนี้ ๆ ความรูสึกนั้นแหละเปนใจ รูสึกอยู
ตรงไหนใจก็อยูตรงนั้น จับสติกับตัวใจใหมันไดเสียกอน ใหรูจักใจเสียกอน เมื่อแรกหัดมันก็ดิ้นรน
แสสาย ถาเราไมเอากันจริง ๆ จัง ๆ ใหชนะมันก็ไมนิ่งเหมือนกัน ปราบมนัใหอยูสักทีหนึ่งจึงจะเปน
วีรบุรุษได การภาวนาเปนการผจญตอสู ชนะตนไดสักทีนั่นแหละเปนของดียิ่งกวาการชนะผูอ่ืน 
พระพุทธเจาตรัสเทศนาไวอยางนี้ 
           นั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งแบบใดที่สบายก็ตามใจ เบื้องตนมันจะตองเมื่อย ปวดนั่นปวดนี่ ตอไป
ก็จิตใจไมสงบไมอยูมันสงสาย นี่แหละคือสิ่งที่เราจะตองตอสูกัน ใจเปนใหญกวาอะไรทั้งปวงหมด 
ถาเราคุมใจใหสงบไมวุนวายสงสายไดแลว ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาปวดนั่นปวดนี่จะหายไปโดย
ไมรูตัว ถาใจไมไปยึดไมไปคํานึงถึงสิ่งใด เราจะเห็นประโยชนวาความสุขเกิดขึ้นจากความสงบ
เห็นชัดขึ้นมาทันทีทีเดียว 

๔๐.  พุทธศาสนากับสังคม  

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๙ 



  
  

จงตั้งใจฟงธรรมเทศนา เมื่อคืนที่แลวมาไดอธิบายถึงเรื่องคุณคาของพระพุทธศาสนา วันนี้
จะอธิบายอีกแงหนึ่ง คือ พุทธศาสนากับสังคม คนเรามักเขาใจผิดคิดวาศาสนาไมมีสังคม ความเปน
จริงศาสนาเกี่ยวกับสังคมกวางกวาความคิดเห็นของคนที่พูดเชนนั้นดวยซ้าํไป  

สังคม หมายถึงหมูชั้นชน การคบคาสมาคมตั้งแต ๒ คนขึ้นไปเขาเรียกวาสังคม คนที่เกิด
ขึ้นมาจะเกิดโดยลําพังตนคนเดียวไมได ตองเกิดจากพอแมก็ตองเกิดจากคน ๒  คน พระพุทธเจาก็
ทรงเปนเชนนั้นเหมือนกัน ดังนั้นคนเราจะไมมีสังคมไมได ตองมีทั้งนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแลวจะไปอยู
โดดเดี่ยวคนเดียวก็ไมไดเหมือนกัน  ดังเราจะเห็นวาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปทําทุกรกิรยิา และทรง
คนหาทางที่จะพนทุกขอยูในปาพระองคเดียวเปนเวลา ๖ พรรษา ถึงขนาดนั้นพระองคก็ยังเกี่ยวของ
ดวยสังคม  คอทรงขออาหารเขามาเสวย  พระภิกษุที่เดินรุกขมูลในปาถึงแมทานจะดั้นดนเขาไปใน
ปาลึกเทาไรก็ตาม แตก็ตองอาศัยชาวบานอยูเหมือนกัน เหตุนั้นพระพุทธศาสนาก็มีสังคมเหมือนกัน 
การสังคมยิ่งกวางกวาสังคมตามธรรมดาเสียอีก  ดังจะเห็นไดในหลักพุทธศาสนาที่สอนถึงเรื่อง 
ทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน  คือประโยชนปจจุบันอยางหนึ่ง สัมปรายกัตถประโยชน ประโยชนในภาย
หนาในอนาคตอยางหนึ่งและ ปรมัตถประโยชน  ประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพานอีกอยางหนึ่ง 
อันนี้เปนตัวอยางชัดเหลือเกินที่แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนามีการเกี่ยวของพัวพันอยูในสังคม และ
สังคมไดประโยชนจากพุทธศาสนาอยางเอนกอนันต จะอธิบายใหฟงเล็กนอยพอเปนแนวทาง  

ทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน  คือประโยชนในปจจุบัน พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวา คนที่เกิดมา
ทุกคนตองมีสัมมาอาชีพ หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองทุกคนอยาเปนคนงอมืองอเทา ในสมัยโบราณถา
ลูกหลานใครขี้เกียจขี้ครานทานบอกวาขี้เกียจจะตายหนีไปบวชเสีย ทานดาประชดพระในพุทธ
ศาสนาที่ไมปฏิบัติศึกษาเลาเรียน   มแีตกินแลวนอน     อันนัน้ดาศาสนาโดยแท ศาสนาพุทธไมใช
อยางนั้นไมใชคนเชนนั้น ศาสนาสอนใหคนขยันหมั่นเพียร มีบทบาลีกลาววา อุฏฐตา วินฺทเต ธนํ  
แปลความวา คนขยันหาทรัพยได  ถึงแมจะไมรวยก็พอคุมปากคุมทอง  อีกบทหนึ่งวา วิรเยนทุกฺ
ขมาเจติ พนทุกขไดก็เพราะความเพียร ก็ทํานองเดียวกับพระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหขี้เกียจขี้
คราน ตรงกันขามพระพุทธองคทรงประนามคนที่ขี้เกียจขี้ครานวา เกิดมาแลวอยาเปนคนรกโลก ไม
ทํามาหากินแลวมิหนําซ้ํายังฉอโกงลักขโมยเขาอีก ทรงสอน ทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน คือ ทรงสอน
ใหอุตสาหทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความขยันหมั่นเพียร เกิดขึ้นมาแลวตองมีอาชีพหาอยูหากินดวยกัน
ทั้งนั้น แมแตสัตวทั้งหลายก็ยังตองหากิน จะอยูวางเปลาโดยปราศจากอาหารหลอเลี้ยงไมได ดัง
เทวดาถามปญหาสามเณรวา เอกนามกํ หนึ่งไมมสีองคืออะไร  มีคําเฉลยวา สพฺเพ สัตตฺา หารติตฺติ 



หนึ่งไมมีสองคือสัตวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจะตองกินอาหารจึงจะมีชีวิตอยูได นี่คือหนึ่งไมมีสอง 
เหตุนั้นพระพุทธองคจึงทรงสอนนักสอนหนา ใหทํามากินโดยสุจริตไมคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
ตางคนตางหาดวยน้ําพักน้ําแรง ดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความสมัครใจในธุรกิจของตนจริงๆ  
เรียกวาหาโดยอิสระเสรีไมมีการบีบบังคับซึ่งกันและกัน นี่เปนทั้ง สังคมนิยมและเสรีประชาธิปไตย  
สังคมนิยมนั้นวาถึงดานวัตถุ ทุกคนตางก็ทํางานประกอบอาชีพไมเบียดเบียนกัน เสรีประชาธิปไตย 
คือนิยมทางดานจิตใจ ทําดวยใจสมัครไมมีใครบบีบังคับ นอกจากนี้พระพุทธเจายังทรงสอนความมี
เสรี ซึ้งเขาไปกวานั้นอีก ทรัพยอันใดที่แสวงมาไดแลวอยาหวงแหนเก็บเอาไวใชแตคนเดียว เพราะ
คนเราเกิดมาไมใชอยูคนเดียวได จะตองอยูกับผูอ่ืน เมื่ออยูคนเดียวไมไดตองอยูกันหมูมาก ก็ตอง
รูจักเฉลี่ยแบงสรรปนสวนของตัวที่มีอยูใหแกผูอ่ืน ทานแสดงไววาทรัพยที่หามาไดถาหากใชเปน
แลวจะเปนความสุขทั้งตนและคนอื่น  ทานสอนใหรูจักแบงใชเปนสี่สวน โดยพูดเปนนัยปริศนาไว
วา 

  

สวนที่ ๑  ใชหนี้เกา 

สวนที่ ๒  ใชหนี้ใหม 
สวนที่ ๓  ฝงไวในดิน 
สวนที่ ๔  เอาไปทิ้งลงน้ํา 

  
สวนที่ ๑ ใชหนี้เกา คือ ใหบํารุงเลี้ยงบิดา-มารดา   ผูมีอุปการะคุณ   เราเกิดขึ้นมาเราเรียกวา

ไดมรดกตกทอดจากบิดา-มารดา  เลือดเนื้อเชื้อไขทั้งหมดเปนของบิดา มารดาทั้งนั้น วิชาความรู
และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมดที่เรามีเราใชอยูนี้ ลวนแตมาจากบิดา- มารดาเปนตนเหตุ เราจะเปนใหญเปนโต 
หรือเปนอะไรก็ตาม ถาไมไดสวนจากบิดามารดาแลวเปนอะไรไมไดสักอยางเดียว  บิดา-มารดา จึง
เปนผูมีพระคุณที่สุด เหตุนั้นทานจึงสอนวา เมื่อเราหาทรัพยมาไดแลวจงใชหนี้เกาทานไป คนเราถา
ไมรูจักบุญคุณของบิดา-มารดาแลวทําดีอะไรไมไดเลย เหตุเพราะรูจักบุญคุณบิดามารดานี่แหละจึง
รูจักสรางคุณงามความดีเพ่ือสนองบุญคุณผูมีพระคุณมีบิดา-มารดาเปนตน โลกมนุษยอันนี้จะอยู
เปนสุขก็เพราะคิดถึงบุญคุณของกันและกัน  
  



สวนที่ ๒ ใชหนี้ใหม คอื ใหแกบุตร-ธิดา ลูกหลานที่เกิดจากเราเขาทวงเอาหนี้อยูทุกว๊ันทุก
วัน วันหนึ่งๆตั้งหลายสตางค เขาจะทวงเอาอยูตลอดเวลาตราบใดเขายังเปนลูกหลานของเราอยู  อัน
นี้เปนหนี้ใหมใชมันไป แลวก็ยินดีเสียดวย 
  

สวนที่ ๓ ฝงไวในดิน นั่นคือเอาไปบริโภคเพื่อเลี้ยงอัตตภาพของตนใหมีชีวิตอยูได ดังเคย
อธิบายใหฟงแลว ตัวคนเราเหมือนกับพื้นแผนดินอันหนึ่ง พูดกันงายๆ เรียกวาหลมุ เปนหลุม
อันหนึ่งที่จะตองเอาของทิ้งลงไปทุกวัน คือเราบริโภคผานลําคอไปยังกระเพาะอาหารนั่นเอง ทาง
พุทธศาสนาทานวา อุคฺครนฺตํ ปคฺค รนฺตํ   คนเรามีไถอันหนึ่งมีปาก  ๒  ขาง ไหลเขาไหลออก  
หมายความวาบริโภคเขาไปแลวก็ถายออกมา หลุมดินหรือไถอันนี้แหละที่ตองนําของเขาไปฝง 
ตั้งแตเกิดจนเกิดกระทั่งวันตาย เราฝงอยูตลอดเวลา สารพัดอยางที่เราจะเอาไปฝงในนั้น เนื้อของ
สัตวตางๆ กุง หมู ป ูปลา เปด ไก วัว ควาย เอาไปฝงทั้งหมด ฝงลูกไมผลไม  สารพัดอยางไมเต็มสัก
ที ทางพุทธศาสนาทานสอนใหเกิดความสลดสังเวช อันตัวของเรานี้เหมือนกับปาชาผีดิบ คนตายที่
ไมไดเผาเขาเอาไปฝงเรียกวา ปาชาผีดิบ แตปาชาของเรามันจะสุกก็ตามจะดิบก็ชางฝงไดทั้งหมด    
ตัวคนเรานี้คิดดูเถิดไมมีดีเลย ที่เราพากันถือวาเปนคน เปนตัวเปนตน วาเปนโนนเปนนี่ มันลวนแต
เปนเรื่องถือเรื่องสมมติกันขึ้นมา นิยมตั้งกันขึ้นมาทั้งนั้น แตแทที่จริงแลวทุกคนก็คือ ปาชาผีดิบดีๆ 
นั้นเอง เปนหลุมที่ฝงสารพัดทุกสิ่งทุกอยาง ทานจึงสอนวาทรัพยสวนที่ ๓ ใหเอาไปฝงไวที่ดิน  
  
สวนที่ ๔ ใหเอาไปทิ้งลงน้ํา คือวาการทําสาธารณประโยชนโดยวิธีใดก็ตาม จะเปนการสรางถนน 
สรางโรงเรียน โรงพยาบาล แมจะทําบุญในพุทธศาสนาก็ได เรียกวาสาธารณประโยชน เพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อทุกๆ คนนั่นเอง ที่เรียกวา ทิ้งลงน้ํา เพราะวัตถุที่เราทานไปเรายกใหเลยไม
คิดจะทวงกลับคืนมา เหมือนเราทิ้งของลงน้ําจมดิ่งหายเงียบไปเลยไมตองการเอากลับมาอีก อีก
ประการหนึ่ง  การทําบุญทําทานมีแตความปลื้มปติ อ่ิมใจ ไดความเย็นใจสบายใจ เหมือนกับเอาของ
ทิ้งลงในน้ําฉะนั้น 
  

พากันลองคิดพิจารณาคําสอนของพระพุทธศาสนาดู จะเห็นวาเปนทั้งเสรีประชาธปิไตย 
และสังคมนิยมไปพรอมกันอยางสมบูรณ เปนเสรีประชาธปิไตย คือ ประกอบอาชีพดวยใจสมัคร
เองเปนอิสระและไมเบียดเบียนกัน ทรัพยสินที่หามาไดก็แบงสันปนสวนดวยความสมัครใจ ดวย
ความรักใครพอใจยินดี ไมมีใครบบีบังคับซึ่งกันและกันเลย เปนการเฉลี่ยความสุขใหแกกันดวย
ความเต็มใจ ดวยความเมตตา ก็เปนสังคมนิยมที่สมบูรณไปในตัว ถาหากเปนเชนนี้ โลกจะสบาย



หรือไม จะมีความสุขไหม ลองนึกดูซิ แนนอนทีเดียวไมมีใครปฏิเสธ หากจะมีคําทวงติงขึ้นมาวา 
หากเราทําเชนนั้นคนขี้เกียจขี้ครานเยอะนะซี ไมใชอยางนั้น พระพุทธเจาทรงสอนทุกคน ใหทุกคน
ทําอยางนั้น  แตมันเหลือวิสัย  มันเปนไปไมไดทั้งหมด มันก็เปนธรรมดา  เมื่อไดรับประโยชนจาก
คนอื่น ตนก็ขี้เกียจขี้ครานเปนธรรมดาละ แตวาพุทธศาสนาไมไดสอนใหเกียจครานไมไดสอนให
เอาเปรียบผูอ่ืน ทานสอนใหทุกคนขยันประกอบการงานตางหาก เมื่อทุกคนเปนอยางที่ทานสอนจะ
ดีหรือไม ลองคิดดูซิ สังคมนิยมเสรีประชาธิปไตยแบบของพระพุทธเจาจะดีไหม  
 เสรีประชาธิปไตยแลสังคมนิยมแบบของพระพุทธเจาไมตองมีพรรคมีพวกหรือต้ังกฎหมาย
กฎหมู ตั้งกฎธรรมชาติอยางเดียวเปนพอ คือ ตั้งศีล ๕ ไวเปนหลัก  ถาทุกๆ คนประพฤติตนใหอยู
ในศีล ๕ ขอยอมเปนเสรีประชาธิปไตยแลสังคมนิยมในตัว พระพุทธเจาพระองคเดียวทรงบัญญัติ
ไวนานตั้ง ๒๕๐๐ ปเศษ ใชไดตลอดกาลเลย ไมเหมือนเสรีประชาธิปไตยแลสังคมนิยมในสมัยนี้ 
เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่ง ก็ตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นมารางกฎหมายคณะหนึ่งรางแลวนําออก
ใช หรือเกิดกฎหมูขึ้น เพราะเหตุตั้งกฎไมถูกตองตามธรรมชาติของมนุษยแลสัตวทั่วไปนั่นเอง จึง
หมั่นตั้งหมั่นเปลี่ยนแปลงบอย ตั้งกฎออกมาเปนพรรคเปนพวกแลวก็ชิงดีชิงเดนกัน เมื่ออีกพรรค
หนึ่งมีความคิดความเห็นไมตรงกับอีกพรรคหนึ่ง ก็โจมตีห้ําหั่นซึ่งกันแลกันจนแหลกเหลว(ซึ่ง
หมายถึงความวิวาทกัน) ทีหลังก็ตองหาเรื่องแกแคนอีก  หรอืมิฉะนั้นก็ตั้งกฎหมูออกมาบีบบังคับ
ใหกระทําตาม ถาใครไมกระทําตามก็หมายถึงผูนั้นไมตองอยูเปนมนุษยกับเขาตอไป หาความสงบ
สุขเปนธรรมไมได แตรัฐบาลก็ยังทะเลาะกัน ราษฎรจะไมทะเลาะกันอยางไร เรื่องของผูมีกิเลสมัน
เปนอยางนี้แหละ พระพุทธเจาทรงสิ้นกิเลสแลวพระองคทรงบัญญัติเสรีประชาธิปไตยแลสังคม
นิยมไวไมใหเดือดรอนยุงเหยิงกัน   เขากันไดเปนอยางดีที่สุด นี่แหละศาสนาจะเปนของลาสมัยได
อยางไร คนตางหากหันหลังใหพระพุทธศาสนา ไมเขาใจพุทธศาสนา เมื่อไมเขาใจก็ไปโทษเรื่อง
ศาสนาวาเปนการถวงความเจริญ เปนของลาสมัย ที่แทจริงแลวศาสนานําคนตลอดกาลกาวหนาไกล
ลิบ แตคนตามไมทันเลยรองโหวกๆ อยูขางหลังวาศาสนาลาหลัง ศาสนาลาหลัง  ที่แทตนเอง
ตางหากตามศาสนาไมทัน ถาทําตามอยางศาสนาจริงๆ จัง ๆ อยางที่พระพุทธองคทรงสอนแลว 
โอโฮ! โลกอันนี้จะมีความสุขสบายอยางยิ่ง ความสุขสบายอันนี้แหละที่เรียกวา ทิฎฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ประโยชนในปจจุบัน 
  
 สรุปงายๆ วาคนเราเกิดมาตองกินตองหา พระพุทธองคจึงทรงสอนใหขยันหมั่นเพียรไมให
งอมืองอเทา และพรอมกันนั้นก็สอนไมใหเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทรงสอนไมใหลักฉอโกงขโมย



คนนั้นคนนี้ ตางคนตางทํามาหากินดวยความซื่อสัตยสุจริต ถาทุกคนทําอยางนี้มันก็สุขสบายเห็นผล
เห็นประโยชนในปจจุบันทีเดียว นี่พออธิบายใหเขาใจเรื่องประโยชนปจจุบัน 
  
 สัมปรายิกัตถประโยชน  ถาหากเราทําดีซื่อสัตยสุจริตทุกคนดวยกัน กจ็ะมีชื่อเสียงโดงดัง 
คนทั้งหลายจะนิยมนับถือ จะมีญาติมิตร พวกพองเพ่ือนฝูงมากมาย เมื่อตกยากลําบากตรากตรํา
อยางไร ก็มีคนอุมชูสนับสนุนชวยเหลือคํ้าจุน พนภัยภยันตรายนั้นไปได  นี่คือสัมปรายิกัตถ
ประโยชน  ประโยชนในเบื้องหนาไมวาจะเปนพรุงนี้ มะรืนนี ้ปนี้หรือปหนาก็ได เรียกวาสัมปรายิ
กัตถประโยชน  สําหรับคนถือวาชาติหนาไมมี โลกหนาไมมี โลกนี้มีอยูก็เปนสัมปรายิกัตถ
ประโยชน ในโลกนี้   ถาถือวาถาโลกหนามี ตายแลวเกิดอีก ผลอันนี้แหละจะเปนเสบียงกรังของเรา 
เปนนิสัยติดตามเราไปเกิดชาติหนา เพราะความดีที่เราทําบอยๆ หรอืทําทุกวันจนมันสนิทสนม
เขาถึงจิตใจแลว ทีนี้เวนไมทําไมได เมื่อไมไดทําจิตใจก็ไมสบาย หากไดทําความดีแลวจิตใจเบิก
บานเกิดความสุขทางใจ   
 ทางพุทธศาสนาทานสอนใหเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมวา ตนทําอันใดไวตนตองไดรับ
ผลอันนั้น  กรรมเกิดจากการกระทํา เมื่อทําแลวก็ตองเปนผูรับผลอันนั้นคนอื่นจะรับแทนไมได  
หากมีคําแยงวา ทําไมคนชั่วแลวไมไดรับผลชั่วทันตาเห็น ผลรายอันนั้นกลับไปตกกลับลูกหลาน
หรือคนอื่น ทําไมจึงเปนอยางนั้น อันนั้นไมใชคนอื่นรับกรรมแทนหรอกหรือ ขอตอบวา เขาทําเขา
ก็ไดรับอยูเหมือนกัน แตวาเลหเหลี่ยมมารยาของคนในสมัยนี้ผลักกรรมนัน้ไปใหคนอื่นอีก คนทํา
กรรมแลวถึงคนอื่นจะไมรูแตตัวเองยอมรูอยูดีๆ คนทํากรรมชัว่แลวผลักความชั่วนั้นไปใหคนอื่นได
ชื่อวาเปนเพิ่มกรรมชั่วนั้นใหแกตัวเองอีก ถาไมเชื่อลองคิดดูอยางนี้ก็แลวกัน เชนเราไปขโมยของ
เขามาเราก็รูตัวของเราอยูดีๆ วาเราเปนผูขโมยแตแกลงปายความผิดใหคนอื่น หาสักขีพยานไปมอม
เมาผูนั้นจนเขาติดคุกติดตะราง  มันเปนบาปสองตอ ทําความชั่วสองตอนะ เรารูสึกตัวอยูวาทําความ
ชั่วขโมยของเขาเปนทุกขขึ้นที่ใจของเราและครานี้พยายามเอาความผิดนั้นไปปายใหคนอื่นอีก มันก็
เปนทุกขตอไปอีกชั้นหนึ่ง เมื่อผูอ่ืนเขาเดือดรอนเปนทุกขติดคุกติดตะรางหรือถูกปรับ  เขาก็โกรธ
เรา มันก็เปนเวรตอกันไปอีก แลวเราก็ไมสบายใจเปนทุกขอีก นั่นเรียกวาสรางกรรมดีไดรับผลด ี 
สรางกรรมชัว่ไดรับผลชัว่  คนอื่นมารับใหไมได  คนอื่นรับโทษอันนั้นไปแลว สวนเราจะไดรับเพิ่ม
อีก โทษคือกรรมชั่วที่คนเรากระทําไวยอมเผาผลาญทั้งโลกนี้แลโลกหนา 
 พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาตองพูดถึงกายกับใจพรอมกันไป เพราะคนเรามีกายกับใจที่แยกกัน
ไมได จึงไดพูดวาพุทธศาสนามีทั้งสังคมนิยมแลเสรีประชาธปิไตยโดยสมบูรณ   สังคมนิยม  นัน้
เนนนิยมดานวัตถุ ไดแก กาย เกี่ยวกับทางกาย เสรีประชาธิปไตย นิยมทางดานจิตใจ ทางนามธรรม 



ถาหากพูดถึงสังคมนิยมฝายเดียวมันก็เปนวัตถุนิยม – เปนวัตถุธรรมไปหมด คือ พูดถึงกายอยาง
เดียวไมไดพูดถึงนามธรรมคือจิตใจ  ดังอธิบายไดฟงมาแลว ทางวัตถุนั้นจะทําใหเจริญแสนเจริญ
อยางไรก็ตามหาไดมีความสุขสบายถายเดียวไม วัตถุยิ่งเจริญเทาใดยิ่งจะทําใหความเสื่อมและความ
เดือดรอนฉิบหายใหแกโลกมากเทานั้น ถาไมมีความเจริญทางดานนามธรรมควบคูไปดวย  
หมายความวาจะเจริญแตดานวัตถุโดยไมเจริญทางดานจิตใจดวยไมได ไมมีความสุข หรือพูดเฉพาะ
ในตัวของเราที่เห็นงายนี้ ถาเจริญแตดานกาย รางกายเติบโตขึ้นมาโดยลําดับมีเรี่ยวแรงแข็งกลา แต
ดานจิตใจนั้นออนแอไมมีความเจริญ คือไมไดทําใหใจเบิกบานและกวางขวางเปนอิสระ จิตใจมีแต
เหี่ยวแหงหดหู มีแตความเดือดรอนเปนทุกข มีแตโลภโมโทสนัหุมหอจิตใจอยูเปนนิจ ตกเปนทาส
ของกิเลส ถาหากนําหลักของพุทธศาสนามาใชคือทําใหเจริญทั้งกายและใจพรอมกันไป ขณะที่
รางกายเติบโต หรือขณะบํารุงรางกายใหมีชีวิตอยูในวันหนึ่ง ก็อบรมจิตใจใหดีขึ้นกวาเกาคือละชั่ว  
ทําดี เจริญพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ เมื่อเกิดมาเบื้องตน ใครๆ ก็ยังไมรูจักดี-ชั่ว อาศัยที่บิดา มารดา
อบรม คือเอาคําสอนของพระพุทธเจามาอบรม โตขึ้นครูอาจารยสั่งสอน ทานก็เอาคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจามาอบรม ถึงจะไมเรียกวาคําสอนของพระพุทธองคโดยตรงก็ตาม แตอยูในขอบเขตของ
พระพุทธศาสนา คือใหละความชั่ว เมื่อรูจักดีรูจักชั่ว ดวยตนเองแลวก็ละชั่วทําดีเองโดยไมมีใคร
บังคับ นั่นแหละหลักพุทธศาสนาโดยแท เชนนี้จะเรียกวาศาสนาไมมีในตนอยางไร หรือจะวาเราไม
อยูในขอบเขตของศาสนาไดอยางไร  แลวจะวาพุทธศาสนาไมเกี่ยวของกับสังคมไดอยางไร เปน
เพราะเราไมรูตางหาก  เมื่อไมรูไมเขาใจก็เลยหาเราไมเกี่ยวของถึงเรื่องพุทธศาสนา  ศาสนาอยูที่
ไหนก็ไมทราบ สวนมากเขาใจวาคนเขาวัดเขาวาหรือตองบวชเปนชี เปนพระเปนเณรเสียกอนจึงจะ
เรียกวาปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนการทําตามศาสนา ไมใชอยางนั้น 
พระพุทธเจาไมไดทรงสอนแต พระ เณร ช ีหรือบคุคลในวัด  พระองคทรงสอนคนธรรมดานี่แหละ 
เพราะคนเรามีกายมีใจทุกคน ถามีแตกายไมมีใจ คือคนตายพระองคก็ไมทรงสอน หรือมีแตใจไมมี
กายก็ไมทราบวาจะเอาอะไรมาพูดกัน   ไมตองมีเรื่องพูดหรอก  พระพุทธองคทรงสอนใหทํากาย
และใจของเราใหดีคอยเจริญพัฒนาขึ้นมา  ไมใหตอยตํ่าเลวทรามลงไป ถาเราเขาใจอยางนี้แลวเราก็
จะรัก จะเคารพ จะนับถือ จะเลื่อมใส ในคําสอนของพระพุทธเจา 
 คนเราเกิดขึ้นมาแลวมันตองมีสิ่งหนึ่งเปนที่พ่ึงเปนที่อาศัยเปนหลักใจทุกคน ไมมีสักคน
เดียวหรอกที่ไมมีที่พ่ึง ตองมีทุกคน ทุกหมูเหลา ทุกชาติ มนุษยบางหมูไมมีศาสนา เขาก็ยังถือผีทั้งๆ 
ที่ไมเห็นตัวเห็นตนสักที เขายังถือผีเปนหลักใจที่ระลึก แมสมัยนี้ที่เขาเรียกกันทางการบานการเมือง
วา คอมมิวนิสตก็ดี ประชาธิปไตยก็ดี เขาก็ตองมีหลักยึดถือทุกลัทธ ิ ไมถือหลักกฎหมายก็ถือหลกั
กฎหมู ชาวพุทธเราถือหลักพุทธศาสนาหนักแนนมาตั้งแตบรรพบุรุษของเราในครั้งกระโนนเปน



เวลานานแสนนานนับเปนพันๆปมาแลว บางทีเราเลยไมทราบไมรูสึกวาเราถือพุทธศาสนาดวยซ้ํา 
แทที่จริงความเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมเชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วมันติดฝงแนนอยูในจิตใจที่สุด 
ถือวาบาปมีบุญมีจึงคอยพากันเกรงกลัวความชั่วบาปกรรม ไมสามารถที่จะทําบาปเต็มเม็ดเต็มหนวย 
แมแตมหาโจรถึงแมเขาจะทํากรรมชั่วสักเทาไรก็ตาม เขาก็ไมลืมเรื่องพระพุทธศาสนา เรื่องกรรม
เรื่องเวร เขาเชื่อเหมือนกัน อาตมาเคยสังคมกับพวกโจรสลัด เขายอมรับสารภาพใหฟงวาเมื่อเขาถูก
ลอมกรอบไมมีทางไป เขาบนกองบุญกองกุศล ขอใหพนอันตายแลวจะบวชใหได บวชเปนพระ
หรือเปนเณรก็ตาม เขาระลึกถึงกุศลขนาดนั้นเหมือนกัน เหตุนั้นอาตมาจึงวา พุทธศาสนานั้นแทรก
ซึมเขาไปถึงหัวใจของชาวพุทธเขาถึงเลือดเนื้อเอาจริงๆ  จังๆ ที่เขาทํากรรมชั่วนั้นทาํเพราะความ
จําเปน เขาเลาฟงชัดเจนเลยวา เพราะความจําเปน ความจนบังคับก็ไมเทาไร แตเพราะญาติพ่ีนอง
พวกพองรองขอใหแกแคนแกมือ โดยสวนมากมันเปนเชนนั้น 
 ความชั่ว นั้นคือ บาป เปนของไมดี เปนสิ่งที่นาละอาย เปนของนารังเกียจ คนที่ทําชั่วไมมี
ใครทําเปดเผยสักคนมีแตปกปดกันทั้งนั้น ถาหากเห็นวาคนใดทําความชั่วสังคมพากันกาหนา เมื่อ
ไมมีใครคบคาสมาคมดวยคนทําความชั่วก็จะคอยลดนอยลงบาง  แตเดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางนั้น 
ความนิยมของคนสมัยนี้มี่เสียอยูอยางหนึ่งคือ คนไมถือบาปถือบุญ ผูใดทําความชั่วกลับยกยอ
ชมเชยมีหนามีเกียรติ มนัก็เลยไปกันใหญละซ ี สมัยใดถานิยมความชัว่เปนสิ่งที่นาบูชา สมัยนัน้
บานเมืองจะเดือดรอนวุนวาย สมัยใดถาคนละอายบาปไมทํากรรมชั่ว เชดิชูบูชาขนบธรรมเนียม
ระเบียบอันดงีาม บานเมอืงทั้งหลายก็ไมเดือดรอนอยูเย็นเปนสุข  แตวาโลกมันเปลี่ยนแปลงกันอยู
เชนนี้แหละ เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอยูเชนนี้  โลกจึงเปนของไมเที่ยง  เปนอนิจจัง  เมื่อเรา
เกิดในยุคสมัยที่ไมดี กลียุคคือยุคที่เปนไปเพื่อหายนะ ก็จะตองไดรับความเดือดรอนเปนทุกขอยู
ตามธรรมดา เพราะโลกคือตัวของเรา โลกคือแผนดิน โลกคือหมูสัตว เราก็เปนสัตวโลกตัวหนึ่ง
เหมือนกับหมูเขาเหลานั้น เมื่อเรามาอยูในโลกกบัเขาแลวก็ตองเดือดรอนไปกับเขา ถาผูใดมาเขาใจ
ในเหตุผลทั้งหลายเหลานี้แลวก็กลัวภัยคือการเกิด เห็นโทษในความวุนวายเดือดรอน พากันพยายาม
ที่จะหลบหลีกโดยการทําคุณงามความดี อุตสาหหลับหูหลับตากลั้นอกกลั้นใจทําไปจนตลอดรอด
ฝง คนนั้นก็มีหวังที่จะรับความสุขในวันหนึ่งขางหนา ผูที่ทานพนจากทุกขก็เพราะทานลวนแตเห็น
โทษทั้งหลายเหลานี้ ทานจึงละชั่วทําดีได ถาคนเราเห็นความชั่วเปนของดีแลวก็หมดหนทางที่จะ
พนทุกขได 
 วันนี้ไดอธิบายเรื่องพุทธศาสนากับสังคมพอเปนแนวทางใหเห็นวาเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู 
แทจริงแลวคําสอนเกี่ยวกับสังคมของพระพุทธเจายังมีอีกมาก   สังคมไดประโยชนจากพุทธศาสนา



อยางมหาศาล พระพุทธเจาทรงเปนทั้งสังคมนิยม ทั้งประชาธิปไตยครบบริบูรณ ไมเปนสังคมนิยม
แลประชาธิปไตยสักแตชื่ออยางชาวโลกพูดกันเหมือนทุกวันนี ้ความจริงแลวหางไกลกันมาก  เอวํ ฯ 
  
  
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมธรรมนํากอน 
  
 การภาวนาหัดสมาธิ  หมายถึงการอบรมใจ  เพราะคนมีใจมีกิเลสจึงทําชั่ว  กิเลสอันนั้นมัน
เปนของสกปรก มันเหมน็เปนของเนาที่นารังเกียจในสังคม พระพุทธเจาจึงไดสอนใหคนละชั่ว แต
คนเรามักจะถือวาความชั่วที่ตนมีอยูนั้นไมสามารถจะละได เห็นวาเรายังกิเลสหนาบาปหนาไม
สามารถจะละได  เปนของทําไดยากอะไรตางๆ  ทํานองนี้  ถาหากวาทุกคนพากันไมยอมปฏิบัติตาม
หลักพุทธศาสนา คือทุกคนไมสามารถที่จะละความชั่วไดเสียแลว สังคมจะอยูเปนสุขไดอยางไร 
ศาสนาจะมีประโยชนอะไรกับพวกเรา ความชั่วเปรียบเหมือนโรครายเกาะกินใจของคนเราอยู  
พระพุทธเจาจึงทรงสอนวิธีรักษาใจใหหายจากโรครายนี้ เพราะพระองคทรงอบรมพระทัยของ
ตนเองดีแลว ทรงชําระพระทัยของพระองคใหหายจากโรครายแลว ทรงเปนผูวิเศษแลวจึงไดทรงนํา
พระธรรมนัน้มาสอนพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อใหไดกระทําตามจะไดหายจากโรครายนั้น 
 ทีนี้เรามาอบรมใจของเราตามหลักธรรมคําสอนของพระองค การหัดทําภาวนาสมาธิมิใชวา
จะพนจากทุกขถึงมรรคผลนิพพานในทีเดียว ไมใชเชนนั้น อยาไปคิดมากเกินไป การฝกหัดอบรม 
กาย วาจาและใจ ตองคอยเปนคอยไป  เชนที่ทานสอนใหเคารพกราบไหวนับถือผูมีพระคุณรียกวา 
กตัญู แลวรูจักตอบแทนพระคุณทานเรียกวา กตเวที คําสอนเหลานี้ลวนแตเปนการฝกฝนอบรม  
กาย ใจ ใหคอยเขามาหาความดีงาม คือ พัฒนา กาย วาจา ของตนใหเปนของดีงามขึ้นมาตามลําดับ 
การทําภาวนาสมาธิก็เปนการคอยทําอารมณใหสงบเขา ใหเปนใจที่ดีงามขึ้นมาเปนลําดับ ถาหากไม
มีการอบรมเสียเลยมันก็เปนการเควงควางไมทราบไปอยูที่ไหน ปลอยตามลําพังมันก็ขี้เกียจขี้คราน
ออนแอ ใชการไมได คนทั้งหลายพูดถึงใจโดยสวนมาก คือ ดใีจ เสียใจ กลุมใจ ชอบใจ ฯลฯ พูดถงึ
แตใจแตยังไมไดรูจักใจ ใจแทคืออะไร มีลักษณะอยางไร มีอาการอยางไรบาง แลวใจมันทํา
อะไรบาง  ก็ไมทราบ  เพราะเรายังไมเคยไดอบรมใจ ยังไมเคยทําใหใจอยูในอํานาจของตนหรือคุม
ใจใหมันอยู จึงยังไมไดรูจักใจ เมื่อไมรูจักใจก็ไมทราบวาใจมันทําอะไรตออะไรบาง ไมทราบวาทําดี



ไมทราบวาทําชั่ว  เลยไมรูจักจะแกไขอะไร จะแกไขอยางไร อนัใดควรละอันใดควรรักษาเอาไวก็ไม
ทราบ มันประสมปนกันไปทั้งหมด  

  ที่เราภาวนานี้คือ มาอบรมใจใหมันอยูนิ่งในอารมณเดียว สติ คือการระลึกได ใจ คือผูมี
ความรูสึก สติระลึกอยูตรงไหนใจอยูตรงนั้น เชน ระลึก พุทโธ  พุทโธ หรือระลึกตามลมหายใจเขา-
ออกก็ตาม เลือกเอาอันเดียวไมตองเอาหลายอยาง ระลึกอยูตรงพุทโธๆ และมันรูสึกอยูตรงนั้นดวย 
ความระลึกที่ไปจดจออยูในพุทโธ  สิ่งเดียว นั่นคือ  สติ สวนที่มนัรูสึกอยูตรงนั้นเปนผูรูสึก คือ ใจ 
สติจดจอคอยระวังใจใหอยูในที่เดียว พูดเปนอันเดียวจุดเดียวแตมันมีสองอยางอยูดวยกัน นี่แหละ
เปนสิ่งที่นาสนใจและนาคิด ถาหากเราไมสนใจเราไมคิด เราก็จะไมรูเรื่องของเหลานี้ เหตุนั้นขอให
สนใจและพากันคิดพากันลองทําดู   พยายามตั้งสติควบคุมใจใหอยูในที่เดียวใหนานที่สุดที่จะนาน

ไดยิ่งดี  เอาเพียงแคนี้เสียกอน  เอาละนั่งภาวนาทําดู 
 
 

ฆราวาสธรรม 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 

 
         คือธรรมของผูครองเรือนจะพึงปฏิบัติดังนี้ 

สุขของคฤหสัถมี ๔ อยาง 
               ๑. สุขเกิดแตความมีทรัพย 
               ๒. สุขเกิดแตการใชจายทรัพยบริโภค 
               ๓. สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ 
               ๔. สุขเกิดแตประกอบการงานที่ไมมีโทษ 
         เมื่อบุตรธิดาเกิดมาในตระกูลแลว ก็จงทําตนใหเปนบุตรธดิาที่ดี มีการปฏิบัติตนใหเหมาะสม 
แกภาระของตน ดังนี้ 
               ๑. ทานเลี้ยงมาแลว เลี้ยงทานตอบ 
               ๒. ชวยทํากิจของทาน 
               ๓. ดํารงวงศสกุล 
               ๔. ปฏิบัติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก 



               ๕. เมื่อทานลวงลับไปแลวทาํบุญอุทิศใหทาน 
         เมื่อเปนบิดามารดาของบุตร เราเปนบุพพาจารยคนแรกที่สอนเขา จึงทําตนใหเปนอาจารยที่ดี
เปนตัวอยางของบุตรธิดาเพื่ออนาคตของเขา ดวยคุณธรรมดังนี้ คือ 
               ๑. หามไมใหทําความชั่ว 
               ๒. ใหตั้งอยูในความดี 
               ๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
               ๔. แตงงานผูที่สมควรให 
               ๕. มอบทรัพยใหในสมัย 
         เมื่อไดเปนสามีของหญิงใดแลว ก็จงเปนสามีที่ดีของเขา อยาใหแตภรรยาปฏิบัติดี แตเราผูเปน
สามีเหลวใชไมได จึงควรปฏิบัติดังนี้ คือ 
               ๑. ยกยองนับถือวาเปนภรรยา 
               ๒. ไมดูหมิ่น 
               ๓. ไมประพฤตินอกใจ 
               ๔. มอบความเปนอิสระในบานให 
               ๕. ใหเครื่องแตงตัว 
         เมื่อภรรยาไดสามีที่ดี จิตใจยอมสบายหายกงัวลเปนทุกข จึงควรปฏิบัติตามดังนี้ คือ 
               ๑. จัดการงานดี 
               ๒. สงเคราะหคนขางเคียงทั้งฝายตนและฝายสามีดี 
               ๓. ไมประพฤตินอกใจสามี 
               ๔. รักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว 
               ๕. ขยันไมเกียจครานในการงานทั้งปวง 
         หัวขอธรรมที่แสดงมาโดยสังเขปนี้ ก็พอจะชี้ใหเห็นไดอยางชัดแจงแลววา ถาผูครองฆราวาส
ปฏิบัติตนใหถูกตองตามนี้แลว รับรองวาไดรับความสุขแน แตที่นี้ไมมีใครจะพยายามจะทําใหได
ครบถวนทุกๆขอนั้นซี ครอบครัวมันจึงเดือดรอนเปนทุกข ยิ่งไปกวาน้ําในหมอเดือด โดยเฉพาะ
แลวแมบานผูเปนแมพิมพเปนตัวสําคัญมาก แลวมิใชจะเปนแมพิมพแตเฉพาะในบานของตน
เทานั้น มันยงัหมายถึงความเปนแมพิมพของประเทศชาติและโลกดวย แมพมิพดียอมไดรูปพิมพ
สวย แมพิมพเสียรูป พิมพก็ใชไมได ฉะนั้นทานจึงแสดงลักษณะของแมพิมพที่ดีไว ๕ ประการที่
เรียกวา เบญจกัลยาณี ซึ่งมีครบถวนอยูในตัวของนางวิสาขาผูเปนตัวอยางแหงแมพิมพ คือ 
               ๑. รักและเคารพสามี 



               ๒. ปฏิบัติสามีดี 
               ๓. ไมนอกใจสามี 
               ๔. เชื่อฟงโอวาทของสามี 
               ๕. ประกาศคุณงามความดีของสามี 
          ทั้ง ๕ ขอนี้เราจะเห็นไดแลววา ความงามของหญิงโดยทางธรรมแลว ทานมิไดหมายเอา
เฉพาะงามรูปงามโฉมซึ่งเปนของปฏิกูลเปอยเนาและแปรปรวนทรุดโทรมไปเปนธรรมดาอยางที่เรา
ทานทั้งหลายเห็นๆ กันอยูแลวนี้ แตทานหมายเอาความประพฤติคุณธรรมซึ่งเปนความดีงาม อัน
เปนของบริสทุธิ์และไมรูจกัเสื่อมสูญไป หากหญิงใดมีคุณธรรม ๕ ประการนี้ พรอมดวยรปูสวย
เสริมเปนเครื่องประกอบดวยแลว หญิงนั้นไดชื่อวานางงามยอดเยี่ยม 
           อนึ่ง หลักเกณฑเลือกนางงามยังมีอีกวิธีหนึ่ง แตมิใชของพระพุทธเจา แตพอจะเขากันไดบาง
บางขอ มี ๕ ประการเหมือนกันคือ-รูปสวย รวยทรัพย นับวิชา, มีมารยาท, ชาติผูดี อันนี้ก็นิยมเอา
แตของภายนอกเปนหลักวินิจฉัยมาก  มีขอที่วามีมารยาทเทานั้นที่เขากับหลักความประพฤติธรรม 
ยิ่งสมัยนี้แลวเขาตั้งหลักเกณฑแตเฉพาะรูปอยางเดียว เชน อก เอว ตะโพก คิ้ว ใบหนา สวน
นอกจากนี้เขาไมเกี่ยว รูปนั้นนอกจากดังกลาวมาแลวบางคนมีรูปสวยอาจลืมตัว ทําความเดือดรอน
ใหแกเจาผัวมาก ผัวชวยหามระวังก็หาวาผัวหึงหวง เขาจึงวาไดเมียงามรักษายาก รวยทรพัยก็มัก
พองตัว เมื่อมีผัวคนตระกูลต่ําก็มักจะเหยียดหยาม คนมีความรูสูงแตขาดมารยาทมักถือตัว ทําการ
งานทั่วไปไมคอยจะได แมแตจะปฏิบัติผัวก็เหมือนงานต่ํา ฯลฯ ชาติผูดี ปรกติแลวมกัจะตกคางไม
คอยจะมีคูครอง แตมิใชวาไมมีคูครองเพราะเกหากแตไมมีคูครองเพราะไมมีคูเทียมตางหาก สวน
มารยาทนั้นเขาหลักเบญจกัลยาณี ที่แสดงมาแลว 
          หลักเกณฑเหลานี้ เปนหลักเกณฑของผูที่มีจิตใจยังไมบริสุทธิ์ ตั้งไวตามใจชอบของตนๆ
เทานั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รสนิยมกไ็ด ไมแนนอน สวนหลักเกณฑของพระพุทธเจาผู
ทรงมีพระสันดานอันบริสุทธิ์ตั้งไวนั้นเปนของนําสมัยอยูเสมอ สองพันกวาปมาแลว หลกัเกณฑ
เหลานั้นยังนํามาใชไดอยูเสมอ หลักตดัสินทุก ๆ ขอที่กลาวมาแลวนั้น หากขาดความประพฤติตนที่
ดีงามที่เรียกวาขอวัตรและมารยาทแลวไรคาทั้งนั้นไมสามารถจะนําความสุขความเจริญมาสู
ครอบครัวไดเลย เปนที่นาสังเกตวา ไมวาสมัยใดๆก็ตาม คนเราชอบกันแตการขัดสี ตบแตง
ประกวดกันแตรูปเนารางสกปรกอันนี้ สวนการประกวดคุณงามความดีไมคอยจะมีใครต้ัง
หลักเกณฑประกวดกันไว นอกจากพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น จะเปนเพราะหาคูแขงมิไดหรือ
อยางไรก็ไมทราบ และหลักเกณฑนั้นก็ชอบกล เพราะตั้งไวตัดสินแตฝายหญิงอยางเดียวเทานั้น 
          ดังโลกนิติก็มีบอกไวบทหนึ่งเหมือนกันวา "นกดุเหวาเสียงดีรูปราย หญิงขี้รายขอวัตรพางาม 



ชายรูปทรามวิชาพารุง (รุงโรจน)" เมื่อชายไดเมียที่ดีงาม ๕ อยางครบถวนแลวจะถือวาตนดีมี
ความสุขพอแลวก็ยังไมถูก แมพิมพดีแตผูพิมพไมฉลาดเขาใจในการพิมพ ก็ทําใหรูปที่พิมพออกมา
เลอะไดเหมือนกัน น้ําพึ่งเรือเสือพ่ึงปา ภรรยาก็ตองพึ่งสามีเหมือนกัน สมกับบาลีวา "ภตฺตา ปฺญา 
น มิตฺถิยา" ภัสดาเปนเกียรติของผูหญิงดังนี้ ผัวดี เมียดี (เหมือนฝาระมีที่ไดสวนกันกับปากหมอปด
ไดสนิท แตถาดีฝายเดียวหรือไมดีทั้งสองฝาย ถาเหมือนฝาระมีกับปากหมอที่ไมไดสวนกัน) บิด
เบี้ยวบาง โตหรือเล็กกวากันบาง ยอมปดไมลง หรอืลงก็ไมสนิทกันฉันนั้น ทานเปรียบคูครองของ
ฆราวาส เพื่อผูสนใจจะไดนําไปเปรียบดูดังนี้ ผัวดี เมียราย เหมือนเทวบุตรอยูรวมกับนางยักษิณี ผัว
ราย เมียดี เหมือนเทพธิดาอยูกับยักโขโณ ถารายดวยกันทั้งสอง เหมือนยักโขโณอยูรวมกับยักษิณี
นับวาผีแตงมาใหโดยแท ถาดีกันทั้งสองฝาย เหมือนเทวบุตรอยูรวมกับเทพธิดา เปนของหายาก จะ
หาที่ไหน ผูใดไดอยางคูนี้เหมือนกับไดรับพรทิพยมาจากสวรรค 
          เรื่องความยุงยากลําบากของฆราวาสนี้ ยุงยากแทบจะจับตนชนปลายไมติดเลยก็วาได ใคร
เกิดขึ้นมาแลวก็ตองสะสางแกความยุงเหลานี้ทุกๆคน ถาคนใดไมคิดเพื่อจะแก คนนั้นไดชื่อวาเกิด
มาเปนคนยังไมเต็มที่ การแกนี้นับตั้งแตเอกชนตลอดถึงหมูคณะ บริษัท และรัฐ แตแลวก็ไมมีใคร
สามารถจะแกใหสําเร็จไดสักคนเดียว ฝรั่งเขาคิดเหินฟาอากาศไดสําเร็จ แตปญหาน้ํามันก็ตามมา 
การแขงขันความเปนใหญในความสําเร็จก็ตามมา ตอไปถาการไปโลกพระจันทรสําเร็จปญหาเรื่อง
อ่ืน ๆ ก็จะตามมาอีก ไมมีที่จบสิ้น แตละคนที่เกิดมาไดตั้งโครงการณไวมากมาย ยังทําไมสําเร็จตาม
โครงการณที่ตนตั้งไว ก็ตายไปกอน หากจะประมวลเอาเอกสารแตเฉพาะโครงการณของผูที่ตายไป
แลวนั้นมากองไวแหงเดียวกัน ผูเขียนเชื่อวาจะโตและสูงกวาโลกที่เราอยูอาศัยนี้เปนไหน ๆ ผล
ที่สุดเมื่อบวกลบแลว สุขของฆราวาสไมคุมทุกข ขาดทุน ( สุขนอยทุกขมาก ) ใครจะทําอะไร ๆ 
เปนตน วาจะลงทุนคาขายก็ตามทีเถิด ตกลงวาถาขาดทุนแลวตองกลุมใจทั้งนั้น เกิดมาเปนคนกับ
เขาทั้งทีทําทุกวิถีทางซึ่งเห็นวาจะเปนไปเพื่อความพนจากทุกข แตแลวยิ่งทําก็ยิ่งเห็นแตเรื่องทุกข 
ไดเรื่องยุงทั้งเพเปนผลกําไรแทนที่จะไดเปนความสุขตอบแทน เมื่อกลับมาเปนเชนนี้เขาแลว จะ
ไมใหกลุมใจไดอยางไร 
          เรื่องความเปนอยูของฆราวาสนี้ ถาขาดหลักดํารงชีวิตตามแบบอยางที่พระพุทธองคทรง
แสดงไวใน คิหิปฏิบัต ิ แลวก็มีแตหลงมัวเมาเห็นแกไดไมเลือก เพียงเพื่อประโยชนดํารงชีพของ
ตนเองและครอบครัวเทานั้น โดยมิไดคํานึงถึงบาปอันจะเปนผลตามตัวมาภายหลัง ก็จะไดรับแต
โทษทุกขทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยสวนเดียว ชีวิตรางกายและครอบครัวเปนเสมือนความฝน
ดังกลาวมาแลว ผูจําเอาความฝนไวคือใจ บาปกรรมและความชั่วที่ตนไดกระทําไวแลวนั้น เมื่อกาย
แตกตายไปแลวจะเปนของใครเลานอกจากใจอันเดียวเทานั้นจะเปนผูรับภาระ จึงสมกับคําโบราณ



พูดเปนปริศนาไววา "ปลากินปลิง มาติดคออีแรง" 
          สวนพุทธภาษิตที่วา "ทุปพฺพชิตํ" บวชอยูก็เปนทุกขนั้น ก็เปนความจริง ฆราวาสทุกขเพราะ
เมื่อหาไดมาแลว ก็ตองรักษาใชสอย สวนผูบวชอยูทุกขเพราะไมมีและใชจายไมสะดวก ทุกขเพราะ
ทําตามขอบังคับ กฎ กติกา ระเบียบ วินัย จะอยู จะกิน จะใชสอยอะไรทั้งหมด ตองมีระเบียบทําตาม
ชอบใจของตนเองไมได ผูบวชก็ตองเปนฆราวาสมากอนจึงจะบวชได ฉะนั้นความเปนอยูตลอดจน
ถึงดานจิตใจ และกิเลสทัง้หลายของฆราวาสมีอยูอยางไร ผูบวชมาก็ตองมีอยูอยางนั้นตามเดิมเวนไว
มีแตกฎ กติกา ระเบียบ ธรรมวินัย บังคับไมใหทําตามอารมณชอบใจของตนเองอยางฆราวาส 
ฉะนั้นจึงเปนทุกข ผูบวชตองเปนผูยอมสละทุกๆอยางในเรื่องของฆราวาส ที่สุดแมแตบิดามารดา
และญาตมิตรทั้งหลายก็ตองทําตัวของตนใหเปนกลาง การบวชเขามาถาจะอุปมาแลวก็เหมือนการ
เกิดใหม แตเกิดในชาตินี้เรียกวาเกิดจากโอษฐ ( โอวาทของอาจารย ) และเกิดวันเดียวก็เปนใหญ
พ่ึงตนเองไดเลย จะไปจะอยูตองทําตัวเหมือนกับนกมีปกหางสวมสอดแลวบินไปไดเลยไมตองหวง
อะไร บวชเขามาแลวนอกจากจะเปนผูยอมสละทุกๆอยางดังกลาวมาแลว ยังตองใชความเพียร
พยายามและอดทนตอสูอุปสรรคตางๆอีกดวย ผูบวชเขามาไมผิดอะไรกับคนอนาถาไรที่พ่ึง ถาหาก
กฎหมายบานเมืองไมคุมครอง หรือคนปราศจากมนุษยธรรมเสียแลว พวกบวชเห็นจะอยูในสังคม
เขาไมไดแน เมื่อจาริกเที่ยวไปสถานที่ใดอยูพักพาอาศัยบานใดเมืองใด บุคคลใดสงเคราะหใหความ
อุปการะสนับสนุนตองยอมรับวาที่นั้นบานเมืองนั้นเสมือนปตุภูมิของตน และบุคคลนั้น ๆ ก็ถือเปน
เสมือนวา บิดามารดาหรือพอเลี้ยงของตน อาหารและที่อยูอาศัยเปนตน มันจะเปนอยางไรไมวา
หยาบละเอียดตองยอมรับเอาดวยความเต็มใจทั้งนั้น จะเลือกเอาตามชอบใจของตนเองไมได อยาก
ฉันเชา เขาใหสาย ถึงแมจะหิวแทบตายก็ตองยอมอด อยากเปรี้ยว อยากเผ็ด เขาใหเค็ม ใหหวาน ก็
ตองยอม บางทีอาหารเสียๆ เขายกมาใหก็ตองยอมรับเมื่อเขาถามถึงรสชาติก็ตองบอกวาอรอยเสมอ 
ผิดใจเขาไมได ทีหลังเขาไมใหลําบากตัวเอง พระพุทธเจาเปรียบตัวของพระองคเอง เหมือนผูรับ
เครื่องเซนของเดนเขาเหมือนกับเปรต ( รับของเขาใหทาน ) เวลาใจดีเขาก็ใหทานเวลาใจรายเขาก็
นิ่งเฉยเสีย เวลาเขาใหมากๆ เราฉันนอย ฉันไมไหวเขาก็วา เวลาอดไมมีอะไรจะฉันเขาก็ไมมอง ผู
บวชเขามาถาไมพิจารณาเห็นสภาพของฆราวาสแลว ยอมอาจโกรธเขาไดเหมือนฆราวาสโกรธพระ
บางกรณีที่เขาไมเขาใจเรื่องของพระ ผูบวชมาตองมองเห็นคนทั่วไปดวยใจเปนธรรม ถือเสียวาคน
ทั้งโลกเปนญาติมิตรของเราทั้งนั้น จึงจะหอบผาเหลืองอันล้ําคานี้ไวได คนพลัดถิ่นไปไกลที่วา
ลําบากเปนทุกขมาก ยังไมเทาผูบวชหนีไปไกลญาติมิตร สวนฆราวาสเมื่อเงินในกระเปายังมีก็ยังมีที่
พ่ึงอยูบาง สําหรับผูบวชถือเงินถือทองก็ผิดพระวินัย อาศัยแตบาตรก็ไดแตอาหารเทาเวลาจํากัด
เทานั้นพนเวลาไปแลวก็อยาไปหวังหรือบางแหงก็ที่อยางวามาแลว สวนปจจัยอ่ืนๆที่ผูบวชมา



จะตองพึ่งอาศัยยังอีกแยะ เพราะผูบวชมาก็ตองพึ่งปจจัยสี่อยางเดียวกันกับฆราวาส ผูบวชเมื่อ
ตองการสิ่งใดจะออกปากรองขออยางคนขอทานตามธรรมดาก็ไมได ผิดระเบียบพระวินัยของพระ
เวนเสียแตเขาไดปวารณาไวกอนแลว ฉะนั้นพระวินัยของพระทานใหถือบุคคลผูปวารณาเสมอ
เหมือนกับญาติ ๗ ชั่วโคตรของพระอีกคนหนึ่ง 
          ผูบวชมาแลวจะตองยอมตนเปนคนกลาง สมาคมกับคนทุกๆชั้น ตั้งแตต่ําที่สุดจนสูงที่สุดได
ไมเลือกหนา พรอมกันนัน้ก็ทํากิจที่ชอบดวยศีลธรรมเพื่อประโยชนผูอ่ืนโดยไมเลือกหนาดวยโดย
มิไดหวังอามิสและอาชีพสวนตัว หากเปนไปในหลักพรหมวิหารธรรม และยอมรับความอุปถัมภ
จากคนอื่นทั่วไปในสิ่งที่ควรความเปนคนกลางของพระอาจจะตองถูกผูที่ไมเขาใจในเรื่องของพระ
ดีเพงเล็งไปในทางที่เปนอกุศลได ในบางกรณีถึงกับยังความเสื่อมเสียใหแกพระผูที่บริสุทธิ์ก็อาจ
เปนได จึงเปนเรื่องความทุกขใจของผูบวชไมแพกันกับความทุกขของฆราวาส เชนการสังคม พระ
สังคมไมทั่วถึง ทักทายไมทันหรือไมทั่วกันหรือมีเหตุบางประการไมไดปราศรัย คนผูถูกทักทายที
หลังเปนตนอาจเขาใจผิดคิดโกรธนอยใจก็ได การเยี่ยมเยียนถามขาวหรือนิมนตในกิจตางๆ ก็
เชนกัน อาจมีผูมองไปในแงผิด ในเมื่อพระมีกิจธุระจําเปนทําไมทั่วถึง เพราะพระเปนคนกลาง
ดังกลาวแลวภาระจึงมีมากเปนธรรมดา นอกจากภาระที่เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องถึงคนอื่นแลว ยังมีภาระ
ประจําวันอันเปนสมณวัตรและสมณกิจอีกมากแถมยังตองแบกภาระอยางยิ่งซึ่งทุกๆคนจําจะตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง นั่นคือ ขันธวิบากยอมมีความแก เจ็บ ตายเหมือนกันทุกๆ คน ผูบวชมาแลว
ไดนามวาภิกขุ แปลวา ผูขอ เขาใหอะไรไมวาดีหรือชั่ว หยาบหรือละเอียด ตองยอมรับดวยความ
สุภาพเรียบรอยเสมอ เกือบจะเปนธรรมเนียมเสียแลววา ของเกาที่ใชไมได หรือของที่เขาเห็นวาเปน
เสนียดจัญไร ตองถวายวัดหรือพระ บางคราวโดนศรัทธาคนขี้เหนียว อาหารเสียรับประทานไมได
แลว อุนแลวยกไปถวายพระก็เคยมี ถึงผูมีศรัทธามาถวายของบางครั้ง แตพระฉันไดนอย เพราะของ
มากฉันไมไหว เจาของชักนอยใจ แตบางคราวพระอดแสบทอง นอนแขมวอยูริมตาย มองซายแล
ขวาหาผูมาถวายของใหฉันพอยาทองสักมื้อเดียวก็ไมมี เรื่องผูบวชกับฆราวาสนี้ ถาไมเขาใจเรื่อง
ของกันและกันแลวลําบากมาก แตก็เปนที่นาเห็นใจทั้งสองฝาย ฆราวาสผูเคารพเลื่อมใสในพระ
ศาสนาหรือพระองคใด เมื่อไดรับโชคลาภสุขกายสบายใจ ก็ระลึกถึงบุญ ถงึพระศาสนาและพระที่
ตนเลื่อมใสศรัทธา อยากจะทําบุญเพิ่มบารมี หากคราวใดไดรับความทุกขเดือดรอนดวยนานัปการ 
แมที่สุดความเดือดรอนอันเกิดแตภายในครอบครัวก็ดี เมื่อเห็นหนาพระผูที่ตนเคยเคารพบูชาเขาไป
เยี่ยมถึงบาน หรือไปหาทานที่วัดไดทําบุญกับทานแลว ความทุกขเดือดรอนก็หายไปอยางปลิดทิ้งก็
มี พระหรือพระศาสนาเปนเสมือนพระเจาผูประทานพรแกเหลาพุทธบริษัทผูมีศรัทธาเปนอยางดี 
แตก็นั่นแหละหากฆราวาสผูมีศรัทธารูจักใชปญญาปฏิบัติใดๆใหเหมาะสมแกกาลเทศะ ก็จะเปน



เครื่องเบาใจแกฝายพระผูที่ตนเคารพบูชามาก ทั้งตนเองก็จะไดชื่อวาไมงมงายเห็นแกตัวจนเกินไป 
เพราะกิจของพระผูบวชมาจะตองทําประโยชนทั้งสองฝายคือประโยชนสวนตนและประโยชนเพื่อ

คนอื่น ในประโยชนทั้งสองนี้ ถาพระองคใดทําประโยชนเพื่อคนอื่นมาก ชาวบานผูไมเขาใจธรรม
วินัยของพระก็ยกยองและชอบใจ และพระชนิดนี้แมจะอยูในเพศบรรพชิตไดนานๆ แตการที่จะเชิด
ชูหลักศลีธรรมคําสอนของพระพุทธองคไดนอยเต็มที โดยมากมักจะหลนกอนสุก แตพระองคใด
ทําประโยชนสวนตัวมาก ชาวบานไมคอยจะชอบใจ ในที่สุดลูกในตระกลูคนที่รักมากจะตองไดรับ
มรดกมาก แตไมคอยจะไดอาศัยตลอด มักมาตกหนักอยูกับลูกคนที่เกลียดมากไดรับมรดกนอยเปน
สวนมาก ธรรมวินัยของพระสอนใหทําตนเองใหเปนที่พึ่งตนไดเสียกอนแลวคนอื่นเขาจึงจะมา
พลอยพึ่งเราได 
          ฉะนั้น พระองคใดทําที่พ่ึงใหแกชาวบานไดมาก ก็หมายความวาทานผูนั้นทําที่พ่ึงของตนเอง
เพียงพอแลว สวนองคที่ทําเชนนั้นไมไดเต็มที่จึงไมควรตําหนิทาน เพราะทานเองก็ยังเปนอนาถาหา
ที่พ่ึงอยูเชนเดียวกันกับเรา เรื่องของผูบวชนั้นหากตนเองยังหาหลักธรรมเปนที่เกาะไมไดแลว ไม
ตองพูดถึงการเปนทุกขเพราะจะตองทําตนใหเปนที่พ่ึงแกคนอื่นหรอก แมแตตนเองก็เดือดรอน
แทบจะเอาตัวไมรอดอยูแลว โดยเฉพาะเรื่องการรับนิมนต ถาเปนพระที่อยูในที่เจริญเชนบานใหญ
เมืองหลวง มีการใชจายมากแลวก็ไมมีปญหาอะไร ที่มันแยอยูหนอยก็คือ พระที่อยูตามชนบทหัว
เมืองบานนอกนั่นซิ บางแหงมีหมูบานมากๆแตมีพระนอยไมกี่องค ถูกนิมนตงานนั้น งานนี้ ไมได
อยูฉันขาวที่วัดตั้งหลายๆวันก็มี งานมงคลบาน งานแตงงาน งานศพ งานผี บางทีเหม็นผีเนานั่งเฝา
โลง ฉันจังหันจนแทบกลืนไมลงก็มี บางองคสุขภาพดีก็คอยยังชั่วหนอย ไปถูกองคที่ขี้โรคเขาบางที
กลับถึงวัดลมปวยลงเลยก็มี บางคนเขาสึกออกไปแลวเลาใหฟงวาทนรับนิมนตเขาไมไหว บางทีรับ
นิมนตเขาติดๆกันตั้งครึ่งเดือนไปไมมีวันเวนแตละวัน บางทีวันละ ๒-๓ ครั้งก็มี บางทีดึกๆฝนตก
ตอนเชาเฉอะแฉะขี้โคลนทวมหลังเทาครึ่งแขงก็ตองไป ผมทนไมไหวเลยสึก จึงสมกับคําพังเพยคน
โบราณวา " พระทุกขเพราะนิมนตคนทุกขเพราะกิน " ไมรับไมไปเขาก็หาวารังเกียจเขา ไปไมเสมอ
หนาเสมอตาเขาก็หาวาเปนอคติ บางทีอาพาธไมสบายพอลุกไดไปไดก็ตองยอมรับนิมนตใหเขา 
พระผูบวชมาตองทําตนเปนเหมือนตัวหุน ไมมีอิสระแกตัวเอง ผูเขียนเคยถูกมาแลวดวยตนเอง เขา
นิมนตยอมรับไปใหเขาทุกๆงานทุกๆบานไมเลือกหนา ขนาดพระ ๔ องคนั่งริมขอบเตาไฟหุงตม
เขาก็เคยมาแลวเพราะเอ็นดูและกลัวเขาจะเสียใจ จนบางคนเห็นเขาแลวขอนิมนตใหงดเวนบาง ผล
ที่สุดไปเจอดีเขาอยางนาขบขัน 
          เรื่องมีอยูวามีเด็กตาย เขามานิมนตไปมาติกาบังสกุลในปารกทึบแหงหนึ่ง เขาหามศพไปขุด
หลุมฝงอยูกอนแลว มานิมนตพระไปทีหลัง เมื่อพระไปเขากําลังขุดหลุมอยู ขุดหลุมพลางคุยกันไป



พลาง คนหนึ่งพูดขึ้นวา พระไมมากระมังนานแลว อีกคนก็สอดขึ้นวา พระนิมนตแลวไมมาไดหรือ 
นิมนตไปฆาทิ้งก็ยังไดเปนอะไรไป เรื่องของพระมีเทานั้น ก็พอดีพระไปถึงหางกันสัก ๕ วาได 
ผูเขียนจึงไดเอยปากขอรองวา ขอทีเถิดสงสารพระบาง เอาไวใชหลายท ีพระหายากไปฆาตายเสีย
แลว คนอื่นตายทีหลังใครเลาจะมาบังสกุลให ขี้เมาจึงหยุดชงักลงดวยเกอเขินตลอดงานพิธีเขาไม
กลาเงยหนาอันแดงเต็มไปดวยพิษเมาของเขาดูหนาพระเลย จําเดิมแตนั้นมาผูเขียนไดมีสติเพิ่มความ
สํานึกขึ้นอีกเทาตัว คือรูตัววา ผูที่จะเปนพระอยูไดนอกจากจะอดทนตอสูกับอุปสรรคตางๆ แลว 

จําตองเปนผูยอมแพเขาทกุๆวิถีทางและทุกๆ กรณ ีพระผูบวชอยูไดนานๆ ม ีขอวัตรเปนเครื่อง
ฝกหัด อบรม กาย วาจา ใจ พรอมดวยคุณธรรมเปนเครื่องนําเหลาพุทธบริษัทใหตั้งอยูในสัมมา
ปฏิบัติ มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน ยอมเปนที่รูจักมักคุน เคารพบูชาแกเหลาสาธุชนทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถมากเทาไร ยอมเปนภาระแกทานมากขึ้นเทานั้น พระแกยอมใชดีกวาฆราวาสแกเปนไหนๆ 
วัวควายแกเขาปลดชรา คนแกทางราชการเขาก็ปลดเกษียณอายุ แตพระแกตราบใดยังมีลมหายใจอยู
เขายังใชอยูร่ําไป ยิ่งแกก็ยิ่งใชดี เห็นพระแกแลวมีความปลื้มปติยินดียิ่งกวาเห็นหนา ปูยา ตายาย 
พระแกผูพรอมไปดวยสมณลักษณะนั้น มิใชใครๆจะสรางไดงายๆ เมื่อไร สรางปูชนียวัตถุอยางอื่น
ถึงแมจะสิ้นเปลืองมากและใชเวลานานๆ ก็ยังมีคนสามารถสรางใหสําเร็จได แตการสรางพระดัง
ที่วานี้ ไมมีใครจะสรางไดเลย  ทานสรางตัวทานเอง ทั้งคุณคาเลาก็ไมมีใครสามารถจะตีราคาของ
ทานได ฉะนั้นจึงนาเห็นใจแกเหลาสาธุชนผูมีโชคดี ที่ไดพบเห็นสนทนากราบไหวบูชาและทําบุญ
กับทาน 
          อะไรแลหนอ ที่ทําใหพระทานทนกัดฟนอยูภายใตรมผาเหลืองอันไรคา แทจริงอะไรๆทุกสิ่ง
ทุกอยางที่มีอยูในวัดทั้งหมด แมมรณะภาพไปแลวที่สุดของสวนตัวที่ใชอยูก็ตกเปนสงฆไปหมด
เวนไวแตของเล็กของนอยบางอยางที่ไดมอบฉันทะใหเปนกรรมสิทธิ์แกคนใดคนหนึ่งกอนแต
มรณะ หรือสงฆพรอมกันอนุญาตใหของนั้นจึงจะตกเปนของคนอื่นตอไป เมื่อเปนเชนนั้นจะมี
ประโยชนอะไรเลา กับการที่ทานมาทนทรมานอยูภายใตรมผาเหลืองดังกลาวแลว เพราะเปนคน
เกียจครานหรือ ไมมีอาชีพเลี้ยงตัวได หรือ โกรธญาติพ่ีนองพอแมหรือ เปนคนอาภัพโลกลอยแพ
เสียหรือ ฯลฯ คนประเภทดังกลาวมานั้นยอมมีอยูทั่วบานทั่วเมืองหาไดงายใครๆ ก็ยอมจะเห็นกัน
อยูแลว ทั้งคนเหลานั้นเขาก็เคยเห็นสภาพความเปนอยูของพระมาแลว บางคนอาจเคยไดบวช
มาแลวดวยซ้ํา แตไฉนเขาเหลานั้นจึงทนอยูไมไดและไมบวชเลา พระผูบวชอยูไดนานๆจึงมิใช
เพราะเหตุดังกลาวมาแลวแน คงจะมีคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งยิ่งไปกวานั้น เปนเครื่องชุบหลอ
เลี้ยงชุบน้ําใจของทานใหเย็นฉ่ํา เปนหลักประจําใจของทานอยูเสมอ ทานจึงไมพรั่นพรึงตอความ
ลําบากตรากตรําเพียงผิวเผินอันมีตอรางกายภายนอกของทาน แนนอนทีเดียว คนประเภทดังวานั้น 



หากจะมาบวชก็อยูนานไมได ถามิใชเพราะคุณธรรมอยางอื่น ไมเหมือนกับความเขาใจของคนบาง
คนที่วา ขี้เกียจจะตายหนีไปบวชเสีย หรือเปนคนพิการแลวผลักเขาวัด เลยเปนเหตุใหคนทั้งหลายผู
ไมเขาใจเรื่องภายในของพระ เหมาเอาวาวัดเปนที่เก็บคนเลวทราม เมื่อมองเห็นพระในเวลาเชา
เหลืองอรามเต็มถนน เลยตีราคาพระเทากันไปหมด นี่เปนเหตุผลอันหนึ่งซึ่งทําใหคนมองพระไปใน
แงเลวทราม แลวก็เปนจริงดั่งวาเพราะทุกสิ่งทุกอยางเมื่อมีมากและนานเขาก็ตองมีของปลอมปนอยู
ของดีก็ตองเสื่อมคุณภาพลงเปนธรรมดา แตก็ไมควรเหมาเอาทั้งหมดเพราะการเลือกคนเขามาบวช
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดทรงวางหลักเกณฑไวดีแลว 

พุทธศาสนา กับ วิชาพาณชิยบัญชี 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ. ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๙  

 
            วันนี้จะเทศนเรื่อง การคากําไรในทางพุทธศาสนา ใหฟง เราแตละคนที่เกิดมานี้ก็เหมือนกัน
กับวาเราเกิดมาคาหาผลประโยชนกําไรในชีวิตของตน การที่เราพากันมาอบรมธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา ก็เทากับมาเรียนวิชาพาณิชยการบัญชี ฉะนั้น เมื่อเกิดมาแลวถาหากวาไมคิดนึกหรือไม
รูสึกวาตัวเราเกิดขึ้นมาคาหาประโยชนหากําไร มันก็จะไมผิดแผกอะไรกับสัตวทั่ว ๆ ไป ที่สักแตวา
เกิดมาเปนตัวเปนตน แลวก็ทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อยังชีวิตและอายุใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ แลวก็แลว
ไป แตมนุษยเราไดรับสมัญญาวาเปนผูมีใจสูง คือ สามารถที่จะพัฒนาจิตของตนใหเจริญกาวหนา
ไปได จึงไมควรคิดอยางสัตวทั่วไป ควรพากันคิดเห็นวา เราเกิดมาคาหาผลประโยชนใหแกชีวิต
ของตนในวันหนึ่ง ๆ ใหมันคุมคา 
            คนเราเกิดมาแลวจะอยูเฉย ๆ นั้นไมได เมื่อมีกายมีใจประสมกันเขาแลวจะตองมีกิริยา กิริยา
อาการของกายกับใจที่ปรากฏเห็นไดชัด ๆ นั้นมีอยูสองอยาง คือ ทําดีอยาง ๑ ทําเลวอยาง ๑ การทําดี
นั้นเรียกวา บุญ ทําเลวเรียกวา บาป 
            ถาจะเปรียบการกระทําทั้ง ๒ อยางนี้กับเรื่องการคา บุญ ก็เทียบไดกับ กําไร บาปคือ ขาดทุน 
            คราวนี้เราก็มาสังเกตดูตัวของเราวาแตละวัน ๆ นั้น ตัวของเราขาดทุนหรือไดกําไร เริ่มตั้งแต
ตื่นนอนเชา พอตื่นขึ้นมาแลวเราคิดถึงอะไรบาง คิดถึงความดีหรือคิดถึงความชั่ว คิดเปนบุญหรือ
เปนบาป อยางเชนผูที่อยูวัดจะเปนผูบวชเขามาในพระศาสนา เปนพระภิกษุ เปนเณร เปนปะขาว 
เปนแมชี เปนอะไรก็ตาม จะตองระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาอันนี้แหละ
เปนที่พ่ึงเปนสรณะของตน เปนที่พ่ึงทุกลมหายใจเขาออก คือระลึกอยูตลอดเวลา 



             คําวา ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆในที่นี้นั้น มิไดหมายความวาจะไปอาลัย
อาวรณถึงพระพุทธองคที่ปรินิพพานไปแลว หรือคิดถึงพระธรรมคําสั่งสอนมรรคผลนพิพานที่ยัง
ไมมีในตัวของเรา แลวก็เดือดรอนวุนวาย หรือระลึกถึงพระอรยิสงฆสาวกทั้งหลายที่นิพพานไป
แลว มีความอาลัยอาวรณคิดถึงทานจนกระทั่งวุนวาย ไมใชเชนนั้น สําหรับนักปฏิบัติแลว พุทโธ คือ 
ผูรู รูอะไร คือ รูตัวของเราวา เราระลึกถึงอะไร ระลึกถึงความดีหรือวาระลึกถึงความชั่ว ถาหากวา
พอเราตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงความดีหรือความชั่ว นั่นแหละจะตื่นตัวเลยทีเดียว ถาหากไมตื่นก็นอนจม
อยูไมระลึกถงึความดี ความชั่ว พูดงาย ๆ วาไมคิดถึงตัวของเราเลย 
            ผูที่ระลึกถึงตนวาเวลานี้ กาย วาจา ใจ ของเราบริสุทธิ์หรือไม ใจของเราคิดดีหรือคิดชั่ว ผู
นั้นจะเห็นวาเขาขาดทุนหรือไดกําไรตรงนั้น เห็นชัดดวยตนเอง 
            ธรรมดาของคนที่คาขายจะตองพยายามหากําไรใหได เมื่อเราระลึกถึงความดีหรือความชั่ว
แลว ถาเห็นจิตมันสงสายไปในทางชั่ว ก็รูสึกวาขาดทุนรีบแกไข นั่นแหละพุทโธปรากฏขึ้นตรงนั้น 
ตรงที่เรารูจักวาเราทําชั่วคิดชั่ว ในทางตรงกันขามถาหากวาเราทําดี คิดดี คิดถึงการทําบุญทําทาน 
จิตใจของเราผองใสเบิกบาน คิดถึงศีลของเราวาบรสิุทธิ์หมดจด คิดถึงใจของเราวาไมวุนวายสงสาย
ใจของเราสงบ นั่นแหละเราไดกําไรตื่นขึ้นมาเราไดกําไรแลว 
            ถาเราเขาใจวาเราไดกําไรอยางนี้ ๆ เห็นกําไรอยางนี้ตลอดเวลา เมื่อประกอบภารกิจการงาน
ใด ๆ ก็จะอิ่มอกอิ่มใจ ปลืม้ปติ จิตใจแชมชื่นเบิกบาน วันนั้นจะมีกําไรตลอดวัน นี่เปนกําไรเฉพาะ
ในวันนั้น คราวนี้วันตอ ๆ ไปเราทาํไดอยางนั้นอีก เราจะรวยไหม ลองคิดดู ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน 
เปนเดือนเปนปขึ้นไปเราจะรวยเทาไร แนนอนที่สุดเรามีกําไรมากมายสมกับที่เราเกิดมาคาหากําไร
แท ๆ ทีเดียว 
             คราวนี้ถามันตรงกันขาม พอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงอารมณวุนวี่วุนวายกลุมอกกลุมใจเดือดรอน 
มองดูจิตใจของเราวุนวายอยู กาย วาจา ใจ ของเราก็มีแตสิ่งปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวยความโลภ 
โกรธ หลง แมแตศีลหาก็ไมมี เปนทุกขกลุมใจ เมื่อไปประกอบภาระกิจในวันนั้น ไปทําอะไรก็
หงุดหงิดฉุนเฉียว เปนเรื่องไมดีไมงามทั้งนั้น กิริยาอาการทุกชิ้นทุกสวนที่ทําไปเปนของนาเกลียด
ทั้งหมด บางคนถึงขนาดวาอาหารก็รับประทานไมได คบคาสมาคมกับใครเขาหนาใครก็ไมติด ทั้ง 
ๆ ที่คนอื่นไมรูเรื่องกับเรา ไมทราบวาเรื่องอะไร เราคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวกับตัวเราเอง เปนทุกข
เดือดรอน เรียกวาขาดทุน ขาดทุนตั้งแตตื่นนอน ตกลงวันนี้ขาดทุนตลอดวัน ลองคิดดูซิ ถาหาก
สะสมอยางนั้นไวอีกในวันตอ ๆ ไปเปนอาทิตย เปนเดือน เปนป มันก็ตกนรกทั้งเปน ขาดทุนตลอด
กาล เหมือนกับทําการคาไมเจริญงอกงามทําอะไรก็มีแตขาดทุนทั้งหมด แลวจะเอาอะไรมากินจะอยู
อยางไรได นี่แหละจึงใหพากันมาฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาวิชาพาณิชยบัญช ี



            พระพุทธเจาทรงสอนดี สอนใหเราเรียนวิชาพุทธศาสนาใหเอาคุณงามความดีมาเปนเครื่อง
ระลึก ตัวของเราไมดีก็เอาคุณของพระพุทธเจามาเปนเครื่องระลึกใหมันดีขึน้ ตัวของเรายังไมทัน
เห็นของดี ก็ใหยกเอาคุณพระธรรมคําสอนของพระองคมาเปนเครื่องระลึกแลวจะไดดีขึ้น ยกเอาคุณ
พระอริยสงฆมาเปนเครื่องระลึกแลวเราจะไดละอายทาน 
            การระลึกถึงพระพุทธเจาเราไมเห็นพระองคทาน เห็นแตเพียงรูปปฏิมากร ดังนั้นเมื่อเรา
กราบพระพุทธรูป เราก็ระลึกถึงพระคุณของทาน คือ พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระองคทรง
เปนผูที่วิเศษ ทรงเปนผูรูแจง พูดกันงาย ๆ วาไมทรงงมงายเหลวไหล อยางปุถุชนคนธรรมดาสามัญ
เชนพวกเรา ทรงมีพระปญญาเฉียบแหลมลึกซึ้ง คอื เห็นของจริงตามเปนจริง ตัวอยางเชน ทรงเห็น
พระวรกายของพระองคนี่แหละวา แทที่จริงตัวตนคนเรานั้นเปนสภาวะอันหนึ่ง ซึ่งเกิดจากธาตุทั้ง
สี่ คือ ธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม นี่ของจริงเปนอยางนี้ พระพุทธองคทรงเห็นจริงทีเดียว และทรงเห็น
ละเอียดชัดเจนลงไปวา ไมใชคน ไมใชตน ไมใชของเรา ไมใชของใคร แทจริงเปนสภาวะกอนธาตุ
ที่มาผสมกันเขาเทานั้น 
            ยิ่งกวานั้นพระปญญาของพระองคยังชัดลงไปอีก ทรงเห็นตามเปนจริงเรื่อง ปรากฏการณ 
ธาตุดินก็ไมใชดิน ธาตุน้ําก็ไมใชน้ํา ธาตุไฟ - ลมก็ไมใชไฟ - ลม อันนั้นเปนสมมุติบัญญัติ ความจริง
มันเปนแตเพียง ปรากฏการณ สิ่งหนึง่ปรากฏขึ้นแลวก็แตกสลายหายไป 
            ลองคิดกันดูวา ดินมันเรียกตัวมันเองวาดินหรือไม น้ํา ไฟ ลม มันเรียกน้ํา ไฟ ลม หรือไม 
เมื่อคนไปสมมุติตั้งชื่อใหมัน มันก็เฉย มันไมรูสึกอะไร แตมันไดสภาพของมันอันนั้น มันเปนอยู
อยางนั้น นี่ของจริงเปนอยางนี้ สภาพการณอันนั้นมันมาปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติ มาเปนรูปตาง 
ๆ นานา เชนอยางพวกเรามีศีรษะ มีสองแขน สองขาเดินไปมาได ก็เลยมีการสมมุติเรียกวา คน เสีย 
ที่จริงไมใช เปนอะไรก็ไมทราบ แตเราไปวาเปนคนอยูตลอดเวลา ถาหากวามีใครมาเรียกเปนอันอื่น
ไป เชนเทียบกับสัตวอ่ืนไปก็จะโกรธใหญโต แตตัวมันเองเฉย ๆ ไมรูสึกอะไร นี่คือสภาพที่วา 
สภาวะของมันเปนจริงอยูอยางนี้ พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นในขณะนั้นละเอียดลึกซึ้งลงไปกวา
นั้นอีก นี่พูดโดยอนุมานเฉย ๆ ความรูของพระองคลึกซึ้งลงไปขนาดไหนก็ไมทราบละ นี่เพียงแต
พูดใหกันฟงถึง พระปญญาคุณ เทานั้น 
            พระองคทรงรูตามเปนจริงวาสิ่งทั้งปวงเปนสภาวะอันหนึ่งไมใชคน ไมใชสัตว แตเรามาถือ
กันงมงายจริง ๆ จัง ๆ วาเปนคนก็เปนคนเอาจริง ๆ จัง ๆ วาเรา วาเขาก็เปนเราเปนเขากันจริง ๆ จัง ๆ 
ดวยเหตุนี้จึงวาพระปญญาคุณของพระองคลึกซึ้งละเอียดและพระองคทรงรูดวยพระองคเองไมมี
ตํารา ไมมีครูสอน 
            เมื่อทรงมีพระปญญาเฉียบแหลม ทรงรูแจงตามความเปนจริงแลวจึงทรงละอัสมิมานะ ทรง



ละอุปาทานในขันธหรืออัตตา และทรงละในสภาวะนั้นเสียได พระองคทรงชําระสะสางจนพระทัย
ใสสะอาดบริสุทธิ์ จึงเกิด วิสุทธิคุณ ขึ้นมา 
             เมื่อพระทัยของพระองคมีปญญารูแจงอยางที่อธิบายมาแลวนี้และพระทัยใสสะอาดบริสุทธิ์ 
ก็ทรงมองเห็นมนุษยชาวโลกพากันยดึถืองมงาย วาตนวาตัว ของเราของเขา อะไรตาง ๆ นานา ก็
ทรงสงสารเอ็นดู ทรงมีเมตตากรุณา อยากจะใหมนุษยสัตวไดรูเห็นตามจริง จึงไดทรงอุตสาห
พยายามเทศนาสั่งสอน อันนี้เปน พระมหากรุณาธิคุณ 
             พระคุณของพระพุทธเจาสรุปลงโดยยนยอมีสามประการดังกลาวมานี้ ถากวางออกไปก็มี ๙ 
ประการ ตามที่เราสวดมนตไหวพระอยูทุกวันในบท อิติปโสภควา อรหํ สมมา สมพทฺุโธ ฯลฯ เปน
ตน การระลกึถึงคุณของพระพุทธเจาใหระลึกอยางนี้แลวจิตใจจะอยูในเฉพาะตัวของเราไมไดสง
สายไปที่อ่ืน เมื่อคุณความดีในตัวของเราไมมี เรายกเอาคุณของพระพุทธเจามาพิจารณา คุณของ
พระองคเลยกลายมาปรากฏเกิดขึ้นในกายในใจของเรา เราก็เห็นชัดตามเปนจริงดังที่อธิบายมานั้น
ดวยตนเองอันนี้ก็เรียกวา ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ชี้สองทางใหเราเห็นผิด - ถูก เห็นดีเห็นชั่ว 
เห็นคุณเห็นโทษ สิ่งที่เปนประโยชน มีสาระหรือไมมีสาระ เห็นชัดแจงขึ้นมาในตัวของเรานั่น
แหละ อยางนี้เรียกวาเราเห็นธรรม เขาถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พอเรามีพระ
พุทธคุณปรากฏเกิดขึ้นมา ก็มีธรรมะเปนเครื่องอยู ตัวของเราก็กลายเปนสงฆ คือผูปฏิบตัิชอบ
นั้นเอง มันอยูอันเดียวนั่นแหละ 
          สุปฏิปนฺโน ปฏิบัตชิอบ จะปฏิบัติไมชอบอยางไร ถาไมชอบมันก็ไมถึงพุทโธ ไมชอบมันก็ไม
เห็นพุทธคุณ ไมเห็นพุทโธ ไมเห็นตามเปนจริงอยางที่วานี้ เมื่อปฏิบัติดีปฏบิัติถูกก็เห็นตามเปนจริง 
เปน สุปฏิปนฺโน เทานั้นเอง อันที่ปฏิบัติไมดี ไมถูกไมตองนั้น คือมันเขาตัว มันเขาหากิเลสความ
ตองการและความปรารถนาของตนที่ยังมีอยูจึงไมเห็นตามเปนจริง เปน สุปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติดีไมได 
มันก็ไมตรง ก็ไมเปน อุชุปฏิปนฺโน มันก็แวะเวียนวกไปเวียนมา ไปหาลาภ หาผล หาความตองการ
ประโยชนนัน่ประโยชนนี่ สารพัดทุกอยางที่จะเกิดขึ้นมา มันก็ไมเปนไปเพื่อพนจากทุกข ไมเปน 
นิยฺยานิกธรรม ญายสุปฏิปนฺโน ก็ไมมี สามีจิปฏิปนฺโน ก็ไมมี การปฏิบัติมันไมนาเลื่อมใสไมนา
กราบไหวบูชา มันก็ไมเปนใหญในธรรมนั่นนะซ ีนี่แหละคุณของพระสงฆ  
            จงพากันเอาคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มาพิจารณาใหมนัเกิดมีขึ้นในตัวของเรา 
เราเปนสาวกเราตองฟงธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา มันไมเกิดเองเปนเองอยางพระองคเราฟง
ตามพระองคทรงสอน เกิดความรู ความเขาใจแลวปฏิบัติตาม มันจึงคอยเกิดขึ้นมาภายในใจของตน 
จึงเรียกวาสาวโก ผูฟง ตองฟงเสียกอนไมใชเกิดเองเปนเอง 



            เมื่อเขาใจตามนัยที่อธิบายมานี้แลว คราวนี้มาลองคิดดู ที่วาชีวิตของเราเกิดขึ้นมาเปรียบ
เหมือนมาทําการคานั้น เวลานี้เราทําการคาถูกทางแลวหรือยัง ไดกําไรหรือขาดทุน ลองตรวจดูตัว
ของเราจึงจะรูไดวา คาขายไดผลประโยชนหรือขาดทุน แลวจึงจะไดดําเนินภารกิจนั้นตอไปให
ถูกตอง ถาหากวารูจักแลววาคาขายขาดทุนแลวยังยอมขาดทุนอยูร่ําไป ไมพยายามที่จะหา
ผลประโยชนหากําไร เห็นวาผิดแลวยังดําเนินอยูอีกมันก็หมดหนทางไมตองฟงธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาตอไป เทานั้นก็พอ 
            ถาหากวาเราตั้งใจจะหากําไรเพิ่มผลประโยชนในชีวิตของเรา คือเห็นวาที่ทํามานั้นผิดและ
อยากจะแกไข พยายามดําเนินตามทางที่ถูกตอง เปนไปเพื่อความเจริญกาวหนาและผลประโยชน
มันก็มีวันเวลาที่จะพอ ชาตินี้เราไมไดเจริญกาวหนาดวยคุณธรรมมาแลว เรารูตัวก็หันมาเจริญ
คุณธรรมอันใดอันหนึ่ง เปนตนวาเจริญศีลใหมีขึ้นที่ตนวันนี้เสียกอนใหมันถูกตองมั่นคง ใหได
ผลไดประโยชนไดกําไรในเสียวันนี้ เริ่มตั้งแตวันนี้เปนตนไป วันนี้ เดือนนี้ ปนี้ ตลอดชาตินี้ มาหา
ผลประโยชนกําไรมันก็ไมทุกขไมจนนะซี นี่อะไร ! เกิดมาทีไรก็มีแตขาดทุน ยิ่งศีลธรรมก็ไมมี 
แลวก็ไมยอมที่จะแกไขปรับปรุงตัวเองปลอยใหขาดทุนอยูร่ําไป เมื่อไรเลามันจะไดกําไร ดีไมดีจะ
ไมไดมาคาขายกับเขาอีกซ้ําลมจมไปไมมีที่จะหันหนาอาปากกับเขาสักที มันก็แยละซี นี้จึงวาชีวิต
ของคนเรานาเสียดาย ถาเปนอยางนั้น เกิดมาแทนที่จะมาคาขายหาประโยชนอยางเขา เรากลับมา
ยอมขาดทุน 
            ชั่วระยะเวลาชีวิตที่ยังเหลืออยูนี้ ยังเหลืออยูนอยนิดเดียวแลวยังยอมขาดทุนตลอดชาติ เมื่อ
ตายไปแลวก็ไมไดมาคาขายกับเขาอีกแลว หมดหนทาง เวลาก็หมดเทานั้น ไมมีโอกาสอีกแลว 
             เพราะฉะนั้นจึงวาพากันตรวจตราดูของเราทุก ๆ คน ตั้งตนแตลืมตายังไมทันลุกจากที่นอน
ไปจนตลอดวัน ถาหากวาทุกคนพากันตรวจตราดูคุณงามความดีของตน และความผิดความชอบ
ของตนอยูตลอดเวลาอยางนี้แลว การอยูดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานดวย
การนับเงินนับทองดวยการแลกเปลี่ยนสินคา เอามานับแขงขันกนัดูวาใครไดมากใครไดนอย สาม
คนสี่คนหรือเกาคนสิบคนก็ตาม ตางคนตางก็มีกําไรทุกคน ลองคิดดูจะมีความสุขไหม 
        ถาเราขาดทุนแลว เวลาคนอื่นเขานับเราไมมีอะไรจะนับมองเห็นเขาแลวนอกจากจะอิจฉา
ริษยาเขาแลวเราก็จะกลุมใจคือเห็นเขาทําดีทนอยูไมได อันนั้นแหละเรียกวาเกิดมารกแผนดิน ถาเรา
มาเปลี่ยนคําพูดใหมวาคนเชนนั้นเรียกวาเกิดมารกศาสนา คนรกแผนดินแลวมาตกอยูในพุทธ
ศาสนาก็รกศาสนาอีก ไปสวรรคก็ไปกับเขาไมได เพราะสวรรคมันเตียนสะอาดราบรื่น คนรกดวย
กายอยูกับคนสะอาดไมไดเพราะเกะกะระรานคนรกดวยวาจา คือพูดเท็จ สามหาวโออวด คนรกดวย
ใจ คือคิดประทุษรายเบียดเบียนคนอื่นจิตใจไมสงบ ไมมีศีล ตกนรกตั้งแตยังมีชีวิตอยูนี่แหละ ทุคติ 



ปฏิกงฺขา ตายไปแลวแนนอนที่สุดจะตองไปสูอบาย 
            วันนี้อธิบายมาพอแกเวลาเพียงเทานี้ เอวํ ฯ.  

 
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนําไปกอน 

            เรายังไมเคยทําความสงบ เหตุนั้นเบื้องตนจงพากันทําความสงบเสียกอน ที่อธิบายใหฟงวา
ใหตรวจเรื่องของเรานั้นจะตรวจเทาไร ๆ ก็ไมเห็นหรอกถาหากวามันไมสงบ ถาจิตใจสงบลงเมื่อใด
แลวมันจะมาปรากฏที่ความสงบนั้นเอง เราจะไปตามหาตามคนดูโนน ๆ นี่ ๆ ไมมีวันจะเห็นของ
จริงได ความดีมีอยูแตไมรูจักของดีเพราะจิตของเราไมดีพอที่จะรูจักของดี คือความสงบไมมี เหตุ
นั้นจงสรางความดี คือ ความสงบใหเกิดมีขึ้นที่ตนเสียกอน พอที่จะรับเอาความดีนั้นมาพิจารณาให
เห็น ถึงแมจะไมไดอะไรก็ตาม ขอแตใหทําความสงบใหไดเสียกอน 
             กอนที่จะเกิดความสงบขึ้น ก็จําเปนจะตองใชอุบายแยบคายหลายเรื่องหลายอยาง วันนี้
ลองใชอุบายอันนี้ดูก็ได ตัวของเรานี่แหละ พิจารณาที่ลมหายใจออกลมหายใจเขา มันมีชีวิตอยูได
เพราะลมหายใจ ถาลมไมมีเสียแลว รางกายและชีวิตอันนี้ก็ไมมีความหมายอะไรเลย เพราะฉะนั้น
สมมติบัญญตัิขึ้นมาเองวา ลมหายใจเขา - ออกหมดไปไมมี กําหนดวามันไมมี มีแตตัวต้ังโดอยูนี่ ไม
มีลมหายใจ แลวก็พิจารณากําหนดใหมันเย็น กําหนดใหเย็นไปหมดทั่วทั้งรางกาย เพราะไมมีลมมัน
ก็ไมมีความอบอุนมันดับไปเย็นไป คราวนี้มันก็พองอืดขึ้น เปอย เละไป เนื้อหนังหลุดออกไป ยัง
เหลือแตโครงกระดูก ที่สดุโครงกระดูกก็ตองผุพังไป เลยไมมีอะไรเหลือ ตัวตนเลยไมมี ถาหากเรา
พิจารณาแบบนี้ จิตมันจะเกิดความสลดสังเวช เพราะเหตุที่มันไมเปนสาระในตัวตนของเรา จิตจะ
สงบนิ่งแนว วันนี้ลองหัดแบบนี้ดูลงมือทําได  
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