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การปกครองรักษาตน 

 
 วันน้ีเปนวันท่ีมีโอกาสอยางย่ิงในบรรดาวันท้ังหลายท่ีผานมา รูสึกวันน้ีเปนวันท่ี
มีโอกาสเต็มท่ีนับแตเร่ิมออกเดินทางมา เปนโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระท่ัง
ถึงบัดน้ี ของทานนักแสวงบุญท้ังหลาย 
 คําวาบุญ ทานทั้งหลายคงพอทราบได เปนส่ิงท่ีโลกตองการท้ังคนและสัตว
ตลอดมา ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอยางอื่น ส่ิงอ่ืนท้ังหลายน้ันมีการ
นิยมเปนยุคเปนคราว แลวเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆ สวนความนิยมในคําวาบุญน้ีไมวา
สัตวไมวาบุคคล ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความมุงหวังกันตลอดมาทั้งอดีต ปจจบัุนและ
อนาคตไมมีท่ีส้ินสุด เมือ่ความรูสึกยังมีอยูภายในตัวของบุคคลและสัตวน้ันๆ แตควร
ทราบตามภาษาไทยของเราท่ีแยกออกไปจากบุญ ซ่ึงก็เปนภาษาไทยคําหน่ึงแลว เพื่อ
ทราบความหมายในคําวาบุญน้ีใหชัดเจน สมกับวาเปนสิ่งที่เรามุงหวังอยางแทจริงนั้น
คืออะไร 
 คําวาบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรง จะเปนความสุขทางกายหรือทางใจ เปน
สิ่งที่โลกตองการดวยกัน ไมมีจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ซึ่งความสุขนี่เปน
สิ่งที่โลกตองการเสมอมา ความสุขทางกายอยางหนึ่ง ความสุขทางใจอยางหน่ึง รวม
แลวมีสอง กายสบายเราก็อยูสงบ ใจสบายเราก็เรียกวาเปนสุขนั่นเอง 
 สาเหตุที่จะใหเกิดเปนความสุขขึ้นมาทางกายทางใจ ตองมีการขวนขวาย มีการ
ระมัดระวังรักษา อยาใหขาศึกมาทําลายความสุขท้ังสองประเภทน้ีได ท่ีทานนักใจบุญท้ัง
หลาย อุตสาหสละเวลํ่าเวลาหนาท่ีการงาน และทรัพยสมบัติมากนอยดวยใจจริงของตน 
มาสูสถานท่ีน้ีก็ดี หรือในการบําเพ็ญบุญท่ัวๆ ไปก็ดี ช่ือวาเปนตนเหตุแหงการแสวงบุญ
คือความสุขอยางแทจริง ถูกตองตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงสอน
มาแลว นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางที่ชุมเย็นแกจิตใจเรา 
 บุญน้ีไดมากนอย เปนสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้น ไดมากเทาไรก็ไมเหลือเฟอไม
เฟอเหมือนอยางอ่ืนๆ เปนสิ่งที่สัตวโลกปรารถนาโดยทั่วกัน แมทานที่ถึงวิมุตติพระ
นิพพาน ก็ยังตองมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันไดในทางสมมุติวา ปรมํ 
สุขํ ทานยังมีความสุขอยางย่ิงท่ีนอกสมมุติอยูภายในใจทาน 
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 ฉะน้ัน เมื่อเราทราบแลววา บุญคือส่ิงท่ีโลกตองการ เราผูหน่ึงในนามของโลก
ท่ัวๆ ไป จงพยายามทาํความสนใจและขวนขวายในทางบุญใหเกิดขึน้โดยสมํ่าเสมอ จน
ตลอดอายุขัยวัยส้ินสุด 
 คนไมมีบุญ สัตวไมมีบุญ เปนบุคคลและสัตวที่อาภัพมาก เกิดมากับโลกเขาแม
วันคืนปเดือนยังคงเสนคงวาอยูตามธรรมดาก็ตาม ก็รูสึกวาวันคืนปเดือนน้ันยืดยาวมาก 
อยากใหมืดใหแจงเสียโดยเร็วเพราะทนตอความทุกขความทรมานไมได น่ีแหละการ
ขาดบุญคือความสุข มีแตความทุกขทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยูตลอดมา วันคืน
ปเดือนจึงเปนเหมือนกับยืดยาวจนเหลือประมาณ ความอาภัพบุญยังตองแบกบาปหาม
กองทุกขไมมีประมาณ ทั้งนี้ก็เพราะความเชื่อตัวเองเกินไปเปนสาเหตุใหรับเคราะห
กรรม 
 โลกก็กลายเปนโลกแคบ ถาลงทุกขไดเขาบีบค้ันรางกายและจติใจของคนและ
สัตวรายใดแลว อะไรๆ ก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา ไมเปนที่เจริญตาเจริญใจทั้งนั้น โลก
ก็แคบเขามา แตวันคืนปเดือนรูสึกวายืดยาวมาก ชีวิตน้ีก็รูสึกวายืดยาวไปดวยในเวลา
คับขันเชนนั้น เพราะความสนใจอยากใหพนจากทุกขท่ีกําลังเหยียบยํ่าทําลายอยูเวลา
น้ัน บางรายก็อยากตายไปเสียในขณะน้ัน เพื่อจะไดพนจากทุกขที่กําลังบีบบังคับอยู
เวลาน้ัน ทุกขตองทําใหจิตเราคิดไดตางๆ เพราะอํานาจของทุกขนี้เปนของรุนแรงมาก 
แมแตสัตวก็กลัว ไมวาแตมนุษยเราเลย 
 การสรางเคร่ืองปองกันทุกข จงึมีหลักวิชา มีอุบายวิธีท่ีจะสรางใหถูกตองดีงาม 
โดยไมสรางความทุกขใหตัวเองและขนทุกขใหคนอ่ืน คือไมเหยียบยํ่าทําลายคนอ่ืนเพือ่
การสรางความสุขใหตนเองอันเปนทางที่ผิด พระพุทธเจาจงึไดประกาศสอนธรรมอัน
เปนแนวทางท่ีถูกตอง ที่เรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แปลวา คําส่ังสอนอันเปน
เครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตแกบรรดาสัตวนั้น พระองคทานได
ตรัสไวชอบทุกสิ่งทุกประการแลว ไมมีสวนบกพรอง น่ีเปนทางเดินอันราบร่ืนดีงาม
สม่ําเสมอและชุมเย็นแกผูดําเนิน คือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองคทรงประกาศ
สอนไว ดังเราทานทั้งหลายไดบําเพ็ญและปฏิบัติตามสวากขาตธรรมนั้นตลอดมา 
 เชน กฐินทานที่เราไดบําเพ็ญมาเปนประจําจนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็เปนการดําเนิน
ตามหลักสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาสอนไวแลวทั้งนั้น นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางชุม
เย็นทั้งผูที่ใหทาน ท้ังผูรับทานจากเรา พูดทั่วๆ ไปก็วา ทั้งผูใหผูสงเคราะห ทั้งผูรับการ
สงเคราะห เราจะสงเคราะหมนุษยดวยกันก็ตาม สงเคราะหหรือใหทานแกสัตวก็ตาม 
สัตวก็ไมเปนภัย เราก็ไมเปนโทษ ตางคนตางมีความสุขความเย็นใจยิ้มแยมแจมใสทั่ว
หนากัน 
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 เราไดรับความสุขเพราะการสงเคราะหผูอื่นในทางน้ําใจ ดวยความรูสึกซาบช้ึง
ในจติใจวา ตนมีวาสนาพอจะใหคนอ่ืนหรือสัตวอ่ืนไดอาศัยความสุขความรมเย็นจาก
ตน สัตวหรือคนก็ตามรายที่ไดรับการสงเคราะหจากเราก็มีความดีอกดีใจ วาเทาทีต่นได
รับความสุขมาน้ีจากทานผูน้ันๆ สงเคราะห มีจํานวนมากนอยเพียงไรก็ตองระลึกกันไม
หลงลืมอยางงายดาย เพราะไมใชเปนสิ่งที่จะหลงลืมไดงายๆ จึงจะลืมเสียไมได เพราะ
เปนทานที่ใหความรมรื่นทั้งสองฝาย เรียกวาทานบารมี 
 ทานนี้เปนความจําเปนสําหรับโลกเราที่อยูรวมกัน จะเวนเสียไมได เพราะเปน
พ้ืนฐานแหงชีวิตความเปนอยูซ่ึงเก่ียวเน่ืองระหวางกันและกัน กวางแคบไมมีประมาณ
ตองอาศัยทานเปนเครื่องเชื่อมโยงถึงกัน ถาไมมีทานแลว โลกมนุษยตองแตกทรงตัวอยู
ไมได 
 ทานจึงเปนเหมือนกับสิ่งมั่นคงในการกอสรางตางๆ จะเปนสรางบานสรางเรอืน
ตึกรามบานชองโรงพักโรงแรมอะไรก็ตาม ถาไมมีสิ่งมั่นคงเปนหลักยึดไวแลว บาน
เรือนนั้นๆ ก็ยอมไมแนนหนาม่ันคง อาจพงัทลายลงไดไมอางกาล โลกจะมีความปก
แผนแนนหนามั่นคงเพียงไร ตองอาศัยการสงเคราะหซ่ึงออกจากความเมตตาและความ
เห็นอกเห็นใจกันเปนรากฐานสําคัญ สิ่งที่จะนํามาสงเคราะหก็ยอมเปนไปเองเพราะใจ
เปนผูบงการ ทานจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะปฏิบัติตอกัน โดยไมนิยมวาเปนนักบวช
และฆราวาส ตลอดสัตวท้ังหลายยอมมีตอกันอยูเสมอ แตไมไดใหช่ือวาเขาใหทานกัน
เฉยๆ เม่ือแปลแลวก็คือการใหน้ันแล 
 ทานะ แปลวาให พูดใหทราบกันอยางชัดๆ ก็คือการใหน่ันเอง จะใหดวยวัตถุ
ใหดวยการอบรมส่ังสอน ใหโดยวิธีใดเพื่อความรูความเขาใจ เพ่ือผูอ่ืนไดรับความสุข
จากการใหของตน เรียกวาทานทั้งนั้น ทานวัตถุ คือใหดวยวัตถุส่ิงของ ใหทางความรู
ความฉลาด คือใหการอบรมส่ังสอน ใหอุบายแนวทางอะไรก็แลวแต จัดวาทานทั้งนั้น
ทานจึงเปนเรื่องใหญโตประจําโลก ถาขาดทานเสียเม่ือใด โลกก็ต้ังอยูเปนปกแผนแนน
หนาไมได แมที่สุดในครัวเรือนเดียวกันที่อยูดวยกันมา ก็ตองอาศัยส่ิงเหลาน้ีเปนพ้ืน
ฐานของครอบครัวน้ันๆ ไมมีนี้เปนพื้นฐาน โลกหรือครอบครัวจะเปนไปไมได 
 นอกจากการกระทําของเราท่ีไดบําเพ็ญลงไปดวยวัตถุไทยทานเหลาน้ีแลว ผลที่
แสดงอยูในปจจบัุนและอนาคต ยอมเปนไปไดดวยความราบรื่นชื่นใจทั้งสองฝายเพราะ
อํานาจแหงทานน้ี ทานเปนที่จะใหคนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือติดตัว แตผล
แหงทานยอมสะทอนยอนกลับมาเปนคุณสมบัติของผูน้ัน จะไปที่ไหน อยูท่ีใดไมอด
อยากขาดแคลน เพราะอํานาจแหงทานบารมีที่ตนไดเคยสรางไว เขามาเปนสมบัติภาย
ในสถิตอยูกับใจ กลายเปนแมเหล็กดึงดูดจิตใจผูอื่นใหเกิดความชื่นชมยินดีไมมีใครรัง
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เกียจ ผูมีใจกวางดวยการใหทานจงึสมบูรณพูนผลตลอดกาลสถานท่ี ภพกําเนิดที่เกิดที่
อยู ไมขัดสนจนทรัพย อาภัพญาติมิตรเพื่อนฝูงและสมบัติทั้งปวง 
 เราจะจําไดก็ตาม จําไมไดก็ตาม ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตาม นิสัยคนท่ีมีทาน
ประจาํใจยอมเปนผูมีอัธยาศัยกวางขวาง ไมคับแคบตีบตัน ไมตระหนี่ถี่เหนียว คนมี
นิสัยเชนนี้แมจะไปเกิดเปนสัตวเพราะวิบากกรรมบางประเภทพาใหเปนไปก็ตาม นิสัยน้ี
ยอมไมเปล่ียนแปลงเพราะอยูกับใจ ถึงรางกายจะเปลี่ยนแปลงไป แตจิตใจนั้นจะไม
เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนเลย เปนสัตวหรือเปนมนุษยมักมีบรษัิทบริวาร
เพื่อนฝูงมากเสมอ ทั้งนี้เพราะอํานาจแหงทานการสงเคราะหหากดึงดูดใหมีมาเอง 
 การที่จะใหทานไดแตละอยางๆ ต้ังแตเล็กแตนอยจนมากมายก็ตองออกจากใจ 
ใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมเหลานี้อยูโดยสม่ําเสมอยอมมีกําลัง จนกลายเปนคนมีอัธยาศัย
กวางขวาง แมจะอดอยากขาดแคลนจนถึงข้ันจําเปนจริงๆ ก็พอเปนไปได หากมีผูชวย
หากมีผูอุดหนุน หากมีผูเห็นใจ หากมีผูเมตตาสงเคราะหชวยเหลืออยูน่ันแล เพราะเชื้อ
เดิมแหงความเสียสละมีอยูภายในใจ จะเกิดในชาติใดภพใด อํานาจแหงทานบารมีน้ี
ยอมสงเสริมไมใหอดอยากขาดแคลน นอกน้ันยังเปนเคร่ืองสนับสนุนจติใจเราใหหลุด
พนจากทุกขไปไดดวยอํานาจแหงทานดวย เพราะเปนสวนหนึ่งของคุณงามความดีทั้ง
หลายมีศีลภาวนาเปนลําดับ 
 ฉะน้ัน นักปราชญท้ังหลายจึงสอนแลวสอนเลา ใหโลกทั้งหลายประพฤติตนใน
ธรรมประเภทนี้เปนพื้นฐาน จากน้ันก็สอนเรือ่งศีล เรือ่งภาวนาไปตามลําดับ ดังทาน
แสดงไวในอนุปุพพิกถาหาประการ แปลวาการกลาวธรรมเคร่ืองอบรมซักฟอกจติใจ
ของผูศึกษาอบรมไปโดยลําดับ นับแตข้ันหยาบ ข้ันกลาง ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติ
พระนิพพาน 
 ในขอท่ีวาเปนนิสัยอยูภายในจิต เพราะอํานาจแหงการบําเพ็ญมาโดยสม่ําเสมอ
น้ี จะเห็นตัวอยางจากพระพุทธเจาของเรา ในคราวเปนพระเวสสันดร ไดทรงใหทาน
เสียทุกส่ิงทุกอยาง จนชาวเมืองเขาไมพอใจ ถาพูดตามภาษาของเราก็เรียกวาเขาขับไล
พระองคออกจากเมือง จากความเปนพระเจาแผนดินเสีย กลัวบานเมืองจะลมจม 
เพราะพระองคเปนผูหนักในการใหทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเปนมาอยางนั้น 
 พระองคไมขัดของ เขาขับไปที่ไหนก็ไป แตไมทรงละการใหทานตามพระ
อัธยาศัย หรือนิสัยของพระองคที่เคยบําเพ็ญมาดั้งเดิม แมจะไปอยูในปา ไมมีสิ่งใด
บริจาคทานเหมือนอยางแตกอน มีเพียงกัณหา-ชาลีเทาน้ัน ก็ยกใหทานแกพราหมณไป
เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรที่จะใหทาน มีเพียงสองกัณหา-ชาลี ก็ใหทานไปอยางไมอาลัย
เสียดาย ทีนี้ก็เหลือแตพระนางมัทร ี เทพนิมิตบันดาลเปนพราหมณมาทูลขอนางมัทรี
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อีก ก็ทรงยกใหอยางพอพระทัยอีก เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรจะใหทาน สมบัติเงินทอง
อะไรไมม ี เพราะถูกเขาขับหนีไปจากบานจากเมืองไปอยูในปา จะมีอะไร เพยีงอัตภาพ
รางกายจะเปนไปกับอาหารวันหน่ึงๆ ก็แทบจะเปนไปไมไดอยูแลว เครื่องเสวยประจํา
วันในปาที่ประทับอาศัย ก็มีเพียงหัวเผือกหัวมันเทาน้ัน อดบางอ่ิมบางก็ทรงทนเอา 
 เราคิดดูก็นาสลดสังเวช กษัตริยทั้งองคสละออกจากตําแหนงเปนกษัตริย กลาย
เปนคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใด จะเปนคนขอทานก็ไมทราบวาพระองคไปขอทานที่
ไหน เปนคนอนาถาเราดีๆ น่ีเอง ทรงหาเผือกมันตามปาตามรกมาเสวย ทานไดรบั
ความทุกขยากลําบากขนาดไหน เพียงนึกวาดภาพดูก็รู 
 แมเชนนั้นพระทัยที่เต็มเปยมดวยการใหทาน การเสียสละ ยังไมปรากฏวาบก
พรองที่ตรงไหน ใครจะขออะไร พระองคประทานใหทั้งนั้น ขอลูกใหลูก ขอเมียใหเมีย 
หรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหทัย พระองคก็ทรงไมอาลัย พรอมท่ีจะยกใหอยู
เสมอ นี่ก็เพราะอํานาจแหงการเสียสละที่เคยเปนมาภายในพระทัยของพระองคนั่นเอง 
จนกลายเปนนิสัยข้ึนมาดังท่ีรูๆ  เห็นๆ กันอยูกันตามตํารา ทรงยอมปฏิบัติตามที่เขา
ตําหนิทุกอยาง เขาจะใหอยูก็อยู เขาใหหนีไปที่ไหนก็ไป แตการใหทานไมยอมลดละไม
ยอมแกไข ไมยอมปฏิบัติตามใคร ปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองคเดียวเทานั้นวาเปน
นัก คือนักใหทาน นี่คือความเคยฝงนิสัยมาแลวแตดั้งเดิม จงึไดยกทานข้ึนเปนหลัก
สําคัญ ในหลักศาสนามีทานน้ีเปนฐานสําคัญ 
 รวมแลวคุณงามความดีท่ีเกิดข้ึนจากการใหทานน้ี ก็สําเร็จขึ้นเปนบุญ มีความสุข
ความเจริญก็เพราะอํานาจแหงบุญ การรักษาศีลก็เพ่ือบุญคือความสุข การใหทานก็เพ่ือ
บุญคือความสุข การเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุข ซึ่งสัตวโลกทั้งหลายตองการ
ตลอดมา 
 ดังนั้น จึงขออนุโมทนากับบรรดาทานทั้งหลายที่เปนนักใจบุญ ไดอุตสาห
บําเพ็ญตลอดมาไมหยุดยั้ง และยังมีความอบอุนในใจวา ทานท้ังหลายยังไงก็จะปลอย
วางกุศลเหลาน้ีไมได จะตองปฏิบัติเปนลําดับไปจนชีวิตหาไม เพราะนี้เปนรากฐานของ
จิตใจอยางแทจริงที่จะพาเราอยูเราไป ไปมีความสุขความเจริญเพราะอํานาจแหงการ
สรางความดีใสตัวเอง นี่เรียกวาการรักษาตัวเองดวยความปลอดภัยไรทุกขทั้งปจจุบัน
แลอนาคต  
 ชาติภพนั้น ปจจุบันนี้เรามีชาติมีภพ อดีตตองเคยเปนผูเคยมีชาติมีภพมาแลว 
และอนาคตกาลขางหนาท่ีจะผานมา ชีวิตน้ีจะผานไปเพ่ืออนาคต ก็จําตองสืบภพชาติ
ตอไปอีกจนถึงแดนแหงพระนิพพาน อันเปนที่ยุติภพชาติทั้งหมดทั้งมวล น่ันคือแดน
สิ้นสุดปญหาโดยประการทั้งปวง การทองเท่ียวในวัฏสงสารของเราตองมีดวยกันทุกคน 
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เม่ือเชนน้ันความดีซ่ึงเปนส่ิงจาํเปนท่ีจําตองอาศัยยึดเหน่ียวเกาะเก่ียว หรือเปนที่พึ่งใน
ภพชาติน้ันๆ ตองเปนของจําเปนเชนเดียวกับชีวิตของเรา  
 ชีวิตมีอยูหาความสุขไมไดก็เปนโมฆะ ไมมีคุณคาอันใดกับชีวิตน้ันๆ เราไม
ตองการเปนผูหมดคุณคาในชีวิตโดยไมมีความสุขเครื่องอาศัยเลย แตเราเปนผูหวังคุณ
คาแหงชีวิตที่เต็มไปดวยความสุขความสมหวัง เราจึงสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนซึ่ง
เปนทางที่ถูก เปนความคิดชอบ เพ่ือความปลอดภัยหรือตานทานส่ิงท่ีไมดีอันจะทําลาย
ตน การสรางคุณงามความด ี จะยากบางลําบากบางใหถือวาเปนงานสรางตัวเอง คือ
สรางตัวเองดวยความดี สรางตัวเองใหมีความสุขความเจริญ สรางหลักสรางฐานสราง
ความมัน่คง สรางความอบอุนแกจิตใจ ตองใชความพยายามโดยสม่ําเสมอ ผลคือความ
ผาสุกเย็นใจจะเปนสมบัติอันพึงหวังของเรา 
 เวลาจําเปน จิตใจจะไมคิดอะไรมากไปกวาคิดหาที่พึ่ง อันนี้เปนหลักสําคัญที่เรา
จะตองคิดไวดวยกันทุกคน เมื่อถึงคราวจนตรอกไมมีเครื่องชวยบรรเทา ยอมจะจมโดย
ถายเดียว ซ่ึงนาหวาดเสียวมาก เวลาไมรอน เครื่องปองกันแดดก็ไมจําเปน เวลายังไม
หนาว เครื่องปองกันหนาวก็ไมจําเปน เวลาไมหิวกระหาย อาหารหวานคาวท่ีเราเคย
อาศัยมาก็ไมจาํเปน แตเมื่อเกิดความจําเปนดังที่กลาวมานี้ จิตตองประหวัดถึงเครื่อง
ปองกันทันท ี พอรอนปรากฏข้ึน ตองประหวัดถึงเครื่องปองกัน หนาวเกิดข้ึนจติก็ตอง
ประหวัดถึงเครื่องปองกัน ความหิวกระหายเกิดข้ึน ตองคิดถึงอาหาร จะอยูอยางเย็นใจ
เหมือนเวลาไมจําเปนยอมไมได  
 เวลาความจนตรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเขามาถึงจริงๆ เราระลึกถึงอะไรนี่
เปนหลักสําคัญ ตองระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสรางมามากนอย วามมีากนอย
เพียงไรหรือไมมี น่ันเปนเวลาสําคัญมากสําหรับเรา เพราะทุกรูปทุกนามจะตองถึงความ
จาํเปนเชนน้ันดวยกัน เราจงพยายามสรางเพื่อตัวเองไวเสียแตบัดนี้ เหตุการณทํานอง
นั้นจะไมเกิดขึ้นแกเรา จะผาสุกสบายตายเปนสุข 
 จิตใจที่เคยชินตอสิ่งใด ยอมระลึกถึงสิ่งนั้นทันท ี จิตใจที่เคยสรางแตบาปแต
กรรม เวลาจนตรอกจนมุม ใจคิดหาทางดีไมมีเพราะตนไมไดสรางไว ก็ประหวัดไปถึง
แตบาปแตกรรม พอตายลงไปก็เปนไฟเผาไปทีเดียว นรกอเวจีจะมีหรือไมมีก็เห็นเปน
ไฟอยูกับผูน้ัน เพราะผลที่เกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นจากผูทํา จะวานรกอเวจีเปนผูมาใหโทษใส
กรรมก็ไมได ความใหโทษใหคุณเปนเรื่องของเราเปนผูสรางขึ้นเอง  
 เราเกิดมาไมไดตั้งใจจะมาสังหารตนหรือทําลายตน ดวยการทําช่ัวชาลามกอัน
เปนฟนเปนไฟเผาตัว แตเราตองการมาสงเสริมตัวเอง จึงตองสรางคุณงามความดีไว
เปนที่พึ่งที่เกาะที่อาศัย เวลาจําเปนจําใจ จิตจะไดยึดไดเกาะ ไมควาน้ําเหลวเปลวไฟมา
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เผาตัว พอระลึกถึงบุญปบ ใจย้ิมแยมแจมใสอบอุนทันที เพราะเราเคยสรางไวจนติดจิต
ติดใจติดนิสัยสันดานอยูแลว ระลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้น เพราะสรางอยูทุกวันทุกคืนจน
เปนความเคยชินกับใจ ระลึกเมื่อไรก็เจอเมื่อนั้น ไมตองรอเวล่ําเวลาเหมือนราษฎรไป
ศาลไปท่ีทําการตางๆ หาเจาหานาย กวาจะไดพบแตละครั้งๆ แทบเปนแทบตาย ใครๆ 
ก็เข็ดไปตามๆ กัน 
 แมรางกายจะแตกสลายไปก็เปนธรรมดาของธาตุของขันธ จะตานทานไวไมได 
เพราะเรื่องนี้เปนคติธรรมดาอันเปนเรื่องใหญโตประจําสัตวสังขาร ไมมีใครสามารถ
ตานทานไวได ตองปลอยไปตามสภาพของเขา แตสิ่งที่เปนสมบัติของเรา ไมมีใครและ
สิ่งใดจะมาแยงชิงไดนั้นคือบุญ อันเปนความสุข ความอบอุนจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาจากการ
สรางบุญของเราเอง 
 เวลาน้ีเรากําลังสรางบุญ สรางเครื่องระลึก สรางเคร่ืองเกาะยึดแกจติใจ จะถึง
คราวจนตรอกไมจนตรอกไมสําคัญ ระลึกเม่ือไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุนภายใน
ใจเสมอไป ยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแลว ก็ยิ่งจะเห็นความสําคัญของใจที่ไดสรางความดีไว
เพื่อตนมากนอยประจักษใจ เพราะความไมประมาท 
 ธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคตเสมอ เมื่อถึงคราวจํา
เปนก็ไปแบบสุคโต คือไปดี มีความสุขความสบาย ภพใดชาติใดที่จะเปนสมบัติของตน
ก็ลวนแตเปนของดีๆ ทั้งนั้น เพราะตนสรางแตความดีไว ผลตองเปนของดีเสมอไป นี่
เปนทางดําเนินของนักปราชญที่เคยดําเนินมา ไดรับความดีและความปลอดภัยจนผาน
พนถึงวิมุตติพระนิพพานมาแลว ไดแกพระพุทธเจาของเรา ไมเคยโกหกพกลมแกสัตว
โลกแมคําเดียวประโยคเดียว ตรัสคําใดออกมาเปนคําที่เต็มไปดวยเหตุดวยผล เปนคํา
ท่ีถูกตองดีงาม สมควรที่สัตวโลกจะประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลเปนที่พึงพอใจ ทุกบททุก
บาทแหงธรรมที่ทรงแสดง จึงเปนธรรมที่ถูกเนื้อตองใจ เปนธรรมที่ไวใจได ไมมีคําใดที่
เปนคําแสลงหูแสลงใจและเปนภัยเปนเวรแกบรรดาสัตวที่ปฏิบัติตาม นอกจากจะเปน
สิริมงคลแกผูดําเนินเทานั้น ไมมีทางอื่นใดจะเปนภัย 
 เราเองยังมีทางโกหกตนได ไมตองวาคนอื่นจะมาโกหกเรา ตัวเราเองยังสามารถ
โกหกตนไดตอหนาตอตา พระพุทธเจาไมมีเลยจะโกหกสัตวโลก จึงเปนที่แนใจยิ่งกวา
เราแนใจในตัวเราเอง ซึ่งเปนนักโกหกตนเองเรื่อยมาไมยอมเห็นโทษ 
 คําวาโกหกตนเองหมายถึงอะไร ยกตัวอยางใกลๆ  วา จะทําสิ่งนั้นก็หาเรื่องมา
โกหกวา ออ เด๋ียวทําน้ันเสียกอนแลวคอยทําส่ิงน้ี สุดทายก็ไมทํา เถลไถลไปเสีย เวลา
เคยสวดมนตไหวพระก็หาเร่ืองอยางอ่ืนมาแกตัว แลวไมไหวพระสวดมนตเสีย เวลา
ระลึกอยางอื่นระลึกได คิดหนาที่การงานเรื่องอะไรๆ คิดได แตพอระลึกถึงเวลาจะหลับ
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จะนอนจะไหวพระสวดมนตเทานั้น ออ วันน้ีรูสึกไมคอยสบายเสียแลว โอกาสไมคอยมี
เพราะวันนี้เพียบกับงานมาเต็มแยแลว วันหลังคอยทําเถอะ แลวนอนหลับครอกๆ ติด
หมอน ไมคํานึงเชาสายบายเย็นเลย น่ีการโกหกตัวเอง ตื่นขึ้นมา โอโฮ วันน้ีแยเสียแลว 
ไมไดสวดมนตเลย เอา วันหลังคอยเอาใหมนะ วันหลังโกหกอีก นี่เราเคยโกหกตัวเอง
มาแลว อาจารยเคยโกหกตัวเองมาแลว จึงยกเอาเรื่องของตัวออกประจานใหทานทั้ง
หลายฟงอยางไมอาย แตบรรดาทานผูฟงทั้งหลายก็คงไมเปนแบบอาจารย นี่แสดงเรื่อง
ความโงของตัวเองหรือความโกหกตัวเองใหทานท้ังหลายฟง เพ่ือไดนําไปพินิจพิจารณา 
วาอาจมีอาจเปนแบบเดียวกันน้ีอยูบางไมมากก็นอย 
 สวนพระพุทธเจาไมไดมาโกหกโลก แบบเราโกหกเราและโกหกคนอื่น อยางน้ี
จงึเปนท่ีแนใจสําหรับสวากขาตธรรม สมนามท่ีวาตรัสไวชอบแลว สมจริงๆ ไมเชนนั้น
ธรรมจะไมคงเสนคงวามาถึงทุกวันนี้ บรรดาพระโอวาทคําสั่งสอนของพระองคจะตอง
สลายเปนอ่ืนไปนานแลว เพราะไมมีใครนับถือ ทรงส่ังสอนอยางน้ีกลับเปนไปอยางน้ัน 
ทรงส่ังสอนอยางน้ันกลับเปนไปอยางน้ี ไมตรงตามความจริง คือเหตุกับผลไมลงรอย
กัน แตนี้ตรงตามความจริงทุกประโยค ทุกบททุกบาท ทุกวรรคทุกตอน จงึเรียกวาสวาก
ขาตธรรม หรือ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ บริสุทธ์ิบริบูรณท้ังส้ินใน
การประกาศพรหมจรรยแกสัตวโลกทั้งเบื้องตน ทามกลาง แลท่ีสุด 
 สรุปความในพระโอวาทท้ังมวล ยอมเปนหลักวิชาธรรมปฏิบัติเพื่อรักษาตัวเรา 
และเปนหลักวิชาธรรมแกโลกเพื่อการรักษาตนซึ่งเปนหลักใหญมาก การปกครองตน
การรักษาตนเปนเรื่องสําคัญ การปกครองคนอ่ืน มนุษยชอบปกครองและชอบปกครอง
จนเปนนิสัยนาเกลียด แตการปกครองตนเองน้ี คนเราไมชอบปกครอง ไมชอบสนใจดู
ตัวเองสังเกตตัวเอง การส่ังสอนคนอ่ืนน้ันชอบ แตเวลาจะส่ังสอนตน การหักหามตนใน
สิ่งไมดี มักเกิดความขัดของไมสะดวกข้ึนมาทุกทิศทุกทางจนกาวขาไมออก นอกจากไม
สนใจอบรมตัวเองแลว ยังปลอยตามบุญตามกรรมไมนําพา ปลอยใหเถลไถลไปตาม
ซอกตามมุมแหงอบายมุขน้ันมีเยอะ จงึเปนเร่ืองยากอยูไมนอยในการปกครองหรือส่ัง
สอนตนเพื่อเปนคนดีมีเหตุมีผล เราชาวพุทธจงึควรพยายามคิดเนนหนักในจุดน้ีใหมาก 
จะเปนคนดีมีหลักมีเกณฑ มีขอบังคับสําหรับตัวเอง ไมเปนคนเล่ือนลอย จะเปนคนดี
ข้ึนเปนลําดับไมอับเฉาเศราใจในภายหลัง 
 คําวาการปกครองตนน้ัน จะน่ิงนอนใจอยูเฉยๆ ไมได เพราะหนาที่การงาน
ความประพฤติตองเปนไปกับกายวาจาใจของเราอยูเสมอ ทําอยางไรจะไมเปนไปเพื่อ
ความเสียหายแกตนและผูอ่ืน ทําอยางไรจะเปนความเจริญรุงเรืองแกตนและสวนรวม 
ทําอยางไรจะเปนผูมีเหตุมีผล การทําแตละอยางควรมีเหตุมีผลอันถูกตองดีงามประจํา
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ตน ไมทําแบบสุมเดา ความประพฤติแตละอยางควรมีเหตุผลเปนเครื่องรักษาตัวไป
ดวย ความคิดการกระทําแตละอยางหนักไปในทางดีหรือชั่วประการใด ควรนําเหตุผล
มาพิสูจนตนอยูเสมอ ช่ือวาการรักษาตน โดยมากคนเราชอบฝนตนและทําลายตนอยู
เสมอ แตไมไดคิดวาฝนตนและทําลายตน จึงมักมีแตความบกพรองเสียหาย หากคนดู
ความเปนสิริมงคลในตัว ก็จะเห็นแตความบกพรองชองโหวหมดท้ังตัว ไมมีสิ่งที่นาภูมิ
ใจตกคางอยูบางเลย ซึ่งนาใจคว่ําใจหาย คนท้ังคนอยูไปดวยลมหายใจ มิไดอยูดวยสาร
คุณพออบอุนใจบางเลย 
 สมบัติเงินทองมีมากนอย ถาเรารักษาตน ปฏิบัติตอตนเองไมถูก ยอมหมดไป
และกลายมาเปนขาศึกตอเรา คําวาหมดไปคือหมดไปโดยการจับจายไมรูจักประมาณ 
และไมสนใจใครครวญวาสิ่งควรจายหรือไมควรจาย เอาความอยากเปนผูเปดประตูให
สมบัติไหลออกชนิดไมมีวันปด เปดอยูตลอด เปดเพ่ือนําออกถายเดียว ไมไดเปดเพื่อ
นําเขามา โดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องพาใหปดใหเปด เพ่ือจบัจายใชสอยมากนอย มี
ความจาํเปนหรือไมไมคํานึง น่ีคือความไมสนใจรักษาตน รักษาสมบัติ จึงกลายเปนการ
ทําลายตนและสมบัติเงินทองไปในขณะเดียวกัน นอกจากน้ัน สมบัติยังกลายเปนยาพษิ
สังหารตนอีกดวย โดยทั่วไปคนมีสมบัติแตไมมีธรรมมักลืมตัวไดงาย ดังนั้นสมบัติจึง
กลายเปนเคร่ืองมือทําลายตนไดอยางงายดาย ผิดกับผูมีธรรมไมลืมตัวอยูมาก เพื่อน
ฝูงกาฝากท่ีคอยดูดเลือดดูดเน้ือแทะกระดูกก็มีมาก ปากอบายมุขเปดอาไมมีเวลาปด 
ถาตนไมสํานึกตัวและปดเสียเอง 
 การจบัจายน้ัน เมื่อจายไปโดยไมมีเหตุผล จายผิดบางถูกบางนานๆ ไปก็มีแต
จายผดิๆ พลาดๆ จายเสียๆ หายๆ จายเพื่อทําลายตนไปเรื่อยๆ ความเคยชินตอนิสัย
ที่เคยเปนเชนนั้นก็ฝงใจลึกลงทุกที จนกลายเปนคนไมมีหลักมีเกณฑ จายแบบ
สุรุยสุราย ใจก็ร่ัว สมบัติก็ไหล ไหลไปเรื่อยๆ จนไมมีที่ยับยั้ง นํ้าถาไมมีแองเปนท่ีเก็บ
บาง จะมากเพียงไรก็ตองไหลหนีไปหมด เม่ือหมดฝนแลวนํ้าก็หมดจากคลองตางๆ หา
ท่ีอาบด่ืมใชสอยไมไดยอมเปนทุกข ถามีแองเก็บนํ้าไวบางก็พอไดใชหนาแลง เชน เขา
ทําเขื่อนเก็บน้ํา เปนตน 
 สมบัติเงินทองมีไดหาได แตถาไมมีที่เก็บ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องปดเครื่องเปด
แลว สมบัติมีมากเทาไรก็ไหลออกหมด และยังไหลพัดเราใหเสียไปดวย จึงควรทราบไว
แตตนมือวา การทําตัวดังท่ีกลาวน้ีคือการทําลายตัวและสมบัติเงินทองใหลมจมฉิบหาย
ไมมีชิ้นดีเลย ที่ถูกตองพยายามรักษาตัวดวยศีลธรรม ซ่ึงเปนเคร่ืองคํ้าประกันคุณภาพ
คุณสมบัติของคนใหจีรังมั่นคงและเจริญรุงเรืองทั้งปจจุบันแลอนาคต 
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 การปกครองตนนั้นยาก ตองบังคับบัญชาตนใหดําเนินความประพฤติไปตาม
รองรอยแหงศีลธรรม สิ่งใดที่ไมดีแมอยากไปก็ไมไป ถาเหตุผลไมพรอมวาควรไป ตอง
หักหามตนทันทีไมฝาฝน ส่ิงท่ีไมควรทําแมอยากทําก็ตองบังคับตนไว นี่เรียกวาการปก
ครองตน คือบังคับในสิ่งที่ไมควรไปไมควรทํา เปดทางในสิ่งที่ควรไปควรทํา ในขั้นเริ่ม
แรกยอมเปนการลําบากในการปกครองตน ยากกวาปกครองผูอ่ืน เพราะเรื่องดีชั่วทั้ง
ปวงอยูติดกับตัวเราตลอดเวลา ตองไดสังเกตสอดรูตัวเองอยูเสมอ การปกครองคนอ่ืน 
เวลาเขาไมฟงคําก็โกรธใหเขา โมโหใหเขา การโกรธใหเขาก็เปนความผิดของตัว ความ
โกรธที่เปนไฟก็เผาตัวยังไมรูอีก ตนเองก็ไมฟงคําของตัว จะใหใครมีแกใจมาฟงคําของ
ตัวเลา ที่ถูกตองปกครองตนไปดวยกับการปกครองคนอื่นจึงไดผลด ี แมเวลาจะโกรธ
เขาก็พอทราบความโกรธของตัวเองท่ีแสดงออก ความโกรธยอมไมรุนแรงและพอระงับ
กันได ถามีธรรมในใจอยูแลว 
 นี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆ ไป แลวยอนเขามาปกครองจิต เกี่ยวกับธรรมะที่
จะเอาความดีใสตนน้ีก็เปนเร่ืองยาก พอจะกําหนด พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เขาภายในใจ 
โอย รูสึกอัดอ้ันตันใจไมอยากคิดไมอยากวาพุทโธใหเหน่ือยใจ พอเปดทางใหวิ่งเลยไป
เลย ไมทราบถึงโลกไหน คิดเร่ืองเถลไถลตางๆ วันยังค่ําก็ไดคืนยังรุงก็ได ไมเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา พอเอาพุทโธเขาไปไมไดใจจะขาด นึกพุทโธๆ แลวใจรูสึกยังไงชอบกล 
เหมือนกับเอาพริกใสเขาไปในปากเด็ก เด็กรองทันท ีใจน้ีเปนอยางน้ันนะ ใจแสลงใจไม
อยากรับ จึงเปนวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจใหมีคุณธรรม 
ใหมีความดีเปนความชุมช่ืนอบอุนภายในใจ  
 เพราะฉะนั้น ผูหวังสารคุณแกตน แมจะลําบากยากเย็นก็ควรฝกอบรมใจเราให
คุนกับธรรม ม ี พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนตน ใหใจไดรับความสงบเย็น ถึงคราวจําเปน
จาํใจมาควาปบติดมือปบทันที สุคโตเปนที่หวังได ไมเสียความหวังอันพึงใจ จติเมื่อฝก
อบรมใหอยูในขอบเขตเหตุผลแลวยอมไมด้ือดึง ไมฝาฝนเหตุผลท่ีตนเห็นวาถูกตอง
ชอบธรรมแลว จนใจยอมจํานนทุกอยาง จะทําอะไร จะพูดอะไร ใจยอมเหตุผลที่ควร
หรือไมควร ชื่อวาเราปกครองตนไดเปนขั้นๆ  
 ถาย่ิงปกครองไดอยางพระพุทธเจาและสาวกทานดวยแลวก็ย่ิงดีเย่ียม ปกครอง
ใจจนกลายเปนใจที่บริสุทธิ์ ทั้งๆ ท่ีแตกอนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะฝงจมอยูอยางเต็ม
หัวใจ และกอกวนวุนวายใหไดรับความทุกขรอนอยูเร่ือยมา เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวยุ
แหยกอกวน แตชําระซักฟอกไดสะอาดหมดจด ดวยอํานาจแหงความเพียรพยายาม 
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา เรียกวาวิมุตติพุทโธที่แทจริง หมดสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอ
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จิตใจแลว เรียกวาปกครองตนไดโดยสมบูรณ ปรมํ สุขํ ไมตองถาม ความสุขอันยอด
เยี่ยมมีอยูกับใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงแลว  
 การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอทุกทานไดนําไปพินิจพิจารณาเพื่อ
ปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนใหเปนตนที่ไวใจได ความสุขความเจริญจะเปนสมบัติของ
ทุกๆ ทานโดยไมตองสงสัย 

จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนอบรมคณะลูกเสือชาวบาน ณ โรงเรียนบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

หนาที่ตอบุพการ ี
 

 วันน้ีไดมาพบกับทานท้ังหลายท่ีใหช่ือสมมุติวาลูกเสือชาวบาน ทั้งคณะอาจารย
และคณะลูกเสือเปนจํานวนมาก    ไดนัดกันมารวมในสถานท่ีน้ี    เพ่ือการฝกหัดและ
การอบรมศีลธรรมนําไปบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม น้ีนับวาเปนแขนงหน่ึงแหงความ
สามัคคีเพ่ือหลักใหญ คือประเทศชาต ิ อันเปนสมบัติมีคามากของเราทุกคน ซึ่งเปนผู
รับผิดชอบในการรักษาดวยกัน การรักษาสมบัติอันมีคาของตนๆ น้ัน ตองอาศัยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน ดวยเหตุผลใดที่จะเปนความเจริญของประเทศชาติบานเมือง 
ใหตางคนตางมีความเสียสละดวยเหตุผลนั้น อยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกเราแกทาน 
อยาเห็นแกความข้ีเกียจออนแอ อยาเห็นแกความมักงาย อยาเห็นแกตัวมากกวาคนท้ัง
ชาติและสมบัติทั้งแผนดิน อยาเห็นแกความขอไปที ดีเปนของเรา ช่ัวเปนของคนอ่ืน 
หรือโยนใหเปนของชาติไป น่ันมิใชความสามัคคี ไมใชความหวังพึ่งเปนพึ่งตายตอกัน 
 อันความสามัคคีเพ่ือสวนรวมน้ัน ตามหลักพุทธศาสนาทานแสดงไวมากมาย 
และถือเปนหลักปฏิบัติเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอยางย่ิง เราพอมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนภายในตัวเราเอง เชนเวลารางกายเรามีความปรองดองสามัคคีกัน คือไมเจ็บไข
ไดปวย อยูดวยความผาสุกสบาย ธาตุขันธทํางานเปนปกติ ไมเจ็บทองปวดศีรษะหรือ
วิกลวิการในอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง ซ่ึงจะเปนความขัดของแกสวนใหญแหงรางกาย 
เวลาน้ันเราจะลุกเหินเดินไปทําหนาท่ีการงานคิดอานอะไร ก็สะดวกปลอดโปรงโลงใจ
ไปตามๆ กัน ทําอะไรก็สะดวกสบาย ไมขลุกขลักหนักกายลําบากใจ น่ีเรียกวาความ
พรอมเพรียงสามัคคีในรางกาย ไมวางานหนักงานเบา เราสามารถทําไดไมเหลือบากวา
แรง จนงานน้ันๆ สําเร็จลุลวงไปไดตามใจหมาย 
 แตถาขณะใดรางกายเกิดการขัดของขึ้นมา ไมมีความสามัคคีกัน เจ็บนั้นปวดนี้
ออดๆ แอดๆ ขณะนั้น แมจะเปนสวนมากนอยเพยีงไรก็ตาม ตองแสดงถึงความขัด
ของตัดกําลังวังชา ตัดหนาที่การงานของเราใหลดลงไปโดยลําดับๆ สุดทายทํางานอะไร
ไมได เพราะความสามัคคีแหงรางกายมันแตก มันราวราน เมื่อถึงขั้นรุนแรงไมมีทาง
เยียวยาแกไขไดก็เรียกวาตาย หมดผลประโยชนที่จะพึงไดจากรางกาย น่ีเรียกวาความ
แตกสามัคคีแหงรางกายซ่ึงเปนของไมดีเลย จึงควรเห็นโทษของความแตกสามัคคีทุก
ดานที่จะยังประโยชนสวนรวมใหสําเร็จ ฉะน้ัน ความสามัคคีจงึเปนยอดแหงความ
ปรารถนาของหมูชนท่ีอาศัยกันอยู จะพึงมีแกใจรักสงวนไวเพื่อสวนรวมเสมอไป 
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 พึงระลึกอยูเสมอวา การขาดความสามัคคีก็คือการขาดกําลัง การแตกสามัคคีก็
คือการแตกแยกกัน ซึ่งไมใชของดีทั้งมวล ความสามัคคีกันก็คือการรวมกําลังกัน อะไร
ก็ตามเมื่อยังรวมกันดวยดียอมใชประโยชนไดด ี เม่ือเริม่ราวเริม่แตก ประโยชนยอมจะ
เริ่มลดลงตามๆ กัน เมื่อแตกแยกจากกันจริงๆ เชนหมอแตก ถวยแตก เปนตน ยอม
ขาดประโยชนในการใชสอยทันท ี ดวยเหตุนี้ ความสามัคคีจงึมีพลังและคุณคามหาศาล 
ไมมีอะไรจะมีกําลังเทียบเทาได จึงขอไดโปรดตระหนักในความสามัคคีวาเปนรากฐาน
แหงความมั่นคงทุกดาน นับจากสวนยอยไปถึงสวนใหญ มีความสามัคคีเปนพลังยึด
เหนี่ยวไวทั้งสิ้น ถาขาดความสามัคคีเพียงอยางเดียว อะไรจะหนาแนนเพียงใดยอม
สลายตัวลงไดอยางไมมีปญหา จึงขอฝากธรรมสามัคคีไวกับทุกทานไดพากันเทิดทูน
รักษา อยาใหเส่ือมคลายสลายไปได 
 ชะตาของทุกส่ิงทุกอยาง มีชาติไทยของเราเปนตน จะยืนนานไปไดก็ดวยความ
สามัคคีแหงคนในชาติเปนสําคัญกวาส่ิงอ่ืนใด เพราะเรื่องใหญก็ไดแกคนของชาติจะ
เปนผูรักษาเทิดทูนหรือทําลายมากกวา จึงกรุณาระลึกขอน้ีไว และชวยกันเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความจงรักภักดีและความสามัคคีเถิด ชื่อวาพวกเรารักษา
มหาคุณของชาติไวดวยด ี
 ส่ิงท่ีผูหวังความเจรญิม่ันคงจะยึดเปนหลักปฏิบัติตอกันน้ัน ไดแกกฎหมายขอ
บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม น่ีเปนหลักท่ีจะทําความสงบสุขใหแกสวน
รวมทั้งสวนยอยสวนใหญ ซ่ึงตองอาศัยหลักความถูกตองดีงามเปนเคร่ืองดําเนิน 
กฎหมายบานเมืองท่ีมีไวก็เพ่ือรักษาหมูชนใหอยูดวยความผาสุกรมเย็น ไมใหเบียด
เบียนซ่ึงกันและกัน เปนตน บานใดเมืองใดก็ตาม ถาไมมีขอบเขต ไมมีกฎหมายเปนขอ
บังคับไมมีขื่อมีแป ไมมีขนบธรรมเนียมอันดีงามเปนเครื่องประพฤติปฏิบัต ิ บานเมือง
นั้นจะเปนบานเมืองที่เจริญรุงเรืองและสงบสุขไปไมได ตรงขามจะมีแตความเดือดรอน
ระส่ําระสาย มีแตการฉกลักปลนจี้ฆาฟนรันแทงชิงดีชิงเดนกัน เปนงานประจําแผนดิน
ถิ่นมนุษย บานเมืองกวางแคบเพียงไร ยอมจะกลายเปนกองเพลิงเผาผลาญกันโดย
ถายเดียว เพราะฉะนั้น มนุษยที่อยูรวมกันจําตองมีกฎขอบังคับเปนขื่อเปนแป เพื่อเปน
หลักยึดและปฏิบัติตาม จะเวนสิ่งดังกลาวเสียมิได 
 มนุษยเราถาขาดศีลธรรมภายในใจแลว แมจะมีกฎหมายบานเมืองอยูก็ตาม 
ยอมมีทางกอความเดือดรอนแกกันได เพราะกฎหมายและขอบังคับตางๆ นั้นเพียง
รักษาไดในที่แจงเทานั้น ไมสามารสรักษาในท่ีลับตาได คนที่ไรศีลธรรมภายในใจไมมี
ยางอาย ยอมมีทางทําช่ัวแกกันได สวนศีลธรรมนั้นไมมีที่แจงและที่ลับ เพราะศีลธรรม
เปนเครื่องปกครองใจมนุษย ใหมีความละอายตอความไมดีท้ังหลาย ในท่ีทุกสถาน
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ตลอดกาลทุกเมื่อ นอกจากน้ันยังมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรูสึกช่ัวดีระหวางตนกับ
ผูอ่ืน มีการขยะแขยงตอสิ่งลามกคือบาปกรรมตางๆ ท้ังในท่ีแจงแลท่ีลับ ไมอาจทําลง
ได เพราะเห็นวาส่ิงน้ันเมือ่ทําลงไปแลวยอมเปนความช่ัวเสียหายไดเสมอไป ผูมีศีล
ธรรมภายในใจจงึไมกลาทําความช่ัวท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ 
 คนเราถามีแตหลักวิชาท่ีเรียนมาอันเปนแบบโลกๆ ถายเดียว เชนเรียนรูศีล
ธรรมและเรียนรูกฎหมายมามากจากตํารับตําราเพียงอยางเดียว ไมมีศีลธรรมคือ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน เขาปองกันหรือสนับสนุนอยูบาง นักเรียนรูทั้งศีลธรรมและ
กฎหมายคนน้ันแลเปนผูท่ีโกหกเกงท่ีสุด เปนผูที่มีเลหเหลี่ยมหลายสันพันคมที่สุด กอ
ความเดือดรอนใหแกคนหรือสวนรวมไดมากท่ีสุด เพราะความรูที่เรียนมามากนั้นเปน
เครื่องมืออยางดี ในการพลิกแพลงแตงกลอุบายหลอกลวงแบบควํ่ากินหงายกิน ชนิด
ไมมียางอายติดตัวเลย เรียกวาเปนผูมีอาวุธคือเคร่ืองมือทําลายคนไดมาก เพราะความ
ขาดศีลธรรมเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งตัวใหสํานึกในสิ่งชั่วดีทั้งหลาย ฉะน้ันความขาดศีลธรรม
ภายในใจจึงมิใชของดี ปราชญทานตําหนิแตไหนแตไรมา 
 ศีลธรรมมีในผูใด จะเปนคนมีความรูมาก มีความรูนอย ก็นารักนาสงสารนา
เคารพนับถือ นากราบไหวบูชา นาไวอกไวใจเช่ือถือได ผิดกับคนที่มีความรูเปนพิษภัย
และเผาผลาญตนและผูอ่ืนเปนไหนๆ ดังนั้นหลักศีลธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับหมู
ชนทุกชั้น ไมมีอะไรที่นารังเกียจเหยียดหยาม การขาดศีลธรรมจึงเทากับขาดคุณสมบัติ
ในตัวมนุษยเรา คนเราจะมีคุณคานาเคารพนับถือ จะเปนมนุษยที่สมบูรณแบบดังที่โลก
ท้ังหลายสมมุติวาสูงกวาบรรดาสัตวน้ัน ก็ตองอาศัยหลักความประพฤติคือศีลธรรมเปน
เครื่องประดับสงเสริม หากไมมีศีลธรรมดังกลาวเปนเครื่องดําเนินบางเลย แมจะไมมี
หางเหมือนสุนัข แตจะเรียกวาหมาก็ไมนาจะผิด 

เพราะมนุษยเราน้ีฉลาดมากกวาสัตวมีสุนัขเปนตน และสามารถทําความช่ัวชา
ลามกไดมากและกวางขวางแทบไมมีขอบเขตบริเวณ อาจทาํความฉิบหายวายปวงให
โลกพินาศขาดสิ้นในวินาทีเดียวก็ได เพราะความฉลาดมีมาก เนื่องจากความไมมีธรรม
เปนเครื่องปกครอง ไมมีธรรมเปนเบรกหามลอ คือความด้ินรนกวัดแกวงท่ีผลักดันอยู
ภายใน จึงมักเปนไปตามความชอบใจ ส่ิงท่ีมีอยูและผลักดันออกมาน้ันไดแกส่ิงตํ่า
ทราม จึงชอบทําในสิ่งที่ต่ํา เชน ชอบเบียดเบียนผูอ่ืน ชอบในการกระทบกระเทือนผูอ่ืน 
ชอบยกตัวใหเหนือเขาเพ่ือความดังความเดน ทั้งที่ไมมีอะไรพอจะดังจะเดนเปนที่นาชม 
ความรูความเขาใจเหลานี้เปนของรอน ตัวเองก็รอนเพราะความรูประเภทนี้ คนอ่ืนก็
รอนและเบ่ือหนายรําคาญสันดานมนุษยผูเปนภัยแกโลก 
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 ฉะน้ัน ศาสนธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับมนุษยเราทุกชั้นทุกเพศทุกวัยจะ
เวนเสียมิได เม่ือโลกยังตองการความสงบสุขแกตนและสวนรวมอยู เฉพาะอยางย่ิง
เมืองไทยเราถือพุทธศาสนาเปนหลักใจประจําชาติมานาน โดยบรรพบุรุษผูฉลาดแหลม
คมในยุคน้ันๆ พานับถือและปฏิบัติมาจนถึงพวกเราผูเปนลูกเปนหลานไดนับถือสืบ
ทอดกันมา เน่ืองจากพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใหความไววางใจแกมนุษย ใหความ
รมเย็นเปนสุขแกหมูชนผูถือพระพุทธศาสนาอยางประจักษใจ ไมอาจแยกจากกันไดสม
กับพระศาสนาควรแกมนุษยที่จะพึงปฏิบัติตามได 
 ที่เราทั้งหลายประกาศวา มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห เปนตนนั้น ก็คือความถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ คําวาพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สงฆ ํสรฺณํ 
คจฺฉามิ นั้น หมายถึงองคพระพุทธเจาหนึ่ง พระธรรมที่เปนพระโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาหน่ึง พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาและตามเสด็จพระพุทธเจา จนถึง
ความบรสุิทธ์ิเปนสาวกอรหันตหน่ึง ที่เราทั้งหลายยึดถือเปนสรณะฝากเปนฝากตาย
ถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทั้งสามรัตนะนี้เปนคุณธรรมอันเลิศ
ประเสริฐสุดในโลก ไมมีสมบัติใดประเสริฐยิ่งไปกวา พูดถึงความอัศจรรยแหงคุณธรรม
เหลาน้ี พระพุทธเจาเปนผูยังสัตวโลกใหตายใจไดดวยคุณธรรมของพระองคทุกสวนไม
มีที่ตองติ 

พระธรรมเปนธรรมที่บริสุทธิ์สุดสวน ไมมีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกวาธรรมของพระ
พุทธเจา เปน นิยยานิกธรรม นําผูปฏิบัติใหถึงแดนเกษมโดยลําดับ พระสงฆสาวกก็
เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุอรหัตธรรม จึงเปนที่เชื่อถือและตายใจของพุทธศา
สนิกชนเร่ือยมาจนถึงพวกเราท่ีพากันนับถือและเคารพบูชาอยูเวลาน้ี การท่ีเรากลาวอาง
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่ฝากเปนฝากตายของใจ จึงเปนความถูก
ตองดีงามอยางยิ่ง 
 สําหรับชาวพุทธเรา กรุณายึดหลักพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไวภายในใจ
เถิด เวลาใจคะนองออกนอกลูนอกทาง คิดจะทําความไมดีไมงามตางๆ ขึ้นมา จะได
ระลึกถึงพระพุทธเจา ซึ่งสอนใหมีเมตตา สอนใหทําแตส่ิงดีงามตอกัน การกระทําตอส่ิง
ท่ีขัดตอคําสอนทานอันเปนความทุจรติตางๆ เปนสิ่งไมดีเลย เปนความประมาทไม
เคารพครู ดังนี้จะเปนเหตุใหขยะแขยงหรือเกิดความละอายขึ้นภายในตัวที่เรียกวา 
หิริโอตตัปปะ เพราะความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆอันเปนองคแหง
สรณะ  
 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนั้นมีความไพเราะซาบซึ้งและนิ่มนวลภายในใจที่
สุดสําหรับชาวพุทธเรา เรื่องเมตตาก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆออนโยนดวย
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เมตตานั่นแล ฉะนั้นคนมีเมตตาก็คือคนมีพระพุทธะ ธรรมะ สังฆะอยูในใจ ไปที่ไหนไม
เปนภัยตอผูใด ความเมตตาจึงเปนสิ่งที่โลกทั้งหลายตองการไมมีเวลาจืดจาง ธรรมแท
คือความน่ิมนวล ความออนโยนซ่ึงมีมาแตกาลไหนๆ และมีอยูตลอดไป คนมีเมตตา
เปนคนชอบเฉล่ียเผ่ือแผ เปนคนมีใจกวางขวางเอ็นดูเพื่อนมนุษยและสัตวทั่วไป มีการ
สงเคราะหชวยเหลือตางๆ ท้ังดานวัตถุและอุบายแนะนําส่ังสอนตางๆ มีความเสียสละ
เพ่ือผูอ่ืนไดรับความสุข มีความเห็นใจทานใจเรา ไมดูถูกเหยียดหยาม มีความเมตตา
เปนพื้นฐานประจําสันดาน  
 คนเราเมื่อตางมีเมตตาธรรมภายในใจ ยอมไมถือสูงถือตํ่า วางตนตอกันได
อยางสมํ่าเสมอในคนทุกช้ันในสัตวทุกจาํพวก โดยถือเปนเพือ่นทุกขเกิดแกเจบ็ตายดวย
กัน ถือวาเปนผูมีคุณคาแหงความเปนอยูดวยกัน มนุษยไมวาจะเกิดในบานในเมืองหรือ
เกิดในที่ไหนๆ ก็ตาม ยอมถือวาเปนมนุษยโดยสมบูรณ และมีคุณคาแหงความเปน
มนุษยเต็มภูมิดวยกัน ความรูตัววาเปนมนุษยยอมมีเหมือนๆ กัน  ความเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษยจงึเหมือนกัน เมื่อทุกสวนแหงความเปนมนุษยมีสมบูรณดวยกัน การ
นึกดูถูกเหยียดหยามกันจึงไมควรแกมนุษย จะกลายเปนมนุษยที่รกรุงรังแกสังคม 
เพราะธรรมคือความเสมอภาคไมอํานวย 
 กรุณาทําความเขาใจไววา ความเสมอภาคแหงธรรมหรือศาสนานั้น เกี่ยวกับเรา
ผูนับถือและปฏิบัติ ทานจึงสอนใหเปนมิตรสหายกัน ไมใหรังเกียจกัน ไมถือชาติช้ัน
วรรณะ ไมถือสูงถือตํ่า ไมอวดดิบอวดดีวาตนมีฐานะด ี มีความรูสูง ไมดูถูกเหยียด
หยามวาคนอ่ืนโง คนอ่ืนตํ่าตอยดอยฐานะยศศักด์ิบริวาร ไมมีความรูความฉลาด ไมมี
สมบัติบริษัทบริวารเหมือนตน แตคิดวาเปนเพื่อนสัตวเพื่อนมนุษยที่ตกอยูในวงแหง
กรรมดีชั่วสุขทุกขเหมือนกัน เฉพาะมนุษยเราแมจะเกิดในชาติชั้นวรรณะใด สถานท่ีใด 
ในบานในเมอืง บานนอกบานนา บานปาบานดงหรือท่ีไหนๆ ก็ตาม ลวนเกิดเปนมนุษย
โดยสมบูรณดวยกัน สัตวเกิดในบานก็เปนสัตวโดยสมบูรณของมัน 
 คนเราจะเกิดอยูที่ไหนๆ ก็เปนมนุษยโดยสมบูรณ เพราะพอแมเราเปนมนุษย
เมื่อเกิดมาเปนมนุษยทั้งคน จะเรียกวาสัตวไดอยางไร ก็ตองเรียกมนุษยเสมอกัน 
มนุษยจึงมีคุณคาเสมอกันในความเปนมนุษยดวยกัน และควรเคารพสิทธิและคุณคา
ของกันและกัน ไมควรเบียดเบียนทําลายกัน อันเปนการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติ
ของกันและกัน เพราะการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติของกันและกันนั้นมิใชเรื่องเล็ก
นอยเลย เปนเร่ืองเจบ็แสบมากท่ีสุด 
 คนท่ีฆากันท้ังในท่ีแจงและท่ีลับได ก็เพราะทนความเจ็บแสบเคียดแคนไมไหว
น่ันเอง เมือ่ทนไมไหวก็ตองแสดงการตอบรับใหสาสมใจ โดยการเอานํ้าสกปรกชะลาง
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สถานที่สกปรกใหเพิ่มความสกปรกยิ่งเขาไปอีก ดังทานวา เวรยอมไมระงับเพราะการ
กอเวรตอบกัน นอกจากจะเปนการสงเสริมเวรใหทวีรุนแรงยิ่งขึ้นถายเดียว นี่แลเวรที่
กอกันข้ึนดวยการทําช่ัวตอบกัน จึงไมมีวันสิ้นสุดยุติลงได ถาตางใหอภัยกัน อดกล้ัน
ขันติตอกัน ความโกรธแคนตางๆ ที่เกิดขึ้นชั่วขณะก็ยอมดับลงเอง เพราะไมมีเครื่องสง
เสริมใหกําเริบไดอีก เร่ืองก็เลิกแลวกันไป ทีทานทีเรายอมมีทางพลั้งเผลอไดดวยกัน 
เพราะเปนมนุษยปุถุชนดวยกัน เม่ือตางใหอภัยกัน ตางก็อยูดวยกันเปนผาสุก สมกับ
มนุษยเราเปนสัตวข้ีขลาดหวาดกลัวย่ิงกวาสัตวบางชนิดซ่ึงอยูลําพังตัวเดียวก็ได สวน
มนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองวิ่งหาคนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงยุงไปหมด 
 การสรางบานสรางเมืองอยูกันเปนกลุมเปนกอ ก็เพราะความขี้ขลาดของคนเรา
น่ันเอง แตชอบอวดตัววาเกงกลาสามารถเสมอ ไมเคยยอมตัวบางเลย เม่ืออยูดวยกันก็
ชอบทะเลาะกันแกงแยงกัน อวดดิบอวดดีตอกัน ทั้งที่หาของดีในตัววันยังค่ําไมเคยเจอ 
ทางท่ีถูกควรมีความรักสงสารกัน เกรงอกเกรงใจกัน เคารพนับถือกัน รักษานํ้าใจกัน 
ดังนั้นหลักศีลธรรมอันเปนที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะทางจิตใจของมวลมนุษย จึงเปนธรรม
จําเปนสําหรับมนุษยผูตองการความรมเย็นผาสุก ศีลธรรมแผไปกวางเพียงไร โลกยอม
มีความสงบสุขมากเพียงนั้น 
 กอนท่ีพระพุทธเจาจะประกาศธรรมสอนสัตวโลก ก็เพราะพระเมตตาสงสารนี่
แลสะเทือนพระทัย ฉะนั้นความเมตตาจึงเปนธรรมที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใดๆ อะไรก็
ตามที่มีความเมตตาสงสารนําหนา จะเปนความรมเย็นแกผูเกี่ยวของไมมีประมาณ โลก
เราถาขาดความเมตตาเสียอยางเดียว ยอมตัดญาติขาดมิตรกันได แมที่สุดพอแมกับลูก
ก็เปนอื่นไปไดอยางไมมีปญหา โดยไมตองพูดถึงสวนอื่นผูอื่นที่มีความเกี่ยวของกันเล็ก
นอยเลย 
 เวลานี้เราทั้งหลายเขามาสมัครเปนลูกเสือ รวมกันเปนหมูเปนคณะเพื่อเปน
กําลังของชาติ กําลังหน่ึงๆ บวกกับกําลังหน่ึงๆ เขาก็เปนพลังมากไปเอง กําลังน้ีแลเปน
เครื่องรักษาประเทศชาติใหเปนปกแผนมั่นคง ความเปนเอกราชในแผนดินถ่ินอาศัย 
คือความเปนเอกราชในการปกครองตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั้งชาติปรารถนากัน เพราะ
ไมอยูใตอํานาจกดข่ีบังคับของผูใด ตางปกครองตัวเองโดยอิสระ คนเราเมื่อเปนอิสระ
ยอมเปนสุข 
 ประเทศชาติเปนสมบัติของเราทุกคนซึ่งจะตองชวยกันปองกันรักษา และเปน
ของใหญ เปนสมบัติกองใหญ ทั่วทั้งแผนดิน ลําพังคนเดียวไมอาจรักษาใหปลอดภัยได 
จงึตองอาศัยคนของชาติชวยกันรักษาดวยความสามัคคี อยาใหแตกราวดวยการยุแหย
ตางๆ ซึ่งมักมีอยูเสมอในที่ทั่วไป นี่เปนศัตรูสําคัญที่จะพึงชวยกันระมัดระวังใหมากเพื่อ
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ความมัน่คงของชาติ ศัตรูนี้เพียงเปนลมปาก ปากกา แตเปนพิษรายแรงมาก สามารถ
ทําใหโลกสะเทือนและแตกกระจายได สวนมากคนจะทะเลาะเบาะแวงกัน หรือโลกจะ
เกิดสงครามกัน เจาสงครามปาก ปากกามักเขาทํากอน ส่ิงอ่ืนๆ ถึงจะตามมาทําทีหลัง 
ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ทุกคนที่รับผิดชอบในชาติอันเปนสมบัติของตน ควรระวังไมนิ่งนอน
ใจ คําวาชาติน้ัน ตางคนตางเปนเจาของ เพราะตางคนตางก็เปนสมบัติของชาต ิจงึตาง
คนตางชวยกันรักษาดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ดังท่ีเคยอธิบายมาแลว 
 ขอย้ําเรื่องลมพิษ ลมศัตรอีูกคร้ัง พอเห็นโทษของมัน คือคําพูดใดของผูใดก็
ตามแมจะเปนเพียงลมปาก แตเปนสิ่งที่เหน็บแนมฝงลึกและยังสังคมใหเปลี่ยนแปลง
ไดอยางไมมีปญหา เพราะออกมาจากความรูสึกผูบงการ เปนสิ่งที่ใหรายไดที่สุดก็คือคํา
พูด ใหดีท่ีสุดก็คือคําพูด ตองไดระมัดระวังกันอยางมาก เปนสิ่งที่ใหโทษใหคุณมากที่
สุดก็คือคําพูด ทานจึงวา ปากเปนเอก เลขเปนโท หนงัสือเปนตรี ท้ังน้ีก็เพราะปากเปน
หน่ึงในการแสดงออกแกผูอ่ืนและสังคมน่ันเอง 
 การยุแหยกอกวนทําลายตางๆ ลวนออกมาจากปากเปนสําคัญ กลอมใหคน
เคลิบเคล้ิมหลงใหลก็เพราะปาก สอนคนใหเปนคนดีจนถึงขั้นดีเยี่ยมก็เพราะปาก พูด
ไดทุกแงมุมทั้งที่ทําไมไดก็คือปาก หลอกคนใหลมจมฉิบหายก็คือปากเปนตัวการสําคัญ 
พูดไมเลือก กินไมเลือก ก็คือปาก อาหารหวานคาวชนิดตางๆ แทบไมมีคางโลกก็
เพราะปาก กินแบบไมเลือก กินไมหยุดไมถอย กินไมเบ่ือไมรําคาญก็คือปาก ดาเขา
เกงๆ ก็คอืปาก อะไรๆ กวานมากินจนหมดก็คือปาก 
 ปากจงึเปนราวกับยักษตัวมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมท่ีสุด แตพวกเราก็ไมสะดุด
ใจคิดเห็นภัยของปากกันบางพอไดสําราม เพียงลมปากผิวออกมาก็เช่ือกันแบบลม
ระนาวหลับสนิท ไมนึกเข็ดกันบางในสิ่งที่ปากทําพิษ ฉะน้ันปากจึงมีอํานาจมาก 
สามารถกลอมคนใหหลับท้ังเปนไดไมเลือกหนา จึงขอฝากทานทั้งหลายไปพิจารณาซึ่ง
อาจเกิดประโยชนแกตัวทานเองและสวนรวม 
 การเรียนและการฝกอบรมตางๆ ก็เพื่อความเจริญของตัวและของชาติ ซึ่งเราทั้ง
หลายทราบกันดี เวลานี้เราเปนลูกเสือของชาติเพื่อทําประโยชนใหบานเมือง จงพากัน
ต้ังหนาปฏิบัติกิจการน้ันๆ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี เพราะความสามัคคีเปนยอด
แหงกําลังท้ังหลาย จึงกรุณาเห็นคุณคาแหงความสามัคคีวา สามารถยังกิจการน้ันๆ ให
สําเร็จลุลวงไปไดอยางใจหมาย อนึ่งบานเมืองจะตั้งอยูไดจีรังถาวรและสงบรมเย็น ยอม
อาศัยคนของชาติเปนผูสงวนรักษา เปนผูมีข่ือมีแป มีขนบธรรมเนียม มีกฎขอบังคับ
สําหรับชาติของตน ประพฤติตัวอยูในขอบเขตเหตุผลอรรถธรรมตางๆ ไมดื้อดึงฝาฝน 
ตางคนจะมีความผาสุกรมเย็น 
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การทําลายลางผลาญกัน การฉกลักปลนจี้ การคดโกงรีดไถ การเอารัดเอา
เปรียบกัน การหลอกลวงตมตุนเพ่ือนมนุษยตาดําๆ ดวยกันเหลาน้ี มิใชเปนของดีที่นา
ชมเชย และมิใชทางแหงความสงบเย็นของบานเมอืง แตเปนการทําลายจติใจและ
สมบัติของผูอ่ืนใหเสียหายและเกิดความเคียดแคนขุนเคือง นั่นมิใชทางของผูจะยังชาติ
ใหเจริญ มิใชผูรักชาติและญาติมิตรเพื่อนฝูงจะพึงสนใจทํา  
 ทุกคนท่ีมาน่ังอยูท่ีน่ีก็ดี เปนเด็กก็ด ี ผูใหญก็ดี อยาลืมวาเราทุกคนตางมีพอมี
แมเปนแดนเกิด และเล้ียงดูใหความอุปการะมาดวยดีแลวดวยกัน เราเกิดทีแรกไม
สามารถรูสึกตัววาเราเปนมนุษยหรือเปนอะไร ตองอาศัยพอแมเปนผูเลี้ยงดูรักษา และ
รักษามาแตอยูในครรภ กระท่ังตกคลอดออกมา ตองอาศัยพอแมพี่เลี้ยง
ประคับประคองเรื่อยมา พอเติบโตขึ้นสมควรจะไดรับการศึกษาเลาเรียนวิชาความรู
ตางๆ พอแมก็สงเขาเรยีน เครื่องอุปกรณการเรียนตางๆ แตตนจนอวสานจะหมดมาก
นอยเพียงไร คือคาเครื่องเขียน เครื่องเรียน คากระดาษดินสอ คาเส้ือกางเกง เครื่อง
เรียน เครื่องเลนตางๆ ตลอดคาเทอมน้ันๆ และสิ่งจรมาไมชนะที่จะนับอานได เหลานี้
ลวนเปนภาระหนาท่ีของพอแมจะตองรับแบกหามท้ังมวล  
 ตัวเราเองไมมีอะไรติดตัว แมรางกายชีวิตจิตใจความเปนอยูรอบดาน ก็พอแม
เปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดู เปนผูบํารุงรักษาใหความเจริญเติบโตและปลอดภัย ตลอด
ความรูวิชาแขนงตางๆ ตัวเราเองไมปรากฏวามีอะไรจะพอนํามาอวดพอแมพอไดภูมิใจ 
นอกจากกินกับเลนและรองไหออดออนเค่ียวเข็ญกวนใจตางๆ ตามความชอบใจเทาน้ัน 
ไมมีคาอะไรเลย มีเพียงสักวาเปนคนกับโลกเขา 
 เด็กๆ ในวัยน้ีเปนวัยท่ียุงกวนใจมากมาตลอดเวลา รางกายน้ันเล็กนาเอ็นดู
สงสารมาก แตเร่ืองกอกวนวุนวายน้ันไมไดเล็กเหมือนรางกาย มีแตใหญๆ  โตๆ กันท้ัง
น้ัน จนมาถึงวัยน้ีซ่ึงเปนวัยท่ีเติบโตพอรูเดียงสาภาวะบาง แตยังไมวายท่ีจะตองรบกวน
พอแมดวยสิ่งตางๆ มีเครื่องแตงตัวเปนตน แตเปนวัยที่ไดเลาเรียนมาพอสมควรซึ่งเริ่ม
แต ก ไก ข ไข ขึ้นไปประถม มัธยม ปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก กาวข้ึนสูงข้ัน
ปญญาชน เพื่อใหสมเกียรติสมภูมิของปญญาชน พวกเราจงอยาพากันลืมบุญคุณของ
พอแมผูเล้ียงดูทะนุถนอมเรามากอนใครในโลก อยาลืมครูลืมอาจารยและทานที่เคยมี
อุปการคุณตอเรามา จงระลึกถึงบุญคุณทานอยูเสมอ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในตัว
ในใจเราเวลานี้ ลวนมีพอมีแมมีครูมีอาจารยเปนผูเลี้ยงด ู เปนผูอบรมสั่งสอน เปนผู
บํารุงสงเสริมมากอนทั้งสิ้น 
 ผูใดเปนคนอกตัญ ู ไมรูบุญรูคุณทาน เห็นแกตัว เห็นแกปจจุบันของตัววามี
ความรูความฉลาดพอตัว ไมกมหัวลงนอบนอมทานผูมีคุณแกตน ไมคํานึงถึงทานผูมี
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พระคุณแกตน ผูนั้นเปนคนขวางโลกหาความเจริญมิได เหมือนตนไมที่ตายยืนตน
ปราศจากดอกผลและใบท่ีใหความรมเย็นฉะน้ัน กรุณาทุกทานจดจาํไวอยาใหเปน
บุคคลประเภทไมที่ตายยืนตนดังที่กลาวมา จะเปนโมฆบุรุษโมฆสตรีไปตลอดวันตาย 
และเปนบุคคลที่นารังเกียจเกลียดชัง เอือมระอา ไมปรารถนาของเพื่อนมนุษยผูดีทั้ง
หลาย 
 ขอยํ้าอีกคร้ังวาเราทุกคนเกิดมาจากพอจากแม ไดรับความรูวิชามาจากครูจาก
อาจารย เราอยาลืมตัวถือวาตนเกงกลาสามารถ บทเวลาพลาดทาจะเสียคนคือเราซึ่ง
เปนความเสียอยางมากกวาส่ิงอ่ืนๆ ย่ิงเวลาน้ีโลกกําลังเปล่ียนแปลงวกวนสับสนกันมาก
จนแทบมองไมทัน เพราะความรูวิปริตผิดธรรมดาไปตางๆ ถาจะมีใครผูใดมาพูดวา 
เวลาน้ีโลกกําลังเปนบาดังน้ีก็ไมนาจะผิด ยังนาชมเชยเสียดวยวา เขาพูดถูกกับความจริง
ที่กําลังเปนอยู เพราะสิ่งไมนาจะเปนไมนาจะเกิด มันก็เปนมันก็เกิดขึ้นได  
 นับแตเกิดมาก็นานพอสมควร ยังไมเคยพบเคยเห็นก็ไดพบไดเห็นเสียแลวกับ
โลกปจจุบัน เชนเด็กๆ เปนตน เอะอะก็จบัครูอาจารยเขาหองขังเหมือนนักโทษบาง 
ฟองขับไลครไูลอาจารยออกบาง ใหยุงและแหลกเหลวไปหมด เท่ียวยุแหยกอกวน
สถานท่ีสงบใหลุกเปนไฟไปบาง เปนตน แรกๆ ท่ีทําก็รูสึกวาดีมีเหตุผลนาชม พอตอมา
ก็เลยลืมตัวเหอกันใหญจนลืมผูใหญที่ดี ลืมครูลืมอาจารย ลืมพอลืมแม เมื่อขืนเปน
อยางน้ีอยู ตอไปจงึนากลัวเด็กๆ เหอๆ บาความรูเหลานี้จะจับพอจับแมเขาหองขังนะนี่
นะ โดยใหขอหาวาพอแมเปนคนขวางโลกบาง คนครึลาสมัยบาง เปนคนงกๆ งันๆ 
อายเพ่ือนฝูงบาง  
 เรื่องเหลานี้จะเปนไดจริงถาไมพากันรูสึกตัวเสียแตบัดนี้ แลวแกไขเสีย อยาทัน
ใหเรื่องบัดสีโลกพินาศมันเกิดขึ้นเพราะหัวทันสมัยไฟประลัยกัลปเครื่องเผาโลก เพราะ
โลกเวลาน้ีกําลังหมุนตัวเขาไปสู...อะไรบอกไมถูก ความรูที่เรียนมาก็กลัวจะเปนเครื่อง
มือของความโหดรายทารุณเปนผูใช เปนผูพาแสดงออก สุดทายความรูทวมหัวจะเอา
ตัวไปไมรอด จึงขอไดโปรดพิจารณาตรองเหตุตรองผลดวยความรอบคอบ เพราะ
ประเทศชาติบานเมืองเปนสิ่งมีคามาก ไมควรทําอะไรดวยการเหอเหิมดวยความสนุก 
ดวยความอยากเดนอยากดัง โดยเอาชาติเขาเปนเครื่องมือ เมื่อเสียไปแลวจะไมมี
ปญญาเอากลับคืนได 
 ความถูกตองดีงามที่สามารถระงับดับทุกขเวรภัยทั้งหลายไดนั้น ทางหลักพุทธ
ศาสนาทานสอนไวโดยถูกตองตายตัวอยูแลววา บุพการีของเราคือใคร คือพอแมซึ่งเปน
ผูเล้ียงดูเรามาแตวันเกิดจนบัดน้ีน่ันแล ในโลกมนุษยเราไมมีใครกลาเสียสละ ไมมีใคร
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ท่ีจะรักสงสารบุตรธิดาสุดซ้ึงย่ิงกวาพอกับแม ทานท้ังสองน้ีเปนบุคคลท่ีบุตรธิดาท้ัง
หลาย จะควรคิดระลึกถึงพระคุณเปนอยางมากกวาใครๆ แตมักไมคอยสนใจคิดกัน 
 ความไมคอยคิดถึงบุคคลสําคัญ จึงเปนเหตุใหเด็กๆ ลืมตัวเยอหยิ่งจองหอง 
เวลาคอยๆ เติบโตขึ้นมา เพราะลืมนึกในเวลาเปนเด็กท่ีเคยสรางอํานาจบาตรหลวงบน
หัวพอแม คือลูกแตละคนลวนเปนเจาอํานาจทีเดียวละ ท่ีจะกดข่ีบังคับพอแมใหทําตาม
ตามความชอบใจของตน ในทุกส่ิงท่ีตนตองการแมส่ิงไมควร ยิ่งตัวเล็กๆ ย่ิงมีอํานาจ
มาก พอแมท่ีแสนอดแสนทนจนเปนท่ีนาสงสาร อุตสาหทําตามใจลูกแทบทุกอยาง
เพราะความรักความเอ็นดูสงสาร เห็นวาเปนเลือดเนื้อในหัวอกของตน ลูกวาอยางไรช้ี
ใหเปนนกก็เปนนกมา ช้ีใหเปนกาก็เปนกามา ทั้งที่พอแมไมไดเปนนกเปนกา ลูกช้ีให
เปนอะไรก็จําตองใหเปนสิ่งนั้นมาจนได คือตองว่ิงเตนขวนขวายหามาใหตามใจ ไมงั้น
เสียงเล็กๆ จะแผดกองขึ้นมาในขณะนั้น 
 ลูกคนหน่ึงๆ ลวนเคยเปนขาหลวงใชอํานาจตอพอแมมา เคยบังคับบัญชาพอ
แมเอาตามชอบใจเร่ือยมา จนโตข้ึนบางคอยลดอํานาจลงมาอยูในตําแหนงอํานาจข้ัน
นายอําเภอ นายตําบลคือกํานัน ลดลงมาแคผูใหญบาน และเปนเจาอํานาจใหญโตใน
ครอบครัว ย่ิงลูกคนเล็กๆ นั่นแลยิ่งเปนผูทรงอํานาจสิทธิ์ขาดแตผูเดียวในครอบครัว 
บงการวาอยางไรตองใหเปนอยางน้ัน ถาไมไดอยางใจก็รองไหตาเปนไฟไปเทียวละ พอ
แมจําตองวิ่งเตนขวนขวายหามาใหไดดั่งใจ ลูกคนหน่ึงๆ ตองเคยครองตําแหนง
ขาหลวง ตําแหนงนายอําเภอ ตําแหนงกํานัน ตําแหนงผูใหญบานมาเปนเวลาหลายป 
กวาจะลดตําแหนงลงมาบางพอดูได แตจะลดลงไปเปนฐานะชาวบานธรรมดาระหวาง
พอแมกับลูกนั้นเปนไมยอมเด็ดขาด จนวันตายจากกันระหวางพอแมกับลูก ตองเปน
นายเหนือหัวพอแมอยูน่ันเอง เรื่องมันเปนอยางนี้ 
 แมผูเทศนและทานผูฟงท้ังหลายก็แนใจวา ตองเคยครองอํานาจหนาที่เปนผูวา
ราชการครอบครัว นายอําเภอครอบครัว กํานันครอบครัว ผูใหญบานครอบครัวมาแลว 
นิสัยนั้นจึงติดมาดวยการเอารัดเอาเปรียบพอแมโดยไมมีเจตนา เพราะหลักธรรมชาติ
ระหวางพอแมกับลูกๆ หากผูกพันกันมาเอง ไมวาท่ีไหนๆ ยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน 
 เพ่ือความถูกตองเหมาะสมและดีงาม สมกับพอแมเปนผูบังเกิดเกลาและเคยมี
พระคุณแกลูกๆ ทั้งหลายมา ลูก ๆ อยาถือสิทธ์ิจนเกินไป อยากดขี่ขมเหงพอแมจน
เกินไปแมไมมีเจตนา เพราะผิดวิสัยของลูกๆ ที่อยูใตรมเงาแหงบุญคุณของทานที่
อุปการะมากอน การถืออํานาจเพราะอาศัยความเปนลูกและความรักเมตตาของพอแม 
เปนเครื่องมือเคี่ยวเข็ญดุดาทานตามความชอบใจแตเล็กจนโตนั้น เปนความผิดถนัด
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ของลูกๆ ท้ังหลาย บางคนทะเลาะกับพอแมดวยความเหอเหิมลืมตัวก็มีไมนอย สาเหตุ
เพราะความทะเยอทะยาน 

เห็นเพ่ือนเขามีอะไรอยากมีอยากไดและรบกวนพอแมดวยวิธีตางๆ โดยไม
คํานึงถึงฐานะของเขาของเราบางเลย อยากไดเงินเทานั้น อยากไดส่ิงน้ีเทาน้ี ยุงไปหมด 
พอแมอกจะแตก เล้ียงมาก็ยากพอแลว ยังเลี้ยงไมรูจักเติบโตสักท ี นาเอือมจริงๆ กับ
ลูกประเภทลอก ประเภทลาก ประเภทเลิกเหลานี้ กรุณาทุกทานฟงและนําไปพิจารณา
ดวยดี เพราะการเล้ียงคนเปนภาระหนักมากกวาเล้ียงสัตว ใครยังไมทราบกองทุกขอัน
ใหญหลวง พอไดเล้ียงลูกสักคนสองคนก็ทราบเอง 
 การกลาวทั้งนี้มิไดมุงจะติเตียนลูกๆ ทั้งหลาย แตกลาวตามความเปนจริงที่เปน
มาท่ัวโลกดินแดน แมผูแสดงเองก็เคยโดดข้ึนน่ังถายนอนถายบนหัวบนตักพอแมมา
แลวอยางชํานาญไมมีใครหาญสู การกลาวทั้งนี้ก็เพื่อบรรดาเราทั้งหลายที่เคยเปนลูก
ของพอแมมาแลว ไดสํานึกตัวกลัวบาปกันบาง ท่ีเคยเอาพอแมเปนบอยกลางเรอืนมา
นานจะไมเยอหย่ิงจองหอง ไมชิงสุกกอนหามไปเสียทุกอยาง แมยังไมถึงกาลอันควร
และมิใชฐานะที่จะทํา พอแมท้ังสองแมจะยากจนขนแคนขนาดไหนก็พยายาม
ตะเกียกตะกายเล้ียงลูกมาอยางสุดกําลังดวยกัน 

บรรดาเราท้ังหลายท่ีมารวมกันเปนจํานวนมากเวลาน้ี ลวนเคยเปนเด็กที่พอแม
เลี้ยงดูแทบเปนแทบตายมาดวยกันทั้งสิ้น อยาเขาใจวาเปนเทพเจามาจากสวรรควิมาน
โอปปาติกะ ที่ผุดเกิดขึ้นเองโดยปราศจากผูใหกําเนิดเลี้ยงดูเลย แตเติบโตขึ้นมาดวย
ความทุกขลําบากแทบเปนแทบตายของทานน่ันเอง กวาจะปรากฏตัวเปนผูใหญ เปน
นักเรียนนิสิตนักศึกษา เปนอาจารย หรือเปนอะไรๆ อยูเวลาน้ี พูดงายๆ วาพวกเรา
เติบโตขึ้นมาจากกองทุกขของพอแม ท่ียากแคนแสนเข็ญและแสนอดแสนทนน่ันแล จะ
ไดพอแมเศรษฐีมีทรัพยสมบัติราวน้ํามหาสมุทรทะเลมาจากไหน นอกจากจิตใจท่ีเต็ม
ไปดวยความรักความเอ็นดูย่ิงกวานํ้ามหาสมุทรทะเลหลวง ไมมีวันเวลาลดราเหือดแหง
เทานั้น 
 ลูกคนหน่ึงๆ ท่ีเกิดมาน้ัน ถาจะทําสถิติลงบัญชีจบัจายสําหรับลูกคนน้ันๆไว 
ตองหมดไปอยางมากมาย จะตกใจไมอาจรวมบัญชีรายจายได เพราะมากตอมากไหล
ออกทุกทิศทุกทาง ไมนิยมหนาแลงหนาฝนแตตนจนอวสาน แตไมมีพอแมคนใดกลา
ลงบัญชีไว เน่ืองจากส่ิงเหลาน้ันไมมีคุณคาย่ิงกวาความรักความสงสารลูก ซึ่งเปนเลือด
เน้ือในหัวอกของตน ลองคิดด ูพอแมคนหน่ึงมีลูกก่ีคนซ่ึงจะตองเสียสละทุกส่ิงทุกอยาง
เพ่ือลูกน้ันๆ กวาจะเติบโตพอรูเดียงสาภาวะเปนผูเปนคนกับเขา พอใหพอแมเบาใจ
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บาง แถมลูกบางคนยังเลี้ยงไมมีวันเติบโตอีกดวย คอยกัดแทะพอแมอยูตลอดไปจน
ตายไปดวยกัน 
 เราทานผูเปนลูกจงึควรอายตัวเองบาง อยาถือวาตัวฉลาดเกินพอแมครูอาจารย
เสียเรื่อย พระคุณของทานครอบกระหมอมจอมขวัญพวกเรามาแตเริ่มแรกเขาสูครรภ
จนถึงปจจบัุนน้ี ทานจึงใหนามวา พอแมเปนพรหมของบุตรทั้งหลาย คือรักก็รักดวย
ความบรสุิทธ์ิใจ เอ็นดูสงสารดวยความบริสุทธ์ิใจ เสียสละเพ่ือความอนุเคราะหทุกอยาง
ดวยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้น ไมมีกลมายาเคลือบแฝงอยูเลย แมลูกๆ จะมีความเจริญรุง
เรืองเพียงใด ความอาลัยสงสารของพอแมไมเคยจืดจางไปเลย 
 เพราะฉะนั้น ลูกคนใดท่ีมีความอกตัญูตอพอแมท่ีมีพระคุณแกตน จึงเปนลูก
ท่ีฉิบหายลมจม ทั้งที่เขาใจวาตนเจริญอยูนั่นแล ไมมีทางเจรญิรุงเรืองเชนมนุษยธรรม
ทั้งหลายที่เปนความชุมเย็น มีสมบัติเงินทองก็เทากับมีไฟเผาบาน เผาหัวใจอยูตลอด
เวลา เพราะการทําลายแดนเกิด ผลตองเปนบาปอยางหนักไมมีใครชวยได น่ีเปนหลัก
ธรรมอันถูกตองตายตัวมาดั้งเดิมที่ปราชญทานสอนไว ใครไมอยากตกนรกทั้งเปน จงรู
จักบุญคุณและเปนบุตรกตัญูกตเวทีตอทาน ยอมจะเจริญรุงเรืองเยี่ยงมนุษยพลเมือง
ดีทั้งหลาย 
 ธรรมทานสอนใหคนรูจักบุญคุณของทานผูมีคุณแกตน มีพอแมครูอาจารย
เปนตน ใครที่เคยเล้ียงดูเรามา ครูอาจารยใดที่เคยอบรมสั่งสอนเรามา เราควรเคารพ
นับถือทานและชวยเหลือทานในเวลาจําเปน ไมทําตัวแข็งกระดาง ไมทะนงตน ไมอวด
ตนวามีความรูและฐานะสูง ควรระลึกในพระคุณทานอยูเสมอ ในฐานะเราท่ีเปนลูกและ
เปนลูกศิษยทาน ระหวางพอแมกับครูอาจารย เราตองถือวาเปนใหญกวาเราเสมอ เชน
เดียวกับภูเขาแมจะสูงขนาดไหน ยอมจะอยูต่ํากวาฝาเทาของคนที่เดินขึ้นภูเขาอยูโดยด ี
มีดพราแมจะคมกลาเพียงไรยอมปราศจากหินลับไปไมได ลูกศิษยจะมีความรูสูงสง
เพียงไร ก็ยอมไปจากครูอาจารยประสิทธิ์ประสาทให ฉะน้ัน ทานจึงสอนใหเคารพพอ
แมครอูาจารยเปนพ้ืนฐานของมนุษยผูดีท้ังหลาย 
 คนดีที่โลกผูดีทั้งหลายชมเชย ยอมเปนผูออนโยนทางมรรยาท รูจักสูงรูจักต่ํา รู
จกัความเปนผูใหญผูนอย รูจกัสัมมาคารวะซ่ึงกันและกัน เพราะมนุษยเราไมเหมือน
สัตว ยอมถือความเคารพนับถือกันเปนจารีตประเพณ ี เฉพาะอยางย่ิงเมืองไทยเรานับ
ถือพระพุทธศาสนาและถือความเคารพเปนสําคัญ เชนพระแมบวชในเวลาเดียวกัน แต
กอนกันเล็กนอยก็ตองเคารพกัน ถือผูบวชกอนเปนอาวุโสคือแกกวา ผูบวชทีหลังยอม
เปน ภันเต คือ ออนกวาและเคารพกันเปนลําดับลําดาไมถือตัว จะออกมาจากตระกูล
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ใดก็ตองปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัย คือเคารพตอผูบวชกอนเสมอ เวนเฉพาะกรณีที่
ควรเวนเทาน้ัน แตจะขอผานไปไมอธิบาย เวลาไมพอ 
 ปจจุบันน้ีสังคมกําลังวุนวาย ไมวาที่ไหนยุงตามๆ กันไปหมดแทบไมเปนผูเปน
คน ปรากฏแตสิ่งแสลงตาแทงใจใหขุนมัว เดนดวยความเห็นแกตัว พวกพองของตัว 
เดนดวยความโลโภ โทโส โมโหเขาชักจูงเปนสวนมาก ทั้งนี้เพราะจิตใจวุนวาย    ขาด
การอบรมในทางท่ีถูกท่ีควร ถึงไดพาคนใหเดือดรอนวุนวายมาก แตใจคนรอนไม
เหมือนใจของสัตวรอน ฉะนั้นความกระทบกระเทือนจึงมีมาก หากใจไดรับการอบรม
ดวยศีลดวยธรรมบางพอประมาณ ยอมจะเกิดความสงบสุขไดไมวุนวายนัก ท่ีเกิดความ
เดือดรอนระส่ําระสายแทบจะหาที่ยับยั้งตั้งตัวไมได ก็เพราะจิตใจขาดการอบรมในทาง
ที่ดีคือศีลธรรม 
 เฉพาะเมืองไทยเราเปนเมืองพระพุทธศาสนา ซึ่งควรจะไดรับการอบรมศีลธรรม
พอประมาณ พอแมของเราก็เปนคนวัด เปนลูกศิษยพระเร่ือยมาแตปูยาตายายจนถึง
ปจจบัุน เราเกิดมาก็เกิดจากพอแมซึ่งเปนลูกของพระ เราควรจะไดเปนลูกเปนหลาน
พระบาง เขาใกลพระใกลสงฆศึกษาปฏิบัติศีลธรรมกันบาง พอเปนน้ําเลี้ยงหัวใจที่แหง
ผากจากธรรม มีแตความโลภโกรธหลงเขาจับจองเต็มหัวใจ ใจจงึมักเปนไฟประจําตน
อยูเสมอ การเหินหางจากวัด จากศีลธรรม ไมใชของดี เพราะเปนการลดคุณคาของใจ 
คุณคาของตัว ใหดอยลงโดยลําดับ สวนโทษทัณฑนับวันทวีรุนแรงขึ้น เราและโลกก็นับ
วันจะรอนเปนไฟไปตามๆ กัน จนหาความสงบเย็นไมเจอ 
 ศีลธรรมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก คนไมสนใจกับศีลกับธรรม จิตใจยอมไม
มีหลักยึด และเปนไปอยางเล่ือนลอยท้ังปจจบัุนและอนาคต คุณคาของคนก็สักแตช่ือ
หาความจรงิสาระไมมีในตัวคน หากเรามาโดนเขาเชนนี้ใครจะคิดอยางไรบาง เพราะ
ใครๆ ไมปรารถนาความเควงควาง ไมมีความหมายภายในตัว เมื่อเปนเชนนั้น ซึ่งใคร
ไมปรารถนาอยูแลว ก็ควรปฏิบัติรักษาตวัดวยความดีงาม คือศีลธรรม เพื่อเปนเครื่อง
ค้ําประกันความมีคุณคาสาระของตนเสียแตบัดนี ้ ซ่ึงยังเปนกาลอันควรอยู จะไมเสียใจ
ภายหลัง การขาดศีลธรรมภายในใจไมเพียงอยูเฉยๆ สบายๆ แตจะเปนการเพิ่มพูน
ความช่ัวท้ังหลายใหมากมูนย่ิงข้ึนในเวลาเดียวกัน ผลแหงความชั่วจะแสดงสิ่งไมพึง
ปรารถนาข้ึนกับใจ และเหยียบย่ําทําลายใจใหเกิดความทุกขทรมานตางๆ ที่ไมคาดฝน 

ศาสนธรรม คือเครื่องสงเสริมหมูชนผูนับถือและปฏิบัต ิ ใหเปนคนดีมีหลัก
เกณฑภายในตัว และหนาท่ีการงานทุกแผนก  ยังผูปฏิบัติตามใหมีความสงบเย็น มีเหตุ
มีผลตอกิจการทั่วไป ไมมีบทใดแงใดแสดงการกดถวงโลกใหดอยความเจริญดังที่มี
ปญหาขัดแยงกับธรรมอยูเสมอมา การเขาใจเชนนั้นคือความไมเขาใจศาสนา ไมเขาใจ
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ธรรมอันแทจริง จึงตําหนิติเตียนแบบผิดๆ ถูกๆ สุมๆ เดาๆ ซึ่งเปนการทําลายตนมาก
กวา การทําลายตนน้ันไมจาํเปนตองนําศาสนามาเปนเคร่ืองมือก็ทําไดถาสมัครใจอยาก
ทํา เพราะศาสนามิไดเปนเครื่องมือของการทําชั่ว แตเปนเครื่องมือในการทําดีเพื่อคนดี
ตางหาก 
 หลักของพุทธศาสนาเกิดจากทานผูวิเศษเหนือสามัญชนธรรมดา คือพระพุทธ
เจา เพราะคนทั้งหลายมีกิเลสเต็มตัว การมีกิเลสเต็มตัวจะวามีความชั่วเต็มใจก็ไมนาจะ
ผิด แตพระพุทธเจาไมมีกิเลสภายในพระทัยคือใจ เปนพระทัยที่บริสุทธิ์ การนําธรรม
ออกส่ังสอนโลกจึงนําออกดวยความบริสุทธ์ิ สอนดวยความบริสุทธ์ิและถูกตองแมนยํา 
โดยมีพระเมตตาเปนพื้นฐานในพระทัย จึงไมมีคําพูดของผูใดที่จะถูกตองแมนยํายิ่ง
กวาพระวาจาของพระพุทธเจา การส่ังสอนโลกก็สอนตรงตอความจริงและถึงจุดท่ีหมาย
แตธรรมขั้นตนจนถึงวิมุตติพระนิพพาน ศาสนธรรมจึงเปนเครื่องสงเสริมสัตวโลกผู
ปฏิบัติตามใหถึงความเจริญรุงเรืองโดยลําดับ ไมมีการกีดขวางหรือทําลายศาสนา 
 ฉะน้ัน ศาสนธรรมจึงเปนจุดรวมหัวใจของพุทธศาสนิกชน นับแตพุทธกาลมา
ตลอดปจจุบัน ไมยังผูนับถือใหผิดหวังท้ังเหตุและผลแตตนจนอวสาน ไมมีคําพูดใด
ของทานผูใดจะทรงมัชฌิมาเสมอตนเสมอปลายได ดังพระวาจาของพระพุทธเจาท่ีส่ัง
สอนเวไนย ฉะน้ัน พุทธบริษัทจงึตายใจในการนับถือและปฏิบัติตามตลอดมา 
 กรุณาทุกทานทําความเขาใจระหวางตนกับศาสนา คําวาศาสนาน้ันอยูท่ีไหนกัน
แน ศาสนาอันแทจริงคืออะไรและอยูท่ีไหนเวลาน้ี ใครจะเปนผูทําลายศาสนาและฟนฟู
ศาสนา การทําลายศาสนาน้ันทําลายท่ีไหน และการเจริญของศาสนาจะเจริญกันที่ไหน
จึงจะถูกตามจุดความจริง จะขอเรียนช้ีแจงใหทานท้ังหลายทราบถึงการทําลาย และการ
เจริญศาสนา อันเปนจดุความจรงิท้ังสองอยาง 
 การทําลายและฟนฟศูาสนาน้ัน จะทําลายและฟนฟูที่ไหน ถาไมทําลายและฟน
ฟูที่ตัวเราเองอันเปนที่สถิตของศาสนา เพราะพระพุทธเจาผูรูจริงเห็นจริง ทรงสอน
ศาสนาลงที่ใจมนุษยเรานี้เทานั้น ที่มีอยูในคัมภีรใบลานก็เปนเพียงตําราของศาสนา 
ศาสนาอันแทจริงอยูกับตัวเราตัวทานผูนับถือและปฏิบัติตางหาก ถาจะเทียบเพื่อหา
ความจรงิกันแลว คัมภีรใบลานเปนตําราศาสนาเชนเดียวกับตํารายาท่ีช้ีบอกยาขนาน
ตางๆ ใหเอายาชนิดน้ันกับยาชนิดน้ันมาผสมกันแกโรคประเภทน้ันๆ เปนตน ตัวยาแท
ตองไปเอาที่อื่น สวนตําราเปนแตช้ีบอกเทาน้ัน เพราะยาแทไมมีในตํารา 
 ศาสนาอันแทจริงมิใชตําราและไมอยูในตํารา แตอยูกับคนผูนับถือและปฏิบัติ
ศาสนา บรรดาคัมภีรใบลานที่จารึกธรรมนั้นทานก็เรียกวาศาสนา เรียกวาพระธรรม
เหมือนกัน โดยเปนธรรมนอก ธรรมใน คือธรรมนอกตัว ธรรมในตัวเรา รวมทั้งสอง
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ทานก็วาศาสนาเชนกัน ทานมิไดประมาทท้ังศาสนานอกและศาสนาในท่ีสถิตอยูกับตัว
เรา ทานเคารพเสมอกัน เพราะกอนจะรูจะเขาใจศาสนาภายในตัวโดยลําดับ จนรูแจง
แทงตลอดสัจธรรมภายในตัว ก็อาศัยคัมภีรใบลานช้ีบอกแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตางๆ 
ไมเชนนั้นก็ปฏิบัติไมถูก  
 ศาสนาอันแทจริงนั้นอยูที่เราทานผูปฏิบัติรักษา ฉะน้ัน การทําลายศาสนาก็ช่ือวา
เราทําลายตัวเราเองเชนกัน การปฏิบัติศาสนาใหเจริญก็ตองปฏิบัติที่ตัวเราเองเชนกัน 
คือเจริญดวยความประพฤต ิ ทางกายก็ทําใหถูกตองดีงาม สมกับเราเปนพลเมืองดีของ
ชาต ิและเปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา ทางวาจาก็พูดใหมีเหตุผลมีตนมีปลายมีจุดที่
หมาย มีสาระสําคัญที่ควรยึดถือเปนคติเตือนใจของผูฟง พูดมีจุดมีหมาย ไมพูดเลื่อน
ลอยหาความจริงสิ่งสาระไมได การพูดเปนสําคัญ พูดใหเปนก็ไดพูดใหตายก็ได คือพูด
เปนสารประโยชน และพูดทําลายตัวและผูอื่นใหเกิดความเสียหายไมมีประมาณ ปากจึง
เปนตนเหตุสําคัญในตัวตน เพราะแสดงออกงายกวาทางกายและทางใจ 
 ทางใจก็คิดอานดวยความดีกอนระบายออกมาทางกายทางวาจา ตลอดการ
กระทํากิจการตางๆ ควรคิดอานคํานึงผลไดผลเสียดวยดีกอนคอยทําลงไป หากจะผิด
พลาดบางก็สุดวิสัย ยังดีกวาที่ไมคิดใครครวญเสียเลย การคิดอานดวยดีแลว ถาเห็นไม
สมควรก็งดทันทีไมฝาฝน จะเคยตอนิสัย ตอไปจะเปนคนปลอกแตกแหวกแนวหักหาม
ไมอยู สวนมากท่ีเสียไปเพราะทําตามใจชอบ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องทดสอบใครครวญ 
ทําไปๆ จึงเสียไปวันละเล็กละนอย สุดทายกลายเปนเร่ืองใหญย่ิงกวาภูเขา การทําลาย
ศาสนาก็คือการทําลายตนดวยความประพฤติ ความรูความเห็นที่ไมดีนั่นแล นอกจาก
น้ันยังเส้ียมสอนคนอ่ืนใหทําไมดีเหมือนตนดวย ท่ีเรียกวาทําลายตนดวย ทําลายผูอ่ืน
ดวย 
 การท่ีทานสอนใหคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็เพื่อใหคนมีความสุขสงบรมเย็น
น่ันเอง ทั้งนี้เพราะความผิดก็อยูที่คน ความถูกก็อยูท่ีคน ความเปนสุขและรุมรอนอัน
เปนตัวผลจึงอยูที่คน ศาสนาจึงสอนลงท่ีมวลมนุษย การทําลายศาสนาจึงเปนการ
ทําลายมวลมนุษยโดยตรง การปฏิบัติศาสนาจึงเปนการสงเสริมตนใหเปนสุขและเจริญ
รุงเรืองดวยวัฒนธรรม ถาตางคนสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมโดยท่ัวกัน โลกจะเปนโลก
ท่ีรมเย็นผาสุกและนาอยูกวาท่ีเปนอยูมากมาย เพราะความผาสุกรมเย็นทั้งสวนยอยและ
สวนใหญ ขึ้นอยูกับศีลธรรมทางใจและวัฒนธรรมทางความประพฤต ิมากกวาดานวัตถุ
ที่กระสันดิ้นรนจนเลยขอบเขต ซึ่งผลมักเปนความทุกขเดือดรอน ไมคอยเจอความสุข
สมหวังกับส่ิงท่ีปรารถนาตองการ 
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 อันวัตถุตางๆ นั้นพอหาไดไมขาดแคลน ใครขยันหามากก็ไดมาก จนกลายเปน
เครื่องสงเสริมใหไมรูจักเมืองพอดีพอมีความสุขเย็นใจบาง แตศีลธรรมภายในใจน้ันรู
สึกขาดแคลนมากเวลาน้ีจนนาวิตก ถายังจะขาดมากกวาท่ีเปนอยูเวลาน้ี และจิตใจเหือด
แหงจากศีลธรรมมากเขา โลกจะทนทรงตัวสงบสุขอยูไดอยางไร นาจะแสดงออกเพือ่
เอาตัวรอดทางใดทางหนึ่ง แตทางออกน้ันๆ กลัวจะเปนทางชวยเสริมทุกขใหกําเริบรุน
แรงยิ่งขึ้นจนแกไมไหว ตามหลักความจริงแลว ศีลธรรมเทานั้นจะเปนเกาะเปนที่ยึด
ของจิต เปนที่รมเย็นของโลกไมมีสิ่งใดยิ่งไปกวา จึงขอฝากศีลธรรม วัฒนธรรมของชาติ
ไทยเราไวกับทานท้ังหลาย เพื่อไปนําไปปฏิบัติดวยความรักสงวนชาต ิศาสนา พระมหา
กษัตริย กฎหมายเคร่ืองปกครอง อันเปนสมบัติล้ําคาของเราแตละคน 
 ชาติตั้งอยูได คนไทยก็พลอยอยูไดดวยอิสรเสร ีหากชาติลมจม พวกเราก็พลอย
ลมจมไปดวยแมยังไมตาย เพราะขาดหลักประกันเปนอิสระ เราเกิดจากพอแม มีพอแม
เปนผูปกครองใหความรมเย็นผาสุก ชาติไทยเราก็เกิดจากความมีพระมหากษัตริยสืบ
ทอดกันมา แตเริ่มแรกตั้งเปนชาติไทยเปนเมืองไทยขึ้นมา จึงกรุณาพรอมใจกันสงวน
รักษาและเทิดทูนมหาสมบัติเหลานี้ไว ดวยความสามัคคี รักชาติ รักศาสนา รักพระมหา
กษัตริย รักรัฐธรรมนูญและรักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาต ิ และรักษาไว
อยาใหอันตรธานฉิบหายไปเสีย ทั้งที่คนไทยผูเปนเจาของยังอยู เหลาน้ีคือหัวใจของ
ชาติไทยเราที่ทุกคนพึงทะนุถนอมจนหัวใจขาดดิ้น กิจใดการใดก็ตามท่ีจะทําลายคนหมู
มากใหเดือดรอนเสียหาย พึงระวังกิจการนั้นๆ อยาเสาะ อยาแสวง อยาเรียน อยาทํา 
เพราะเปนการทําลายสมบัติอันใหญหลวงใหลมจมฉิบหาย 
 ไมมีใครจะรักเราและพึ่งเปนพึ่งตายกันไดยิ่งกวาคนในชาติจะพึ่งกัน แมไมเคยรู
จกักันมากอน แตความเก่ียวโยงกันน้ันบงบอกอยางชัดเจนอยูแลววา เราคือชาติไทย
ดวยกันทั้งเด็กผูใหญ ทั้งหญิงและชาย เฒาแกปานกลาง รวมสมบัติทั้งประเทศเปนของ
คนไทยทั้งชาต ิ จึงกรุณารักเน้ือหนังอวัยวะคือชาติของตนย่ิงกวาส่ิงอ่ืนใด ความรักกัน
ความสามัคคีกันเทาน้ัน ที่จะเปนพลังรักษาชาติใหมั่นคงจีรังถาวรสืบไปตลอดกาล อยา
หลงกลหลอกลวงตางๆ ย่ิงกวาความรักชาติ รักความสามัคคีในชาติของตน น่ีเปนหลัก
ประกันความอยูรอดของชาติเรา ศีรษะของคนของชาติเปนสิ่งที่สูงสงและมีคุณคามาก 
ระวังอยาใหคนฉลาดย่ืนไมยัดใสมือตีหัวกันและกัน ซึ่งเทากับตีหัวเราเองที่ควรระวัง
อยางย่ิงกวาส่ิงใด 
 ในอวสานแหงการอบรมน้ี หวังใจวาจะเปนประโยชนแกทานทั้งหลายพอ
ประมาณ ขอความสามัคคีแหงชาตจิงเปนพลังภายในใจของทกุทาน จงพากันปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนปกแผนม่ันคงสืบไป ดวยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  รัฐธรรม
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นูญ เปนแรงดันใหเกิดความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานทุกดาน ที่จะเปนประโยชน
ตนและสังคมที่เราอาศัย ใหมีความจรัีงย่ังยืนสืบไปตลอดกาล สุดทายแหงการแสดง
ธรรม ขอความสวัสดิมงคล จงดลบันดาลใหทานทั้งหลายประสบแตความสุขความเจริญ
โดยทั่วกัน เทอญฯ  
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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดอโศการาม สมุทรปราการ 
เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ผลของการศึกษาและปฏิบัติธรรม 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ 

 บัดนี้จะเริ่มแสดงธรรม ขอทุกทานใหต้ังความสนใจอยูเฉพาะหนา คือมีความรู
สึกอยูกับตน ไมจําเปนตองสงจิตไปที่อื่น เชน สงมาหาผูเทศนเปนตน จิตที่ตั้งไวดวยดี
แลวธรรมะจะเขาไปสัมผัสในความรูของเราโดยลําดับๆ จติเม่ือทําการรับรูอยูกับธรรม
โดยสม่ําเสมอแลว จะไดรับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟง  
 คร้ังพทุธกาลปรากฏวา ขณะที่ฟงเทศน พุทธบริษัททั้งหลายไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนมาก ทั้งๆ ท่ีทานก็คือหูคน ใจคน ผูเทศนก็คือคนเหมือนเรา ตาง
คนก็ตางเปนคนดวยกัน แตประหนึ่งวาหูทานไมใชหูมนุษย ใจทานไมใชใจมนุษย ผู
แสดงธรรมก็เหมือนไมใชมนุษยทั้งๆ ที่ก็เปนมนุษยดวยกัน และหลักธรรมคําส่ังสอนก็
เปนความจริงที่นําออกแสดงเชนเดียวกันตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ แตทานทําไมจึง
สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนลําดับ จนไดจารึกไวในตํารับตําราใหเราทั้งหลายไดศึกษา
และปฏิบัติมาจนถึงบัดนี้ ซ่ึงเปนธรรมของจริงเชนเดียวกับธรรมท่ีทานประกาศ
ทามกลางหมูชนในคร้ังพุทธกาล 
 หูของทานกับของพวกเราเปนอยางไร จึงผิดแผกแตกตางกันนักเลา ใจของทาน
กับใจของพวกเราเปนใจเชนไรกัน ทานฟงเทศนจึงเขาอกเขาใจ เราฟงเทศนกลับไมเขา
ใจ ทานฟงเทศนไดรับผลจนปรากฏวาสําเร็จมรรคผลขั้นนั้นๆ พวกเราทั้งหลายฟง
เทศนไดสําเร็จอะไรกันบาง สวนมากมักสําเร็จแตความงวงเหงาหาวนอน สําเร็จแต
ความฟุงซานรําคาญ สําเร็จแตความเผอเรอภายในใจอยูเรื่อยมาขณะฟงธรรม สิ่งที่ได
รับจงึมีแตความบนเพอใหตนเองวาจิตไมสงบบาง ฟงเทศนไมเขาใจบาง ทั้งนี้เพราะตน
ไมไดทําความเขาใจกับตนอยางจริงจังนั่นเอง 
 การทําความเขาใจกับตน ก็คือมีสติบังคับจิตใหอยูกับตัวเราเองในขณะที่ฟงไม
สงไปที่อื่น และขึ้นอยูกับความสนใจใครตอผลที่ตนปรารถนา และเวลานําไปประพฤติ
ปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยด ีมีสติอยูกับตน ผลจะพึงไดรับแนนอนไมสงสัย 
 เรื่องในครั้งพุทธกาล เมื่อไดอานตามตํารับตํารารูสึกวาเปนสิ่งที่อัศจรรยทั้งเรื่อง
ของพระพุทธเจา ทั้งเรื่องของพระสาวกอรหันตและพุทธบริษัททั้งหลาย มาสมัยของเรา
ท้ังหลายน้ีไมคอยจะปรากฏอยางน้ัน ทั้งๆ ที่ธรรมก็เปนสวากขตธรรมที่พระพุทธเจา
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ตรัสไวชอบแลวเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน การที่เปนเชนนี้ก็ขึ้นอยูกับความสนใจใครตอ
ธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความยอหยอนตางกันโดยไมสงสัย 
 เราจะเห็นไดในครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจาเวลาเสด็จออกทรงผนวช ก็ปรากฏ
วาออกอยางเด็ดเด่ียวอาจหาญ ซึ่งไมมีใครจะเหมือนพระองคทานเลย บริษัทบริวารมี
มากนอยเพียงไร ไพรฟาประชาชีมีจํานวนทั้งแผนดิน ทรัพยสมบัติทั้งประเทศอยูใน
ความรับผิดชอบของพระองคทั้งสิ้น แตขณะที่เสด็จออกทรงผนวช แมแตพระชายาและ
พระราชโอรสก็ไมทรงอําลา เสด็จไปลําพังพระองคโดยมีฉันนะอํามาตยเปนผูตามเสด็จ
กับมากัณฐกะเทาน้ัน ฟงดูซิเด็ดไหม ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไดปรากฏตั้งแตขั้นเริ่ม
แรกที่เสด็จออกทรงผนวช เวลาเสด็จเขาไปสูสถานท่ีบําเพ็ญเปนนักบวชนักเสียสละ เขา
สูสงครามแหงความทุกขยากลําบากทั้งพระกายและพระทัย ตลอดถึงกิเลสที่รึงรัดอยูใน
พระทัยของพระองค ก็ยอมกดถวงใหเปนความทุกขหนักอยูไมนอย 
 การบําเพ็ญพระองคในการสละจากกษัตริย ลงสูภาวะแหงความเปนคนขอทาน
น้ี รูสึกจะเปนส่ิงท่ีบุคคลทําไดยากอยางย่ิง แตพระพุทธเจาก็ทรงดําเนินมาแลว อดพระ
กระยาหารถึง ๔๙ วัน ใครบางจะสามารถทําไดและอดไดเหมือนอยางพระพุทธเจา อด
เพียงวันหน่ึงเทาน้ันก็มองเห็นใบไมสดใบไมแหงกลายเปนผักไปหมด เพราะเขาใจวา
เปนอาหารเน่ืองจากความหิวโหยบังคับ 
 สําหรับพระพุทธเจาเสด็จออกบวชในครั้งนั้น ศาสนาไมปรากฏวามี จึงไมมีใคร
ใหทานดวยศรัทธา นอกจากใหตามประเพณีเทาน้ัน เมื่อเปนเชนนั้นพระองคจะไดของ
ดิบของดีจากที่ไหนมาเสวย แมลําบากทรมานเชนนั้นก็ทรงอุตสาหบําเพ็ญพระองคโดย
ไมมีความลดละทอถอย มีความทุกขความลําบากดวยส่ิงอาศัยท้ังมวล ปจจัยทั้งสี่คือผา
เครื่องนุงหมอาศัย บิณฑบาตคืออาหารการเสวย เสนาสนะคือท่ีพักผอนนอนหลับ
ตลอดจนยาแกโรคภัยไขเจ็บตางๆ ไมมีสิ่งใดติดพระองคไปเลย ท้ังไปอยูในสถานท่ี
แรนแคนกันดารอีกดวย ทรงบําเพ็ญไปตามสภาพแหงความกันดารนั้นๆ สมกับพระ
องคเปนนักรบชั้นเอกที่จะยกพระองคเปนศาสดาองคเลิศ และนําสัตวโลกออกจาก
วัฏสงสารใหถึงพระนิพพานจริงๆ ทรงบําเพ็ญจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ใน
ทามกลางแหงความลําบากทรมานท้ังหลาย 
 ความอัศจรรยแหงความพากเพียร ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา เวลาได
ตรัสรูแลว ธรรมที่ทรงรูทรงเห็นอันเปนธรรมอัศจรรยนั้น ก็ไมมีผูหนึ่งผูใดในโลกทั้ง
สามนี้ไดบรรลุ หรือไดตรัสรูเหมือนพระพุทธเจาในเวลานั้น ศาสนธรรมเปนสิ่งที่
อัศจรรยไดปรากฏในโลกพรอมกับขณะที่ตรัสรู แตเพราะความลําบากทรมานกอนตรัส
รู และความอัศจรรยแหงธรรมที่ทรงเห็นวาสุดวิสัยที่ใครๆ จะรูตามเห็นตามได แมทรง
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ทําความปรารถนามาเปนเวลานานวาจะเปนศาสดาสอนโลก แตเมื่อไดตรัสรูแลวทําให
ทรงทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว เพราะธรรมที่ทรงรูทรงเห็นประจักษแจงในพระ
ทัยนั้นเปนธรรมอัศจรรยเหนือโลก เกินกวาท่ีใครๆ จะสามารถรูตามเห็นตามได ทรง
เกิดความทอพระทัย ทําใหมีความขวนขวายนอย อยากจะเสด็จอยูและไปลําพังพระองค
เดียวเทานั้น 

แตเมื่อไดทรงพิจารณายอนเขามาถึงปฏิปทา คือขอปฏิบัติเครื่องดําเนินที่พาให
ทรงรูทรงเห็นนั้น วาพระองคเองรูไดเห็นไดเพราะเหตุใด ก็เพราะปฏิปทาขอปฏิบัติ
เครื่องดําเนิน เม่ือดําเนินใหถูกตามแนวทางแหงธรรมแลว ก็ยอมรูไดดังที่ประจักษอยู
ในพระทัยเวลานี้ เม่ือนําขอปฏิบัติคือแนวทางอันถูกตองน้ีส่ังสอนสัตวโลก ทําไมสัตว
โลกซึ่งมีความรูสึกเชนเดียวกันกับเรา จะไมสามารถรูไดเห็นไดเลา ตองรูเห็นไดเชน
เดียวกับเราน้ีแนนอน เมื่อทรงพิจารณาทบทวนโดยละเอียดทั่วถึงแลว จงึไดมแีกพระ
ทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลก เพราะอํานาจพระเมตตาที่มีเต็มพระทัยอยูแลว เปนเพียง
พิจารณาหาชองทางอันเหมาะสมอยูเทาน้ัน เมื่อเห็นสมควรแลวก็ทรงปลงพระทัยใน
การส่ังสอนสัตวโลกตามปณิธานท่ีทรงปรารถนาไว 
 ท้ังน้ีเน่ืองจากความอัศจรรยแหงธรรมใหเกิดความสงสารสัตวโลก โดยที่ทรง
เห็นวาปฏิปทาเครื่องดําเนินมีอยู จุดหมายปลายทางที่จะพึงไดพึงถึงนั้นก็มีอยู จึงได
ปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลกตอไป ลําดับตอมาก็ปรากฏวามีทาวมหาพรหมมา
อาราธนาวา “พฺรหฺมา จ โลกาฯ” อันน้ีเปนสวนปุคคลาธิษฐาน สวนธรรมาธิษฐานท่ีจะ
ยังพระองคใหประทานธรรมแกสัตวโลกนั้น ไดแกพระเมตตาเปนพื้นฐานสําคัญ ความ
เมตตาน้ีเปนส่ิงท่ีน่ิมนวลออนโยนสุดจะกลาวอยูภายในพระทัย อํานาจแหงความเมตตา
มีมากนอยเพียงไร ยอมสามารถทําผูน้ันใหปฏิบัติตัวตอบุคคลและตอบรรดาสัตวท่ีเปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันไดอยางสนิทใจ ไมมีคําวาข้ีเกียจและอิดหนาระอาใจ 
 พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูแลว พระทัยของพระองคมีความสวางไสวและมีความ
เมตตาเปนกําลังมหาศาล จึงไดประทานธรรมแกสัตวโลก แมแตกับสัตวเดรัจฉานท่ีส่ัง
สอนเขาไมได เนื่องจากเขาไมมีความสามารถจะรับทราบกระแสแหงธรรมไดก็ตาม 
พระเมตตาก็ไมทรงลดละ ทรงมีตอสัตวทั้งหลายอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับที่ทรงมีตอ
มนุษยทั้งหลาย จึงเปนวาทานผูมีเมตตาจิตลวนๆ แลว ยอมสามารถเขาไดสนิทกับสัตว
ทุกๆ ประเภท โดยไมถือชาติชั้นวรรณะวาสูงหรือต่ําประการใดเลย 
 คนเราเมื่อมีความเมตตาตอกัน ก็ยอมสามารถจะทําไดทุกส่ิงทุกอยางอันเปน
ประโยชนแกกันและกันไดไมมีประมาณ จะเห็นไดจากผูที่เลี้ยงลูก ลูกทุกคนพอแมมี
ความรักเชนเดียวกับชีวิตของตัวเอง ลูกจะแสดงอากัปกิริยาเชนไรก็ตามแทนที่จะผิดอก
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ผิดใจ ใหถอดถอนความรักความเอ็นดูตลอดการเล้ียงดูน้ันไปเสีย หรือเกิดความโกรธ
แคนทอดอาลัยในความรักและการเล้ียงดูเด็กๆ นั้นเสียก็ไมทํา ทั้งนี้เพราะอํานาจแหง
ความรักความเมตตาสงสารบังคับอยูภายในใจอยางแนบสนิท แมลูกจะทําอะไรก็ตาม 
จะถายอุจจาระปสสาวะรดลงบนมือบนตัก ตลอดเส้ือผาเคร่ืองนุงหมใชสอยก็ตาม พอ
แมก็ทนเอา นี่ก็เพราะรักความเมตตาเปนสิ่งสําคัญ และมีอํานาจมากเกินกวาจะมาสน
ใจเคียดโกรธใหลูกๆ ของตน 

เพียงความรักความเมตตาของคนมีกิเลสเชนพอแมมีตอลูกๆ ก็เปนความเดน
ชัดในสายตาของโลกท่ัวๆ ไปอยูแลว เมื่อกลาวถึงความเมตตาของผูมีธรรมในใจ และผู
มีธรรมสมบูรณภายในใจเต็มที่แลว เชนพระพุทธเจาและพระอรหันต จะมีเมตตาแก
สัตวโลกขนาดไหน ตองมีมากตอมากประมาณไมถูกเลย 
 ความสงสารความเมตตาคือความออนโยน จิตใจของคนเราเมื่อมีธรรมเปน
เครื่องอบรมอยูเสมอแลว ยอมมคีวามออนโยนตอกัน และตออรรถตอธรรม ตอเหตุ
ตอผล ตอความดีงาม และมีความเขมแข็งตอการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเปนคน
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไมยอทอออนแอ จิตใจที่มีธรรมเปนเครื่องสะกิด มีธรรมเปนเครื่องเตือน
และสนับสนุน ยอมดําเนินตนไปในทางดีและมีเมตตาตอกัน ธรรมจึงเปนสิ่งที่สัตวโลก
ตองการเสมอมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากประเภทที่เลยสัตวนรกจึงจะเบื่อธรรม เห็น
ธรรมเปนขาศึก สําหรับธรรมไมเคยขัดของตอการงาน ไมเคยถวงความเจริญ ไมเคยทํา
ความกีดขวางถวงความเจริญของโลก ไมเคยตัดรอนวัฒนธรรม คือความเจริญของโลก
ท่ีตองการโดยถูกทางเร่ือยมาจนถึงปจจบัุน 
 เราทานทั้งหลายอยากจะเห็นความออนโยน ความน่ิมนวล ความอัศจรรย ความ
มีคุณคาของจิตใจ จงึควรปฏิบัติตอหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาดวยความ
ซาบซ้ึง พูดงายๆ ก็ดวยฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติ วิริยะคือความพากเพียรตอ
การปฏิบัติของตนอยูเสมอ จิตตะ มีความฝกใฝเอาใจจดจอตอความประพฤติของตน
หรือการบําเพ็ญของตน วิมังสา ใครครวญในเหตุในผลดีชั่วตางๆ ที่จะพึงประพฤติ
ปฏิบัติหรือกระทําลงไปอยาใหผิดพลาด แลวเราจะไดทรงศาสนธรรมและไดชมศาสน
ธรรมท่ีทานประกาศสอนไวเปนเวลานาน ตามคัมภีรใบลานหรือตามตํารับตําราอยางถึง
ใจ ธรรมเหลานั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผูมีความพากเพียรดวยการปฏิบัติธรรมโดย
ไมสงสัย 
 ใจนี้เปนของประเสริฐ โดยหลักธรรมชาติก็รูอยูโดยสมํ่าเสมอ แมจะมีอันใดมา
ทับถมโจมตีขนาดหนัก มีความทุกขรอนเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะครอบงํา
จนมิดชิดขนาดใดก็ตาม แตความรับรูของใจนั้นกิเลสจะไมสามารถบังคับไดเลย ตองมี
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ความรับรูเสมอ หลักธรรมชาติของใจมีความรับรูมีอํานาจรู อันเปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดจากส่ิงท้ังหลายอยูแลว เมื่ออาศัยการบําเพ็ญใหจิตใจนั้นไดรับคุณงามความดี
เปนเคร่ืองสนับสนุน หรือเปนอาหารเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอแลว จะมีความเจริญรุง
เรืองขึ้นเรื่อยๆ 
 ใจที่มีความขัดของยุงเหยิง ใจที่มีความขุนมัว ใจท่ีมีความเดือดรอนอยูเสมอน้ัน 
ลวนเปนผลของกิเลสเปนเครื่องยุแหยกอกวนใหไดรับความทุกขทรมานทั้งสิ้น ไมใช
ธรรม ถาธรรมซึ่งเปนเครื่องสงเสริมในทางดีอยูแลวจะไมยังจิตใหเดือดรอนเลย นอก
จากเปนความสงบสุขโดยถายเดียว เราตองการความเจริญภายในใจ เราตองการความ
สุขความสบายท้ังปจจบัุนและอนาคต ตลอดวาระสุดทาย คือส้ินภพส้ินชาติไปได ก็ตอง
อาศัยธรรมเปนเครื่องบํารุงจิตใจ 

ปกติเราแตละทานละคนมีความรับผิดชอบในตนโดยหลักธรรมชาต ิ อยางแยก
ไมออกอยูแลว จะเปนคนทุกข คนม ี คนโง คนฉลาด เกิดในชาติช้ันวรรณะใดก็ตาม 
ความรับผิดชอบตนทั้งในปจจุบันและอนาคตไมขาดวรรคขาดตอน ยอมมีเสมอกัน เมื่อ
เปนเชนนั้นจึงควรใครครวญใหด ี กอนจะทําอะไรท่ีเปนภัยและเปนคุณแกจติใจของตน 
ถาเปนสิ่งไมดีก็จะเปนภัยตอตนในปจจุบัน และเปนภัยตอภพตอชาติในอนาคตของตน
อีกดวย พึงระวังดวยด ี
 หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท สอนใหคนดําเนินตนเพ่ือ
เปนสิริมงคลแกตนทั้งปจจุบันอนาคตทั้งนั้น ไมมีธรรมบทใดที่แสดงใหเปนขาศึกตอจิต
ใจของโลก สวนมากเราเสียเองเปนขาศึกตอเรา การจะทําคุณงามความดีตางๆ มักมีส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงกระซิบข้ึนมาใหเกิดความทอถอยออนแอ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของกิเลส กลัว
วาเราจะผานพนอํานาจของมันไปเสีย มันก็ตองพยายามเกล้ียกลอมโดยอุบายวิธีตางๆ 
สุดทายก็ตกอยูในเง้ือมมือของมันจนได การตกอยูในเง้ือมมือของกิเลสผลจะเปนอยาง
ไร ก็ไดแกความเกิดแกเจ็บตาย ความทุกขยากลําบากในภพน้ันๆ ซึ่งมีกิเลสรอยรัดอยู
ทั้งภพทั้งชาติ ไมใชเปนของดีเลย จึงควรตื่นตัวตื่นใจเสียแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป 
เวลาเขาโลงผีแลว แมไปนิมนตพระทั่วประเทศไทยมาสวด กุสลา ธมฺมา ใหฉลาดและ
แกตัว ก็ฉลาดและแกตัวไมไดถาไมแกแตบัดน้ี 
 พระพุทธเจาทานทรงพนทุกขมาไดเพราะความพากเพียร ตามบาลีทานกลาวไว
วา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิคนจะหลุดพนจากทุกขไดเพราะความพากเพียรเทานั้น ธรรมนี่
ควรจะฟงใหถึงใจ ทําอะไรก็ตาม ถามีความพากเพียรแลว ส่ิงน้ันๆ ยอมมีผลอยูสําเร็จ
เปนที่พึงพอใจ แตถาขาดความเพียรไปเสีย ผลก็ดอยลงโดยลําดับ การทําความเพียร
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ทางฝายกุศลคือความดีสําหรับตนก็เชนเดียวกัน ควรทําความรูสึกระลึกไวกับเราเสมอ
อยานอนใจทกุระยะไป 
 ทานวาโลกไมเท่ียง คืออะไรไมเที่ยง ใหยอนเขามาดูรางกายและกระแสของใจ
เรานี้เปนสิ่งที่ถูกตองแมนยําที่สุด จะไดรูไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความไมเที่ยงของตัว
เอง คําวาโลกไมเท่ียงก็ไดแกรางกายและอาการของใจเราทุกสวนไมเท่ียงน่ันแล ยุแหย
กอกวนอยูตลอดเวลา ตองพายืน พาเดิน พาน่ัง พานอน พาขับถาย รับประทานอะไร
ไมรูก่ีรอยก่ีพันอยาง ตั้งแตวันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี ้ และต้ังแตบัดน้ีจนถึงอวสาน
แหงชีวิต จะมีแตเรื่องของธาตุของขันธ เรื่องของสกลกายนี้เปนเครื่องรบกวนใหไดรับ
ความทุกขรอนอยูเสมอ น้ีแลคือส่ิงเปนภัยตอเรา มีอยูในกองอนิจฺจํอันน้ี กองทุกฺขํอันน้ี 
กองอนตฺตาอันน้ี ใหใชปญญาพินิจพิจารณาทั้งรางกายและอาการของจิตที่คิดวุนอยู
ตลอดเวลาหาความสงบไมได ใจถาไมมีความสงบก็คือตัวภัยใหญย่ิงกวารางกายเปน
ไหนๆ 
 การภาวนาเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะเห็นผลประจักษใจ ข้ันเร่ิมตนก็มีการลมลุก
คลุกคลานเปนธรรมดา เหมือนเราฝกงานตางๆ ตามงานทางโลกทางสงสารที่เคยทํากัน
มา ยอมมีผิดบางถูกบางปะปนกันไป แตเวลาทําไปนานๆ เขาก็เกิดความชํานิชํานาญ 
แลวทําไปไดโดยสะดวกสบาย ผลก็เปนที่พึงพอใจ การภาวนาก็เชนเดียวกัน ฝกหัด
เบ้ืองตนก็ยอมมีความยากความลําบาก แตเราอยาถือความยากความลําบากมาเปนทาง
เดิน จะทําใหทอถอยออนแอ เราตองถือหลักธรรมเปนเครื่องตอสูฟาดฟนเสมอไป คํา
วาหลักธรรมคืออะไร คือสิ่งที่จะยังผลใหเกิดขึ้นดวยความถูกตองดีงามและเปนสุข น้ัน
แลคือหลักธรรม พึงทําความอุตสาหพยายามจนเปนผลสําเร็จข้ึนมา น้ีแลเปนทาง
ดําเนินของผูจะปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวงไปไดอยางหายหวง 
 การนอนจมอยูในวัฏสงสารน้ี เราทั้งหลายก็เคยเปนมาดวยกัน ไมมีใครยิ่งหยอน
กวากัน และมีใครบางไดรับความสุขความเจริญพอที่จะนํามาพูดอวดกันได เพราะ
ฉะน้ันศาสนาจงึไมไดเกิดข้ึนดวยวิธีการของผูมีกิเลสท้ังหลายเปนกันอยูทํากันอยูน้ี แต
เกิดขึ้นจากทานผูรูผูเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความเปนอยู ภายในรางกายจติใจของตน 
เชน ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา เปนตน น่ีเปนโทษอันหน่ึงๆ คือความเกิดความแก
เปนเหตุใหเกิดความทุกขความยากความลําบากทรมานตางๆ เพราะอํานาจแหงกิเลส
เปนเครื่องรอยรัดไว บุญนั้นสาเหตุไดแกการพิจารณาใหเห็นโทษแหงความผิดที่เปนมา
ของเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานตางๆ แลวคิดอานไตรตรองและบําเพ็ญทาง
กุศล แหวกวายตนดวยความขยันหม่ันเพียรไมลดละ ผูนั้นเปนผูจะหลุดพนจากบวง
แหงมารซึ่งมีอยูกับใจไปโดยลําดับไมสงสัย 
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 การปฏิบัติศาสนาอยามองขามตน อยาคิดไปทางโนนทางน้ีวาจะดีกวาศาสน
ธรรมเคร่ืองนําออกจากกองทุกข เพราะไมมีผูใดจะพูดไดถูกตองแมนยําเหมือนคําพูด
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทานจึงเรียกวา สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบทุกสิ่งทุก
อยางทั้งฝายเหตุฝายผล คําพูดของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่ถือเปนประมาณ เปนที่ยึด
เหน่ียว เปนที่ไววางใจได ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คําพูดนี้แลเปนคําพูดที่รับ
รองยืนยันวาเปนคําพูดท่ีถูกตองแมนยําจริงๆ ไมเหมือนคําพูดของคนมีกิเลสในโลก ซึ่ง
มักพูดไปตามอารมณของกิเลส มากกวาจะพูดความจริงตามธรรม ไมไดพูดไปตาม
หลักความจรงิท่ีตนรูตนเห็นมาจากเหตุการณตางๆ จึงมีความผิดแผกแตกตางกันกับ
คําพูดของพระพุทธเจาอยูมากราวฟากับดิน หินกับเพชร 

น่ีถาเราคํานวณแลว คําพูดของพระพุทธเจาตรัสไวเพียงพอประมาณมี ๘๔๐๐๐ 
พระธรรมขันธ แตธรรมบทใดบางที่พระองคตรัสไวแลวไดผิดพลาดจากหลักความจริง 
เปนเครื่องฉุดลากสัตวทั้งหลายใหลงทางต่ํา หรือใหลาชาตอการดําเนินเพือ่มรรคผล
น้ันๆ ไมปรากฏ ธรรมบทใดก็มีแตช้ีชองบอกทาง เพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เปนขาศึกภายใน
ตัวใหไดผานพนไปโดยลําดับทั้งนั้น 
 ทานท่ีตองการเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของศาสนา อันเปนธรรม
ชาติที่อัศจรรยมาดั้งเดิม กรุณาทําการอบรมจิตใจของตนดวยธรรมบทใดบทหนึ่งดังที่
เคยไดอานไดยินไดฟงมาแลว การภาวนาน้ันทานทําอยางไร ภาวนาแปลวาการอบรม 
อบรมจิตใจของตนที่มีความคิดปรุงตางๆ อันหาประมาณไมได ใหเขาสูเหตุสูผลสูอรรถ
สูธรรมคือความสงบรมเย็น โดยลําพังของใจมีความรูอยูรอบตัว แตจับตัวไมไดวาจุด
ไหนเปนจุดผูรูที่แทจริง เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหนําธรรมบทใดบทหน่ึงมาเปนเคร่ือง
ยึดของใจ เชน พุทฺโธ เปนตน ใหกําหนดคําบริกรรมวา พุทโธ น้ันเปนอารมณของใจ มี
สติประคับประคองอยูกับงานของตนท่ีทํา คือคําบริกรรมน้ันๆ 

เมื่อจิตมีหลักยึดมีอารมณเปนเครื่องยึด ยอมจะรวมตัวเขาสูความสงบ คือเขาสู
จุดท่ีตองการ เม่ือเขาถึงจดุน้ันแลว แมคําบริกรรมวา พุทโธ น้ันก็ยอมจะสลายตัวไป 
เหลือแตหลักธรรมอันแทจริง คือหลักธรรมชาติไดแกใจ คือผูรูท่ีปรากฏอยูภายใน สงบ
ตัวเขาไปเปนอารมณอันเดียว คือมีความรูอยูเพียงเทาน้ัน น้ีทานเรียกวา เอกัคคตาจิต 
จติถึงความเปนหน่ึงไมมีสองกับอารมณใดๆ ท้ังส้ิน น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนาใน
เบื้องตนเปนอยางนี้ 
 ตามธรรมดาของจิตจะปลอยใหมีความสงบรมเย็น และเปนสมาธิเปนปญญาข้ึน
โดยลําพังนั้นยอมเปนไปไมได ตองอาศัยการฝกฝนอบรมดวยวิธีการตางๆ ตามแตจริต
นิสัยที่ทานแสดงไวในธรรม มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเปนเครื่องบําเพ็ญ ใจจะเริ่ม
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มีความสงบเย็นขึ้นมา ในขณะที่ใจมีความสงบ น่ันแหละเปนขณะท่ีใจมีความสุข มี
ความสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้น จะปรากฏเปนความอัศจรรยข้ึนมาภาย
ในใจ 
 ถาใจไมมีความสงบเลยนับต้ังแตวันเกิดจนกระท่ังวันตาย เราจะไมปรากฏวามี
ความแปลกประหลาดอันใดในตัวเรา จะเขาใจไปวาสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย
น้ันอยูแตภายนอก ภายในใจนี้ไมม ี เพราะฉะนั้น จิตจึงฟุงเฟอเหอเหิมไปตามวัตถุ
อารมณตางๆ โดยเขาใจวาส่ิงน้ันเปนของดีเปนของวิเศษ ทั้งที่สิ่งเหลานั้นไมดีไมวิเศษ 
วิโสอะไรเลย แลวก็ทําจติใจใหทะเยอทะยานอยากได อยากสัมผัส อยากไมมีประมาณ
จนเกิดความเดือดรอนแกตน โดยไมรูวาสิ่งนั้นเปนเพียงวัตถุหรือแรธาตุอันหนึ่งๆ พอ
แตเครื่องอาศัยเปนบริวารของใจ ถาใจฉลาดสิ่งนั้นก็เปนสมบัติเครื่องสงเสริมจิตใจให
ไดรบัความสะดวกไปตามกาลเทาน้ัน แตไมใชจะสามารถใหจิตมีความสุขความสบาย
ตลอดกาลได ไมเหมือนกับจติสรางตัวเองข้ึนมาดวยการอบรม มีการภาวนาเปนตน  
 การสรางตนคือใจใหสมบูรณนับตั้งแตขั้นเริ่มฝกหัดสมาธิเปนตนไป จะเห็นได
ชัดในรากฐานของจิต ในสารคุณสําคัญของจิตโดยลําดับ ตั้งแตขณะที่จิตมีความสงบจะ
สงบมากข้ึนตามการอบรม นั่นเปนเครื่องหมายหรือเครื่องยืนยันใหเราเห็นไดชัดวาสิ่ง
อัศจรรยน้ีมีอยูภายในใจน้ีเทาน้ัน เม่ือไดเห็นผลปรากฏข้ึนจากหลักภาวนาแลว เรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหพยายามน้ันหากเปนมาเอง เพราะจิตใจไดหลัก
เกณฑ จิตใจมีความดูดดื่มกับธรรมที่ปรากฏขึ้นมา ไดแกความสงบเย็น แมจะเพียงขณะ
เดียวก็จะทําใหเรามีความสุข และมีความอุตสาหพยายามมากข้ึนเปนกองทีเดียว 
 อันดับตอไปก็พยายามฝกฝนอบรมจติของตน ใหเปนไปตามแนวทางที่เคยเปน
มาแลวโดยลําดับไมลดละความเพียรพยายาม ใจเมื่อไดรับการอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ 
จะมีความสงบรมเย็นอันเปนผลขึ้นมาโดยสม่ําเสมอเชนกัน จิตเมื่อมีรากฐานคือสราง
ฐานของตนใหมีความม่ันคงข้ึนภายในตัวแลว จะประกอบหนาท่ีการงานอันใด ยอมจะ
ทําดวยความเปนสุข ทําไดดวยความจดจอ ทําเปนงานเปนการจริงๆ ไมพรวดพราด ไม
ผลุนผลัน  ขณะที่ยอนเขามาดูจิตใจก็ปรากฏเปนความสงบรมเย็นเปนเครื่องตอนรับอยู
แลว ใจก็สบาย 
 เฉพาะอยางย่ิง นักภาวนาท่ีไมตองทําหนาท่ีการงานอันใด คือนักบวช เปนผูควร
อยางย่ิงแกสมาธิปญญาภาวนา น้ีแลคือหนทางของสมณะ หนทางของนักบวชและกิจ
การงานอันสําคัญของนักบวช ผูมุงเขามาเพือ่สละทุกส่ิงทุกอยาง และเขามาสั่งสมคุณ
งามความดีมีศีลสมาธิ เปนตน ข้ึนภายในใจใหเจริญรุงเรือง ความเจริญรุงเรืองภายใน
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จติใจน้ีเปนส่ิงท่ีหาไดยากและเปนส่ิงท่ีทําไดยาก แตเปนความเจริญรุงเรืองอันแนนอน
และพึงใจ 
 น่ีไดอธิบายถึงเร่ืองสมาธิคือความสงบภายในใจ และพยายามสรางฐานแหง
ความสงบใหมั่นคงขึ้นไปดวยหลักภาวนาดังที่เราเคยปฏิบัติมา ฐานของจิตจะมีความ
มั่นคงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนความสงบรมเย็นทั้งวันทั้งคืน แมจะคิดอานไตรตรอง
หนาท่ีการงานหรือกิจการใดๆ ในขณะน้ัน จิตก็ไมวาวุนขุนม่ัว มีความสงบเย็นเปนราก
ฐานประจําใจ เรียกวาใจมีที่พึ่ง ใจมีที่ยึดที่อาศัย ใจมีหลักฐาน ทีนี้ถาจะสรางปญญาขึ้น
ที่ใจก็สมควร เพราะจิตใจที่มีความอิ่มพอในอารมณ หรืออ่ิมพอในตัว มีความสงบรม
เย็นเปนพ้ืนฐานอยูแลว เราจะคิดอานไตรตรองทางปญญาก็ยอมเปนปญญาไปไดโดย
สะดวกสบายกวาความไมมีสมาธิบางเลย เพราะจิตปราศจากความหิวกระหายใน
อารมณตางๆ มีแตความสงบสุข การคิดอานทางดานปญญาก็มองเห็นเหตุเห็นผลชัด
เจน 
 การคิดอานทางดานปญญา จะคิดอานกับเรื่องอะไร ก็คือเร่ืองของธาตุของขันธ 
เรื่องความเกิด ความตาย ความสลาย ความพลัดพรากจากกันท้ังสัตวและสังขาร ทั้ง
ภายนอกและภายในน้ีแล นําเขามาเทียบเคียงกันไดสัดไดสวน วาอนิจฺจํ คือความไม
เที่ยง เราอยูกับความไมเที่ยง จะหาความเที่ยงมาแตที่ไหน น่ังอยูก็ไมเทีย่ง ยืนอยูก็ไม
เที่ยง เดินอยูก็แปร นอนอยูก็แปร รับประทานอาหารอยูก็แปร แมท่ีสุดกําลังหลับอยูก็
แปร มีแตความแปรปรวนเต็มธาตุเต็มขันธเต็มอายตนะของเรา เราจะเปนที่ไวใจที่ตรง
ไหน นี่การพิจารณาทางดานปญญา เอา เรื่องความทุกขตรงไหนที่ไมใชทุกขไมม ีมีแต 
ทุกฺขํ ทั้งนั้นแหละเต็มกายเต็มจิตใจเรา เราแยกพิจารณาใหเห็นชัดในส่ิงเหลาน้ีซ่ึงมีอยู
กับตัวเราเอง 
 พิจารณาแยกธาตุหรอืแยกรูปก็พิจารณาใหดี ต้ังแตภายนอกเขาไปสูภายใน 
แยกสวนแบงสวนใหเห็นท้ังความเปนอยู ความต้ังอยู และความสลายไป หรือเริ่มแต
การเริ่มแรกแหงความผสมของธาตุขันธเขามาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย นํามา
จากธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ มีใจเปนผูรับผิดชอบเขาไปพึ่งพิงอาศัยในธาตุในขันธอยู จึงมี
ความรูแปลกๆ ตางๆ ผิดกันกับตนไม ผิดกันกับดินฟาอากาศท้ังหลาย เพราะอันนี้มี
ความรูครองตัวอยู  อันน้ีแลพาใหสัตวโลกท้ังหลายไดใหช่ือใหนามวา เปนสัตวเปน
บุคคลก็เพราะใจดวงนี ้แตเม่ือสภาพอันน้ีสลายตัวลงไปแลวก็หมดความหมาย ดินที่มา
รวมกันเขาเปนรางกายเรานี้ ก็ตองสลายตัวลงไปเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปนไฟ ไป
ตามสภาพเดิมของเขาไมสูญหายไปไหน จิตใจซึ่งเปนธรรมชาติของตัวเองโดยธรรมชาติ
ก็ตองเปนจิตอยูเชนนั้น ไมแปรปรวนไปตามธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ 
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 แตถาจิตนี้ไดสรางคุณงามความดีไวมากนอยเพียงไร ก็จะอาศัยคุณงามความดี
น้ันแลไปกอกําเนิดเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย หรือเปนเทวบุตรเทวดาขึ้นในภพ
ชาติตอไป ไมใชสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมีอํานาจเหนือกรรมนี้และเหนือผลแหงกรรมนี ้มาสราง
บุคคลใหเปนไปไดตางๆ นอกจากกรรมที่ตนทําไวแลว และแสดงผลข้ึนมาในลักษณะ
ตางๆ กันเทาน้ัน 
 เม่ือรางกายก็เปนเคร่ืองแปรสภาพ เปนสิ่งที่ไมยั่งยืนถาวรอยูเต็มตัวของเราอยู
แลว  ก็เทากับเปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของเราอยูตลอดเวลา  เราจะพิจารณาอยางไรจึง
จะถอนอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันสําคัญผิด วานี้เปนเรา  นี้เปนของเรา นั้นเปนของเขา
เสียได 
 การถอดถอนอุปาทานตองถอดถอนดวยปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความ
เปนจริงโดยทางไตรลักษณ ทั้งอนิจฺจํ ทั้งทุกฺขํ ทั้งอนตฺตา หรอือยางใดอยางหน่ึง เมื่อ
เห็นชัดแลวก็สามารถกระจายท่ัวถึงกันไปในไตรลักษณท้ังสามน้ี เพราะธรรมเหลานี้เปน
ความเก่ียวเน่ืองกัน อุปาทานความยึดม่ันถือม่ันในรางกายของเราน้ีก็จะคอยหมดไปเอง 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ทานเรยีกวา นามขันธ ก็สามารถจะทราบ
ไดตามความเปนจริงของเขาดวยปญญา เพราะขันธทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ น้ีเปนสภาพแตละอยางๆ หรือเปนอยางหน่ึงตางหากจากใจ ใจแทมีแตรูเทา
น้ัน รูโดยหลักธรรมชาต ิแตไมสามารถจะรูดีรูชั่วไดถาปราศจากสติกับปญญาเสีย 
 เพราะฉะนั้น สติกับปญญา แมจะเกิดขึ้นจากใจก็ตาม แตก็เปนเคร่ืองกล่ันกรอง
จิตใจ หรือเปนเครื่องรักษาจิตใจใหมีความแคลวคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่เปนขาศึกทั้ง
หลายไดไมสงสัย ทานจึงสอนใหอบรมสติปญญาใหมีกําลังกลา เพื่อกําจัดปดเปาสิ่งที่
เปนภัยตอจิตใจไดแกกิเลสอาสวะทั้งหลาย 
 เวทนา จะเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มันก็เปนเวทนา เปนความ
จรงิอันหน่ึงๆ ตั้งขึ้นแลวไมวาสุข ทุกข เฉยๆ ไมวาเกิดขึ้นในรางกายและจิตใจ มีความ
แปรสภาพไดเชนเดียวกันกับกองรูป 
 สัญญา คือความจาํไดหมายรู จะจําไดมากนอยเพียงไรก็หลงไปลืมไปเพียงนั้น 
เมื่อตองการก็คิดขึ้นมาจํากันใหม 
 สังขาร คือความปรุงความคิดตางๆ ก็มีการเกิดข้ึนแลวดับไปหาสาระแกนสารท่ี
ไหนไมได 
 วิญญาณ ความรับรูในอายตนะท้ังหกภายในและภายนอกมาสัมผัสกัน ก็เกิด
ความรูตามขณะที่สิ่งนั้นๆ เขามาสัมผัส แลวก็ดับไปๆ หาสาระแกนสารท่ีไหนไมได 
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 ดังนั้น วิญญาณในขันธหากับปฏิสนธิวิญญาณจึงตางกัน คําวาปฏิสนธิวิญญาณ
นั้นหมายถึงจิตโดยตรง วิญญาณในขันธหาน้ีตองอาศัยส่ิงท่ีมาสัมผัสจึงปรากฏเปน
ความรับทราบขึ้นมา แลวก็ดับไปตามส่ิงน้ันไดผานไป 
 จงพิจารณาแยกแยะออกใหเห็นตามความจริงดวยสติปญญา มีศรัทธา ความ
เพียรเปนเครื่องหนุน จติใจก็จะคอยเล็ดลอดออกจากส่ิงท้ังหลายท่ีเคยกดถวงใจออก
ไปไดโดยลําดับ เพราะอํานาจของปญญา การพิจารณาเหลาน้ีเพ่ือการถอดถอน การ
ฟาดฟนสิ่งที่หุมหอจิตใจซึ่งลวนแตเปนสิ่งสกปรกโสมม อันพาใหสัตวโลกท้ังหลายจม
อยูในวัฏฏะ คือความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงน้ีใหขาดไปเปนลําดับ  
 พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ด ี ทานปฏิบัติดําเนินอยางน้ี ทานจงึสามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานได นี้แลคือทางบรรลุมรรคผลนิพาน และน้ีแลคือวิธีการทําลาย
กิเลสทั้งหลายที่มีอยูภายในจิตใจโดยตรง ไมวาคร้ังพุทธกาลหรือสมัยปจจุบันน้ี ถาเรา
ไดดําเนินตามหลักธรรมอันเปนมัชฌิมาธรรม ที่พระพุทธเจาประทานไวนี้โดยถูกตอง
แลว ผลเราจะเปนผูไดรับ มีสิทธิ์ไดรับเชนเดียวกันกับสมัยพุทธกาลไมมีทางสงสัย 
 การพิจารณาทางดานปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญ ท่ีจะไดเห็นกิเลสตกออกจากจติใจ
เปนขั้นเปนตอน ในขณะที่พิจารณารูแจงเห็นจริงในกิเลสประเภทนั้นๆ และถอดถอน
ออกไปไดโดยลําดับ สติตามธรรมดาก็ลมลุกคลุกคลาน ระลึกไดบาง เผลอไปบาง แต
พยายามต้ังกันอยูเสมออบรมกันอยูเสมอ สติก็ยอมมีความสืบเน่ืองกันไปไดไมคอย
เผลอ หรือไมเผลอดังแตกอน ปญญาก็มีความสืบตอแขนงออกไปเร่ือยๆ ตั้งแตวงแคบ
จนถึงวงกวาง ต้ังแตสวนหยาบจนถึงสวนละเอียด เมื่อสติปญญามีความแหลมคม กิเลส
ตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในจิตใจจะละเอียดมากนอยเพียงไรก็ตาม ก็พนวิสัยของสติ
ปญญานี้ไปไมได เพราะสติปญญานี้เปนอาวุธที่ทันสมัยตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึง
ปจจบัุน 
 คําวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่ทานแสดงไวในมรรคแปดนั้นจะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงสติปญญา สัมมาสต ิก็มีอยูในมรรคแปด สัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปโป 
ก็หมายถึงปญญาเปนเครื่องบุกเบิกทางเดินของตน เพ่ือความพนจากภัยท้ังหลาย ไดแก
กิเลสตัณหาอาสวะอันเปนบอแหงความเกิดแกเจ็บตายท้ังหลายน้ัน 
 เมื่อเรามีความสามารถ มีความอุตสาหพยายามบํารุงสติปญญาใหเกิดอยูโดย
สม่ําเสมอ พิจารณาธาตุขันธที่เกิดขึ้นดับไป และกอกวนตลอดเวลาภายในใจน้ีไมลดละ 
ส่ิงเหลาน้ีก็จะคอยหมดไป ใจเราที่หุมหออยูดวยของสกปรกโสมมทั้งหลาย ก็จะกลาย
เปนจิตที่สะอาดผองใสขึ้นมา เมื่อสติปญญาเต็มขั้นเต็มภูมิที่ทานเรียกวามหาสติมหา



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๔๐ 

๔๐ 

ปญญาแลว กิเลสตัณหาอาสวะมีมากนอยภายในใจน้ัน ยอมแตกกระจายหายสูญไปได 
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา 
 ความสลัดกิเลสอาสวะซ่ึงหุมหออยูภายในใจออกไดโดยส้ินเชิงน่ันแล เปนขณะ
ท่ีทานบรรลุธรรม ถาเปนพระพุทธเจาก็เรียกวาตรัสรูธรรม ถาเปนสาวกก็เรียกวาบรรลุ
ธรรมถึงที่สุด ความจริงก็คือรูถึงเหตุถึงผลของกิเลสตัณหา กับรูถึงเหตุถึงผลของอรรถ
ธรรมอันเปนเครื่องแกกัน ตลอดถึงผลสุดยอดไดแกความบริสุทธ์ิน้ันแล 
 สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งที่ควรแกมนุษยเรายิ่งกวาสัตวประเภท
ใดๆ เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงประทานไวเพื่อมนุษยเรา ซึ่งเปนภาชนะที่เหมาะสมที่สุด
เรียกวาพุทธบริษัท ไดแกอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษ ุสามเณรเรานี้ ผูท่ีจะทําใหศาสนา
เจริญก็คือพวกเรานี้ ผูที่จะทําศาสนาใหเสื่อมสูญหายลงไปจนกระทั่งไมมีเหลือ ก็คือ
พุทธบริษัทนี้เปนตนเหตุกอนอื่น แลวยอนเขามา ผูที่จะทําตนใหมีความเจริญรุงเรือง
ภายในใจ ก็คือเราผูปฏิบัติธรรมอยูเวลานี ้ ผูท่ีจะทําศาสนาซ่ึงมีอยูภายในใจใหเส่ือม
โทรมลงไปจนกระทั่งหมดคุณคาสาระทั้งสิ้น ก็คือเราจะเปนผูสังหารเอง เราจงึควร
คํานึงตัวเองมากกวาภายนอก วาจะมาทําใหเส่ือมใหเจริญและใหฉิบหาย 
 คําวาความเส่ือมเปนส่ิงท่ีเราไมตองการ จติใจเส่ือมยอมแสดงผลออกมาในทาง
ทุกขเสมอ เส่ือมมากก็ทุกขมาก เจริญมากก็มีความสุขมาก ความเจริญไมวาโลกเจริญ
ธรรมเจริญ เปนส่ิงท่ีเราตองการ จงึควรอุตสาหพยายามเห็นแกตัวเราดวยความอุตสาห
ปฏิบัติธรรมเปนส่ิงสําคัญ การเกิดแกเจ็บตายน้ีควรจะเหน่ือยหนายอ่ิมพอกันไดแลว 
เพราะเปนสิ่งที่ประจักษมาทุกภพทุกชาติทุกเวล่ําเวลา ตั้งแตวันเกิดมาของภพชาติ
ตางๆ จนกระทั่งวันนี้ เราแบกทุกขมาตลอดไมมีเวลาปลงวางไดเลย นอกจากแบกธาตุ
แบกขันธอันเปนความทุกขทรมาน เพราะความบกพรองของเขาแสดงตัวอยูเสมอ ดวย
ความหิวกระหายเจบ็ไขไดปวยตางๆ แลวยังตองแบกความทุกขทรมานภายในใจเพราะ
อํานาจแหงกิเลสทับถม อํานาจแหงกิเลสบีบค้ันทําลาย ควรจะเห็นโทษท้ังเรือ่งของ
กิเลส ทั้งเรื่องขันธอันเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส แลวชําระตนใหถึงความปลอดภัยไร
ทุกข ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ที่เราทั้งหลายไดอางวา พุทฺธํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉา
มิ มาจนกระทั่งบัดนี ้
 ทานเปนคนประเภทใด เราจึงไดออกวาจาหรือระลึกนอมทางจิตใจถึงทานเปน
สรณะ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทานไมใชผูเกียจครานออนแอ ไมใชเปนผูโงเขลาเบาปญญา 
ไมใชเปนผูพูดพลามทําเพลงเฉยๆ แตเปนผูเอาจริงเอาจงัทุกอยางไมเหลาะแหละ
ศาสนาเปนศาสนาของทานผูฉลาด พระพุทธเจาแตกอนทานก็โง เพราะกิเลสส่ิงทําคน
ใหโงมันมีอยูภายในพระทัย เม่ือกิเลสมีอยูภายในใจมากนอยคนเราก็ตองโง สัตวก็ตอง
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โง เม่ือกิเลสหมดไปมากนอยเพราะอํานาจของสติปญญา ก็เปนผูฉลาดข้ึนมา กิเลส
หมดไปสิ้นไปโดยสิ้นเชิงก็ฉลาดรอบตัว 
 พระพุทธเจาฉลาดเหนือกิเลสดวยการประพฤติธรรม และพนทุกขไปดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ศาสนาจงึออกจากทานผูมีความเฉลียวฉลาด เมื่อนํามาประพฤติ
ปฏิบัติสําหรับพวกเราแลวทําไมจงึโงลงทุกวันๆ สูกิเลสตัณหาอาสวะก็ไมได ยิ่งไมสูมี
แตจะถอยหลังอยูเร่ือยไป ถอยหลังเขาคลองลงคลอง พระตกคลองมันนาดูนาชมเชยละ
เหรอ เราตกอะไรเวลานี้ ตกอยูในหวงแหงความมักงายโดยไมใชสายตา คือปญญาพินิจ
พิจารณาความเปนอยูและความเปนไปภายในใจของตน จึงทําใหออนแอในการ
ประพฤติปฏิบัติอันเปนสารคุณแกตน 
 ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงธรรมอันประเสริฐ เฉพาะอยางยิ่งคือใจที่บริสุทธิ์
พุทโธทั้งดวงนั้นแล ทานเรียกวาธรรมทั้งแทง ธรรมทั้งดวงของแตละรายอันเปนตัวของ
ตัวโดยสมบูรณแลว 
 สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ไดแกทานผูถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน นี่แลที่ชาว
พุทธเราระลึกและกลาวถึงเร่ือยมาจนถึงปจจบัุนวันน้ี 
 ทั้งสามรัตนะนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐสุด เราจึงกลาวอางวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํ สรณํ 
คจฺฉามิ อาศัยพึ่งพิงทานไปจนกวาจะทรงตัวไดโดยสมบูรณ เมื่อไดพยายามบําเพ็ญอยู
โดยสม่ําเสมอไมลดละความพากเพียรแลว คําวา พุทฺธํ ก็ดี ธมฺมํ ก็ด ีสงฺฆ ํ ก็ดี สรณํ 
คจฺฉามิ นั้น จะยอนเขามาไดแกเราคนน้ีเปนเจาของ ไมไดแกผูหนึ่งผูใด จะไดแกผู
ปฏิบัติน้ันแล 
 พุทธะ ก็คือผูรูผูบริสุทธ์ิ อันเปนธรรมทั้งแทงนั้นแล คําวาธรรมะ ก็คือ ธมฺโม 
ปทีโป ท่ีสวางไสวอยูภายในใจของทานผูชําระใจใหบริสุทธ์ิแลว สงฺโฆ ก็คือผูเปนเจา
ของหรือผูทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์นี ้ รวมแลวรัตนะทั้งสามนั้นรวมอยูกับใจเราคนเดียว 
เราเปนผูทรงไวซึ่งสมบัติอันลนคา ไปไหนก็ไปเถิดเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์วิมุตติพระ
นิพพานแลว อยูไหนไมเสียทาเสียที ไมมีกาลไมมีสถานท่ี ไมมีความวิตกวิจารณใน
ความเปนอยูความตายไป หรือจะไปเกิดในภพใดโลกไหนอีก ไมมีวิตกวิจารณ เพราะ
พรอมแลวทุกส่ิงทุกอยางภายในใจ น้ีแลทานเรียกวา เมืองพอ นอกน้ันมีแตความหิว
ความกระหาย ความอยาก ความทะเยอทะยาน จะมีเงินเปนจาํนวนลานๆ ก็ไมพนจาก
ความหิวความกระหายเขาเหยียบยํ่าทําลาย  
 เพราะความหิวไดแกเรื่องของกิเลส เม่ือส้ินกิเลสแลวความหิวโหยก็หมดไป มี
มากมีนอยยอมไมเปนทุกข ไมกระวนกระวาย เพราะวัตถุท้ังหลายน้ันเปนเคร่ืองอาศัย
พึ่งพิงไปชั่วคราวเทานั้น สวนหลักใหญที่เราจะพึ่งเปนพึ่งตายจริงๆ เราไดครองแลว
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ภายในใจ คือ ธมฺโม ปทีโป ปรากฏอยูกับใจ เปนความสวางกระจางแจงท้ังวันท้ังคืนยืน
เดินน่ังนอนทุกอิริยาบถ ไมมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน ทานผูนี้แลเปนอิสระเปน
ทานผูท่ีหายกังวลทุกส่ิงทุกอยาง ชีวิตธาตุขันธยังเปนไปอยูก็ดูแลกันไปตามสภาพของ
มันจนถึงกาล เม่ือถึงกาลอันเปนไปไมไดแลวก็ปลอยลงตามสภาพ สมช่ือสมนามวา
พิจารณารอบคอบแลว ท้ังความเปนอยูท้ังความสลายไปแหงธาตุขันธ 
 น่ีแล ผลแหงการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมภายในใจ ยอมทราบเรื่อง
ของตนไดด ีตลอดถึงภพชาติท่ีจะไปเกิดในสถานท่ีและภพใดบาง หรือไมเกิดก็ทราบได
ชัด เนื่องจากจิตนี้เปนผูแสดงตัวอยูเสมอทั้งทางความดีและความชั่ว ความเกิดอีกหรือ
ไมเกิดอีก กิเลสหนาบางมีอยูท่ีใจ ทราบอยูที่ใจของผูปฏิบัติเรื่อยมา เพราะสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร ไดประกอบเขาเปนธรรมแทงเดียว ยอมถึงจุดหมายปลายทางทั้งๆ 
ที่ยังมีชีวิตอยู เพราะฉะนั้น บรรดาทานผูท่ีหลุดพนไปแลวในทางจติใจ แมจะมีชีวิตอยูก็
ตาม ทานก็ไมหวังอะไรในโลกน้ี ทานปลอยวางไดจริง ไมใชสักแตพูดแตความสั่งสม
เต็มหัวใจ 
 เรียนความปลอยวางนั้นเรียนไดเต็มปากเต็มใจ จําไดคลองแคลวไมติดไมอั้น 
แตถาความจรงิไมมีอยูภายในใจแลวก็ตองเดือดรอนอยูน่ันแล เพราะกิเลสไมกลัวเรื่อง
ความจํา จะจําไดมากนอยเพียงใด แบกตูพระไตรปฎกเต็มบาก็ตาม หนักท้ังบาดวย 
หนักท้ังใจท่ีกิเลสเหยียบยํ่าทําลายดวย ไมมีผลอันใดถาไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ธรรมท่ีทานสอนไววา ปริยัต ิปฏิบัต ิและปฏิเวธ อันเปนธรรมเก่ียวโยงกันทั้งเหตุทั้งผล
ไปตลอดถึงยอดธรรม ยอดใจ 
 แตถาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว กิเลส
ภายในใจก็หลุดลอยออกไป หาส่ิงกดถวงใหเกิดความเดือดรอนวุนวายไมได อยูไหนก็
เปนสุข น่ังอยูก็เปนสุข นอนอยูก็เปนสุข ไปไหนๆ ก็เปนสุข จะตายก็ตายอยางเปนสุข 
หมดเย่ือใยเม่ือถึงกาลแลว เพราะไดพิจารณารอบหมดแลว ยังมีชีวิตอยูก็อยูไปจะเปน
อะไร ความเปนอยู จิตก็ไมไดรับผลประโยชนอะไรจากธาตุขันธที่ยังมีชีวิตอยู เพราะจิต
เพียงพอแลว จึงเรียกวาเมืองพอ ไดแกความหิวความกระหายอันเปนกิเลสน้ัน สลายตัว
หายไปหมดแลวจากใจ ใจจึงปราศจากความหิวความกระหาย 
 เวลาธาตุขันธทนไมไดตายไป ใจก็ไมไดมีความเสียหายไปกับธาตุขันธ เพราะนั้น
เปนเรือ่งธาตุเร่ืองขันธ เปนเรื่องดิน นํ้า ลม ไฟ ใจเปนเรื่องของใจ ความบริสุทธ์ิอยูท่ีใจ 
ใจจึงไมมีวิตกวิจารณ น่ีแลท่ีทานเรียกวา อกาลิโก ไมมีกาล ไมมีสมัย ก็คือ อกาลิกจิต 
อกาลิกธรรม ทานผูเขาถึงจิตอันบริสุทธ์ิแลวเรียกวาเปน อกาลิกจิต เปนจิตที่ทรงตัวอยู
ดวยความสม่ําเสมอ ถาจะเรียกวา นิพพาน ก็น้ีแลคือนิพพาน จะไปหานิพพานท่ีไหน 
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เมื่อไดเจอธรรมคือเมืองพอนี้แลว ไมหิวโหยพอจะไปถาม หรืออยากไปสวรรค อยาก
ไปนิพพาน ความอยากน้ันเปนความหิวโหย ยังไมอิ่มพอ เมื่อความหิวโหยนั้นไดสิ้นไป
จากใจแลว ยอมปราศจากความอยาก ไมมีสิ่งใดมารบกวนใจก็เปนสุขเทานั้นเอง 
 การแสดงธรรมใหทานทั้งหลายฟง ก็เพื่อจะไดเปนคติเครื่องเตือนใจวา ธรรมะ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น พรอมอยูเสมอท่ีจะทรงคุณคาแกบุคคลผูหวังคุณคาใน
ธรรมและในตัวเอง แลวประพฤติปฏิบัติตนดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเชื่อ
อรรถเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรม ซ่ึงมีอยูกับเราผูทํากรรมเสมอมา 
 ไมมีใครในโลกที่จะปฏิเสธกรรมไดวาไมทํา แมแตสัตวเขาก็ทํากรรมเชนเดียว
กัน แตสัตวเขาไมทราบความหมายวาเขาทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว จะไปนรกหรือจะไป
สวรรค สวนมนุษยเราน้ีทราบดวยกันทุกคน นอกจากคนบาหาสติปญญารับผิดชอบตัว
เองไมไดเทานั้น ทําดีก็ทราบ ทําชั่วก็ทราบ สุขเกิดขึ้นก็ทราบ ทุกขเกิดขึ้นก็ทราบ เรา
เปนผูฉลาดย่ิงกวาสัตวจงึรูเร่ืองของการทํากรรมดีช่ัวไดดี กรรมที่มนุษยทํากันอยูนี ้ มี
อยูกับตัวมนุษยและสัตวท่ัวๆ ไป เดินไปก็เรียกวากรรม คือการกระทํา คิดออกแตละ
ขณะๆของจิต จะคิดทางดีทางชั่วก็เรียกวาทํากรรม 
 การทํากรรมอยูเสมอ ผลจะไมมีไดอยางไร ตองเปนความดี ความช่ัว ความสุข 
ความทุกข ปรากฏอยูกับการกระทําน้ันอยางแยกไมออก ทานเรียก วิบาก คือผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว นี่ใครจะมาลบลางไมได ถาไมลบลางการกระทําเสียอยางเดียว หากลบ
ลางการกระทํานี้ไดโดยสิ้นเชิง แมจิตก็เปนผูพนแลวจากอํานาจแหงกรรม กิริยาของจิต
ที่คิดปรุงออกไปก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัยตอจิตใจเลย ทานผูน้ีแลเปนผูหมด
กรรม เปนผูไมสรางกรรม ไมสรางกรรมแลวก็ไมตองสรางความเกิด ความเกิดก็ไมมี 
ความแกจะมาจากไหน ความตายจะมาจากไหน เพราะความทุกข ความลําบาก รําคาญ
ตางๆ ก็มาจากเร่ืองของกิเลสท้ังน้ัน 
 ถายังไมเห็นวากิเลสเปนภัยอยูแลว เราก็ตองจมไปกับกิเลสเรื่อยๆ และคือการ
จมกับความทุกขเร่ือยๆ นั่นแล จุดหมายปลายทางก็ไมมี เรๆรอนๆ ไมทราบวาจะไป
ภพไหนชาติใด แมปฏิเสธวาภพไมมี ชาติไมมี ตายแลวไมไดเกิดก็ตาม ผูท่ีปฏิเสธน้ัน
แลคือผูเกิดผูตาย ผูจะแบกกองทุกขท้ังมวล ไมใชคําพูดนั้นเปนผูไปเกิดไปตาย แตเปน
เรื่องของใจ เมื่อกรรมและเชื้อแหงกรรมมีอยูภายในใจ ตองเกิดวันยังคํ่าตายอยูตลอด
ไป ในโลกน้ีไมปราศจากปาชา เพราะปาเกิดมี ปาชาคือความตายก็ตองมี น่ีเปนหลัก
ธรรมชาติซึ่งใครจะลบลางไมได พระพุทธเจาแตละพระองคๆ ที่มาตรัสรูและสอนธรรม
ก็สอนตามหลักธรรมชาติ ไมใชมาลบลางสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนของมีอยูใหสูญสลายไปจาก
โลกนี้เลย 
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 ฉะน้ัน เราเปนผูเชื่อในพระพุทธศาสนา ก็ตองเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อการกระทํา
ของเรา วาสิ่งใดที่ควรทํา สิ่งใดไมควรทํา ก็ใหพยายามระงับ พยายามละ พยายามสง
เสริมสิ่งที่เปนประโยชน และลดละสิ่งที่เปนโทษ เราก็เปนสิริมงคลแกตัวของเรา เราจะ
ไปหาฤกษหายามท่ีไหน  วันนั้นด ี วันน้ันจม วันน้ันฟู วันน้ันเปนฤกษน้ัน วันนี้เปนฤกษ
น้ี ฤกษอยูท่ีไหน ฤกษอยูที่การกระทําของคน ถาเราดีก็ดีอยูแลว อะไรจะมาทําใหเราชั่ว
เสียหายไปไมได นอกเหนือจากกรรมของเราผูทําน้ีเทาน้ัน ฉะน้ัน ในอวสานแหงธรรมนี ้
จงึขอฝากธรรมะน้ีไวกับทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ไดนําไปพินิจพิจารณาและประพฤติ
ปฏิบัติตน 
 ในฐานะของเราที่เปนมนุษยสมบูรณผูหนึ่งซึ่งเกิดไดยาก สําหรับผูไมมีวาสนาไม
ไดเกิดเลย เราเห็นไหมเหาหอนอยูเต็มวัดเต็มวานี้ น้ันคือหมา ไมใชมนุษย เขาเปน
อยางไรบาง เรามองดูแลวนาสลดสังเวช แตเขาเปนสัตวก็ตองสงสารเขา ถาเราเปน
มนุษยความรูสึกและการกระทําของเราเปนไปแบบน้ันแลว ดูไมไดเลย ย่ิงกวาเขาอยาง
ท่ีวา เขาไปปา ปะเขาฆาหมูดูไมได น่ีย่ิงรายกวาน้ันอีก จึงไมควรทําสิ่งที่ดูไมได ให
พยายามทําแตสิ่งที่ดีงาม เชื่อพระพุทธเจานั้นแหละดีกวาเชื่อสิ่งทั้งหลายและเชื่อใคร
อะไรทั้งสิ้น ตลอดถึงเชื่อเรา ตามธรรมดาคนเรามักเห็นแกตัวและชอบเชื่อตัวเองมาก
กวาเช่ือคนอ่ืน ดีไมดีก็ตาม ถาเราชอบส่ิงไหน ส่ิงน้ันตองถือวาดีท้ังๆ ที่เปนโทษแกตน
เอง และเปนการกระทบกระเทือนแกผูอ่ืน ถาเช่ือพระพุทธเจาแลวยอมดําเนินดวย
ความเปนธรรมสมํ่าเสมอ วางตนไดดวยด ี
 ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี ้ จึงขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงค จงมาคุมครองทานท้ังหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และบําเพ็ญตนไปดวยความสะดวกสบาย 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ กรมทหาร ร. พัน. ๓ อุดรฯ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ศีลธรรมสําหรับครอบครัว 

 
 วันน้ีไดมาเย่ียมพ่ีนองลูกหลานท้ังหลาย หลวงตาบัวรูสึกวายุงมาก ตามปกติไม
คอยมีเวลาวางพอจะมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย วันน้ีมีโอกาสเรียกวาวาสนาอํานวยเราได
มาพบกัน เน่ืองจากวันหน่ึงๆ เวลามีนอยมาก จึงไดใหช่ือวาหลวงตายุง เวลาน้ีอยูใน
ตําแหนงหลวงตายุง ม ี๓ ช่ือดวยกัน คือ หลวงตาบัว หลวงตายุง หลวงตาลาก กําลังถูก
ลากกันอยูน่ี พอเขาใจไมใชเหรอ หลวงตายุงก็คือหลวงตาบัวน่ีแหละมันยุงมากท้ังวันที
เดียว มิหนําซํ้ากลางคืนบางคืนยังยุงอีก นอกจากน้ันเขาก็ลากเอาไป เรียกวาหลวงตา
ลาก ลากไปโนนลากไปนี้ หลวงตายุงกับหลวงตาลากกําลังอยูในตําแหนงเดียวกันและ
กําลังยุงกัน วันนี้จะพูดธรรมะใหทานทั้งหลายฟงตามโอกาสที่มี 
 คําวาธรรมะเปนส่ิงท่ีลึกซ้ึงมาก โลกเราหากไมมีธรรมะเปนน้ําดับไฟอยูบางแลว 
โลกจะอยูกันลําบากมากและจะอยูไมได ธรรมะเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว ธรรมะเปนเครื่อง
บํารุงสงเสริมจิตใจของประชาชนใหดีมีความสงบสุข ศาสนาจึงเปนโรงผลิตความดีงาม
ใหแกจิตใจของประชาชนไดอยางดีมาก ไมมีอันใดจะเสมอเหมือนกับศาสนาเลย คําวา
ศาสนาคือศาสนธรรมท่ีบรรยายออกมาภายนอกน้ี เรียกวาคําส่ังสอนท่ีถูกตองดีงามของ
พระพุทธเจา ปกครองไดทั้งประเทศชาติบานเมือง และตัวของบุคคลเปนรายๆ ตลอด
ตัวของเราเอง กระจายไปถึงครอบครัว 
 บานใดท่ีไมมีศีลธรรมก็คือไมมีศาสนา เรือนใดก็ตามครอบครัวใดก็ตาม หรือ
บุคคลใดก็ตาม ถาไมมีศาสนธรรม คือไมมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาปฏิบัติประจําใจ 
บานน้ันเรอืนน้ันบุคคลน้ัน จะมีแตความเดือดรอนอยูเสมอ หาความพอดีมีสุขไมได 
สวนมากมักเกิดความทะเลาะเบาะแวงกันในระหวางครอบครัว คือสามีภรรยาบาง ใน
ระหวางสังคมบาง เพ่ือนบานกันบาง ตลอดถึงหนาที่การงานตางๆ ท่ีไมลงรอยกันบาง 
สวนมากก็เปนเร่ืองปนเกลียวกับศีลธรรม คือความถูกตองดีงาม 
 เฉพาะอยางย่ิงระหวางสามีภรรยาท่ีไมคอยจะลงรอยกัน ก็เพราะไมฝายใดก็ฝาย
หน่ึงเปนผูปนเกลียวกับความพอดี คือความเหมาะสม ตามหลักธรรมทานสอนไววา สนฺ
ตุฏฐี น้ันหมายถึงความสันโดษ ยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน ไมใหเลยขอบเขตลุกลาม
ไปหาสมบัติของผูอ่ืน ประการที่สองเรียกวา อปฺปจฺฉตา ความมักนอย น้ีหมายถึงมีอัน
เดียวไมมีสอง ถามีสองก็เทากับไดคูทะเลาะตบตีแยงชิงน่ันเอง 
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 คําวามักนอยคืออยางไร เราเคยเห็นในหนาหนังสือพมิพ เปนผูใหญทางฝาย
โลกเสียดวย แสดงออกทางหนาหนังสือพิมพ เห็นแลวรูสึกมีความสลดใจ หากวาไมเขา
ใจศาสนธรรมบทนั้น ก็ไมควรนําธรรมบทน้ันออกแสดง ใหประชาชนไดยินไดฟงสิ่งที่
ไมถูกตองดีงามตามความมุงหมายของธรรมนั้น ผูอานซึ่งไมเขาใจธรรมสองบทนี้อาจ
เกิดความเขาใจผิดตามไปได น่ีเปนเวลานานแลวแตจาํไมลืม เพราะเปนสิ่งที่ไมนาหลง
ลืมและเปนความสะดุดใจดวย แสดงวา สนฺตุฏฐี คือความสันโดษ ยินดีในความมีอยู
ของตนหนึ่ง อปฺปจฺฉตา ความมักนอยหน่ึง ธรรมทั้งสองขอนี้พระสงฆไมควรนําออก
แสดงใหประชาชนทราบ เพราะธรรมสองบทนี้เปนการกดถวงเศรษฐกิจของบานเมือง 
ซึ่งเวลานี้กําลังฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรืองกันอยู ธรรมสองขอ
นี้เปนสิ่งที่ขัดแยงกับการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง วาอยางน้ัน 
 ความจริงศาสนธรรมในสองบทน้ีไมไดหมายความอยางน้ัน เปนธรรมสอนโลก
ทั่วไปทั้งพระแลฆราวาสจะพึงนําไปปฏิบัติแกเพศของตน ธรรมไมมีบทใดบาทใดกด
ถวงความเจริญของโลก นอกจากเปนคุณธรรมคํ้าจุนโลกโดยลําดับเทาน้ัน พระนําไป
ปฏิบัติไดดังนี ้ อปฺปจฺฉตา คือความมักนอย พระผูปฏิบัติเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา อยาเปนผูมักมากดวยจตุปจจยัท้ังส่ี คือหน่ึง จีวร เครื่องนุงหมใชสอย
ตางๆ ที่ไดมาจากประชาชนเขาใหทาน สอง บิณฑบาตการขบฉัน ไมวาอาหารประเภท
ใด พระภิกษุเหลานั้นไปหามาเองโดยลําพังไมได ตองอาศัยประชาชนเลี้ยงดู ตั้งแตวัน
อุปสมบทเขามาจนกระทั่งถึงวันอวสานของพระ 

จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ท่ีอยูท่ีอาศัยของพระตลอดถึงยาแกไขเหลาน้ี ลวน
แลวแตมาจากประชาชนศรัทธา พระที่เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส จึงไมควรแสดงตัว
เปนคนมักมากโลภมาก ผิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงเปนผูมักนอยในปจจัยทั้ง
หลาย ซ่ึงเปนความถูกตองดีงามสําหรับพระผูอาศัยคนอ่ืนเล้ียงดู จะไมเปนภาระแก
ศรัทธามากไป พระก็ไมพะรุงพะรังกังวลวุนวายกับปจจัย ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยพอ
ยังอัตภาพใหเปนไป และบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวก 
 เก่ียวกับประชาชนคือความมักนอยน้ีน้ัน หมายถึงมักนอยในครอบครัวของตน
เทานั้น ผัวหนึ่งใหมีเมียหนึ่ง เมียผูหน่ึงมีผัวคนเดียว ผัวผูหนึ่งมีเมียเพียงคนเดียว ไม
ใหมีสองมีสามอันเปนไฟลุกลามไหมกันและครอบครัว น้ีช่ือวาความมักนอย ไมมักมาก
ในอารมณเครื่องเสริมไฟ ไมยุงเหยิงวุนวายหลายอารมณมาบวกมารบรากัน 
 สามีภรรยาใหมีความจงรักภักดีตอกัน มีความซ่ือสัตยสุจริตตอกัน มีความฝาก
เปนฝากตายตอกันตลอดกาลสถานท่ี ไมมีที่ลับที่แจง เปดเผยความบริสุทธ์ิและความ
จงรักภักดีตอกันอยูภายในใจอันสะอาด ใครจะไปทํางานในบานนอกบาน ไปใกลไปไกล
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ขามวันขามคืนที่ไหน ก็ไปดวยใจสัตยซ่ือมือสะอาด ไมมีมลทินมัวหมองติดตัวมาฉาบ
ทากัน ไปเท่ียวทํามาคาขายใกลหรือไกล ก็เพือ่จะยังการครองชีพใหเปนไปดวยความ
ราบรื่นดีงาม ไมมีความวิตกวิจารณ ไมมีความเปนหวงเปนใย ไมมีความเดือดรอนภาย
ในจติในใจวา สามีหรือภรรยาของตนจะไปประพฤติไมดีไมงาม ดวยการคบชูสูหญิงสู
ชายนอกบัญชี ซ่ึงเทากับผีรอยตัวมาควาเอาหัวตับหัวปอดข้ัวหัวใจ ไปขย้ีขยําตําบอน
โดยประการตางๆ ซ่ึงทําลายอปฺปจฺฉตาธรรมใหฉิบหายปนป ไปเปนการนานเปนคุณ 
นําผลรายไดมาอุดหนุนครอบครัว ใหมีความจีรังยั่งยืนดวยความชื่นบานหรรษาตอกัน 
 สามีภรรยาปฏิบัติตัวดังกลาวนี้อยูที่ใดไปที่ใด ยอมไมมีความกังวลหมนหมอง 
ครองกันดวยความราบร่ืนช่ืนใจตลอดไปจนอายุขัย เพราะหลักใหญมีใจซื่อสัตยมั่นคง
ตอกัน ส่ิงภายนอกแมจะมีอดบางอ่ิมบางไมสําคัญ สําคัญท่ีความจงรักภักดีและซ่ือสัตย
สุจรติตอกัน ครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณดวยทรัพยสมบัติเงินทองก็ตาม จะขาดๆ 
เขินๆ บางก็ตาม ความสุขความอบอุนความฝากเปนฝากตายตอกัน ยอมเปนความ
แนนหนาม่ันคงในครอบครัว ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตองการดวยกัน ระหวางสามีภรรยา
ปฏิบัติตอกันดังกลาวมา น่ีเรียกวา อปฺปจฺฉตา มีผัวเดียวเมียเดียว ไมเก่ียวเกาะกับใคร 
แมหญิงชายจะมีเต็มโลกไมยุงเก่ียว น่ีแล อปฺปจฺฉตา ของฆราวาส 
 หากวา อปฺปจฺฉตา นี้ไดถูกลบลางไปเสียไมมีอยูในโลกแลว โลกก็ไมมีเขตมี
แดน ก็ไมมีผิดอะไรกับ... เคยเห็นไหมตอนเดือนเกาเดือนสิบทางภาคอีสาน แตภาค
กลางพวกน้ีกําเริบหนาเดือนสิบสอง เสียงมันเหาหอนอึกทึกครึกโครม ตัวไหนเปนผัว
ของตัวไหน ตัวไหนเปนเมียของตัวไหนไมมีเลย กัดกัน โอย แหลกเหลวไปหมด หนา
เดือนเกาเดือนสิบเราเคยเห็นไหมทางภาคอีสานนะ เวลาสัตวพรรคนี้คึกคะนอง ว่ิงสวน
กันขวักไขวไมมีวันมีคืน ไมมีเขตมีแดนวาเปนบานเขาหรือบานเรา ว่ิงวุนไปหมด ขาวน้ํา
กินไมกินไมสนใจ อยูบานไมติด ว่ิงวุนหากันย่ิงกวาสุนัขบาน่ันแล มนุษยเราถาหาก
ปลอยตัวปลอยใจใหเปนแบบน้ันแลว ความเลวรายและความฉิบหายตางๆ จะยิ่งกวา
น้ันอีก เพราะยังมีปนผาหนาไมเที่ยวยิงเที่ยวฆากันอีก เน่ืองจากมีความฉลาดกวาสัตว 
จะทําลายกันเหลวแหลกไปหมด เรือนจําไมมีที่ใหอยูนั่นแล นี่คือโทษแหงการปลอยตัว
ปลอยใจไปตามความคึกคะนองของราคะตัณหา จะไมมีเลยคําวาพอด ี อยางไรตองเกง
กวาสุนัขไมอาจสงสัย  
 สัตวดังกลาวนี้เวลาราคะกําเริบมันไมมีเขตมีแดน ไปไหนไปไดหมดไมกลัวเปน
กลัวตาย ไมกลัวความหิวความกระหายใดๆ ท้ังส้ิน ไมวาบานใดเรือนใดมันว่ิงเพนพาน
ไปไดหมด ไมเคยมาเกี่ยวของกับเจาของ อยางมากก็ว่ิงมาบานครูหน่ึง เจาของใหกิน
ขาวทันก็ทัน ใหกินไมทันก็วิ่งไปเลย แลวเราดูซิสุนัขหนาน้ันเปนอยางไรบาง หูฉีก ปาก
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ฉีก ขาฉีก พุงทะลุก็มีเพราะแรงกัดกัน บางตัวตาย บางตัวเปนบาไปเลยก็มี บางตัวไม
กลับบานไปตายขางหนา สัตวพรรคน้ีเวลาคึกคะนองดวยราคะตัณหาเปนความเสียหาย
แกตัวมันเองดังที่กลาวมา 

เพียงสัตวเรามองเห็นก็ไมนาด ูเพราะผิดปกติของสัตวมากมาย หนาน้ันไมวาตัว
ผูตัวเมียว่ิงวอนหากันยุงไปหมด ไฟราคะ โทสะมันเปนไปพรอมๆ กันมันเผาไปไดหมด 
นี่คือความไมมีเขตมีแดนของสัตวเปนอยางนี้ คือความไมมีเขตมีแดนของกิเลสราคะ
ตัณหา ทําสัตวท้ังหลายใหมีความลําบากทรมาน มีความกระวนกระวาย มีความทุกข
มากในระยะโรคราคะตัณหากําเริบ ทุกขจนถึงตายก็มีในบางตัว ทุพพลภาพเสียอวัยวะ
วิกลวิการก็ม ี
 ทีนี้ถามนุษยเราไมม ี อัปปจฉตาธรรม เปนเบรกหามลอไวเพ่ือความปลอดภัย 
มนุษยจะไมมีขอบเขตสมกับภูมิของมนุษยที่มีความเฉลียวฉลาดเลย มนุษยเราจะทํา
ความเดือดรอนเสียหายใหแกกันและกันย่ิงกวาบรรดาสัตวมากมาย เพราะมนุษยเรามี
ความเฉลียวฉลาด ถาเฉลียวฉลาดในทางที่ดีก็เปนความดีประดับตน และเปนประโยชน
แกตนทั้งครอบครัว ตลอดประเทศชาติบานเมือง แตความฉลาดของมนุษยนี้ใชไปได
ทุกแงทุกมุม สวนมากถาจิตใจใฝต่ํา ความฉลาดนั้นก็จะเปนเครื่องมือของการกระทํา
ความช่ัวไดมาก และมนุษยจะกอความเดือดรอนเสียหายใหกันไดมากมาย เพราะมี
ความฉลาดมาก  
 เพราะฉะนั้น จึงควรมีศีลธรรมเปนเครื่องดําเนินเปนเครื่องปกครอง อยูดวยกัน
จะเปนความรมเย็นผาสุก ระหวางสามีภรรยาก็ใหมีความจงรักภักดีตอกัน อยาหาเศษ
หาเลยเหมือนจาํพวกเดือนเกาเดือนสิบ ซึ่งมิใชวิสัยของมนุษยผูรูผิดรูถูกรูดีรูชั่วจะนํามา
ใช จะมาทําลายศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย อยางนอยก็ลดคุณคาลงไป มากกวาน้ันก็ทํา
มนุษยใหเหลวแหลกแหวกแนว หาคุณคาสาระติดตัวไมได การคลอยตามอารมณ
เครื่องเสริมไฟดวยวิธีหาเศษหาเลย เขาโรงบารโรงบาโรงน้ําชากาแฟ โรงอาบอบนวดที่
ขับกลอมบํารุงบําเรอ เหลานี้เปนการทําลายศีลธรรมอันดีงามของมนุษยใหเสื่อมเสียไป
โดยลําดับ เพราะเปนลัทธิของสัตวที่หาขอบเขตเหตุผลดีชั่วไมได นอกจากความ
เพลิดเพลินและกัดฉีกกัน อันเปนความลมจมฉิบหายแกกันและกันโดยถายเดียว 
มนุษยจึงไมควรนํามาใช 
 เฉพาะอยางย่ิงผูมีครอบครัวแลวไมควรอยางย่ิง เพราะผิดวิสัยของผูมีขอบเขต
เปนฝงเปนฝาแลว ตามหลักสากลของมนุษยมีศีลธรรมยอมรับกัน การประพฤติตัวเชน
น้ัน เปนการทําลายจิตใจของอีกฝายหน่ึงเปนอยางมาก ถึงข้ันอาจกลาวไดวา ไมมียา
ขนานใดจะระงับดับความเสียใจเพื่อเขาสูภาวะปกติได ฉะน้ัน สามีภรรยาที่เห็นคุณคา
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ของกันและกันจึงไมควรทําอยางยิ่ง ท่ีคูรักกลายเปนคูแคน สามีภรรยาคูฝากเปนฝาก
ตายกันกลายเปนศัตรูคูเวรกัน ก็เพราะความประพฤติผิด อัปปจฉตาธรรม นั่นแล การ
ขาดธรรมขอนี้จึงเปนการขาดหลักประกันอันสําคัญในครอบครัว 
 ฉะน้ัน คําวาอปฺปจฺฉตา ความมักนอยจึงไมใชเปนธรรมเล็กนอย แตเปนธรรม
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันใหมีความแนนหนามั่นคงไดเปนอยางดีตลอดไป อัป
ปจฉตาธรรม นี้ทําครอบครัวผัวเมียใหมีความจงรักภักดีตอกัน ใหมีความอบอุนตอกัน
ไมมีวันจืดจาง ทรัพยสมบัติไดมามากนอยยอมไหลลงจุดเดียว ไมรั่วไหลแตกซึมเขาสู
ปากแรงปากกา การจับจาย จะจายไปก่ีบาทก่ีสตางคเปนประโยชนแกครอบครวัทุกบาท
ทุกสตางค ไมรั่วไหลไปดวยความมักมากโลเลในอารมณเปนเครื่องทําลาย สมบัติไดมา
ก็เย็น จายไปก็มีเหตุผลและเปนประโยชนแกครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงทุกบาท
ทุกสตางค สมกับทรัพยสมบัติที่มีคุณคานาปลื้มใจแกเจาของ 
 ดังนั้น ทานจึงสอนใหมีการอบรมจิตใจเขาสูธรรม จิตใจเปนสิ่งสําคัญ หลักใจ
คือหลักทรัพย ถาหลักใจไมมีแลว หลักทรัพยก็ไมมี สมบัติรั่วทั้งวันทั้งคืนเพราะใจพา
ใหรั่วเก็บอะไรไมอยู หมอน้ํายังดีใชประโยชนไดเต็มคุณภาพของมัน เพียงราวไปบาง
เทาน้ันคุณภาพก็ไมสมบูรณ ยิ่งหมอน้ําแตกไปดวยแลวใชประโยชนอะไรไมไดเลย น่ีก็
เหมือนกัน คูครองน้ีเปนส่ิงสําคัญมากและเปนหลักทรัพยหลักครอบครัวท่ีอบอุน ไมมี
อะไรยิ่งไปกวา เมื่อตางฝายมีความประพฤติดีและซื่อสัตยสุจริตตอกัน จึงกรุณานําหลัก
ธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตอตัวเองและครอบครัวตลอดหนาที่การงาน ใหเปนไปเพ่ือความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดไป อยาพากันหางเหินศีลธรรมเครื่องคุมครองรักษาตนใหเปนคนดี
มีความสงบสุขในครอบครัว 
 ลําพังของกิเลสราคะตัณหาน้ันไมมีขอบเขตเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ทานกลาวไวแลว
วา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าเสมอดวยความอยากความหิวโหยตลอดเวลาไมมี แม
นํ้ามหาสมุทร ทะเล จะกวางและลึกขนาดไหน ก็ยังมีฝงมีฝามีเกาะมีดอน แตราคะ
ตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานน้ี ไมมีขอบมีเขตไมมีเกาะมีดอน ไมมีฝงมีฝา 
ไมมีเครื่องกั้นตัวเองใหอยูในความพอดีงามตาเย็นใจ แตไหลอยูท้ังวันท้ังคืนลนฝงภาย
ในหัวใจตลอดเวลา ถาไมมีศีลธรรมเปนทํานบก้ันใหอยูในความพอดีแลว โลกน้ีจะ
เดือดรอนท่ีสุดดวยอํานาจแหงตัณหาตาเปนไฟลากจูงไป 

ถาปลอยใหเจาราคะตัณหาน่ีออกเพนพาน ก็ย่ิงจะรายกวาสัตวจาํพวกเดือนเกา
เสียอีก จะฆากันพินาศฉิบหายดวยฤทธ์ิแหงราคะตัณหาน่ีแล นอกน้ันยังแสดงเปนความ
โงใหสัตวเขาหัวเราะเขาอีก เพราะฉะนั้น เพื่อกันไมใหสัตวเขาหัวเราะมนุษยเราสมกับ
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ภูมิแหงความเปนมนุษย จึงตองมีศีลธรรมเปนคูเคียงเครื่องรักษา ใหมีขอบเขตอันดี
งามในการประพฤติปฏิบัติชอบตอตนเองและครอบครัว 
 คําวา ศีลธรรม คือความดีงาม คือธรรมชาติที่โลกรองเรียกหาเรื่อยมา คือธรรม
ชาติท่ีใหความอบอุนแกโลก คือโอชาอันเลิศของใจ คือขอบเขตเหตุผลคํ้าประกันความ
ถูกตอง คือความตายใจของสัตวโลกทั่วไปไมมีใครตําหน ิ คือธรรมชาติที่พนจากการ
ตําหนิติเตียน เรียกวาศีลธรรม ธรรมฝายเหต ุเชน เราไดเงินมาหาบาท เราจะจายไปสัก
ก่ีบาท มีเหตุมีผลในการจาย ไมจายดวยความสุรุยสุราย นับต้ังแตหน่ึงบาทข้ึนไปถึง
หม่ืนถึงแสนถึงลาน เจาของสมบัติเปนผูมีเหตุมีผลในการจับจายในการเก็บรักษาแลว 
ทรัพยสมบัตินั้นจะเปนประโยชนตามจํานวนและคุณภาพของสมบัตินั้นๆ สมกับทรัพย
สมบัติมีคุณคาสําหรับสนองความตองการของเจาของใหมีความสุข 

แตถาเจาของเปนคนใจรัว่ หลักใจไมมี หลักทรัพยก็ลมละลายเหมือนหมอนํ้ารัว่ 
สมบัติมีเทาไรฉิบหายปนปไปหมด การจายไปในทางที่ดีมีประโยชนไมเรียกฉิบหาย นี่
หมายถึงการจายไปในทางที่ไมเกิดประโยชนตางหาก มิหนํายังใหเกิดโทษแกผูจายอีก
ดวย ทรัพยสมบัติจึงกลายเปนยาพิษ และเครื่องประหัตประหารเจาของที่โงใหลมจมไป
อยางนาทุเรศ ไมสามารถยังทรัพยใหเปนประโยชนแกตนได ทั้งนี้เพราะความขาดศีล
ธรรมค้ําประกันตนและสมบัตินั่นแล จึงทําใหลมเหลวไปไดทั้งตนและสมบัติเงินทอง
ของพึงใจทั้งหลาย  
 ความมีศีลธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ครอบครัวหน่ึงๆ ถามีศีลธรรมเปนเครื่อง
ปกครองรักษา ครอบครัวน้ันจะอบอุน พูดกันก็รูเรื่อง ไมดันทุรัง ยอมฟงเหตุฟงผลจาก
กันและกันเพื่อความราบรื่นดีงามในการครองชีพและความเปนอยูดานตางๆ เพียงศีล
หาเทาน้ันก็มีความรมเย็นแลวสําหรับฆราวาสท่ีมีครอบครัวผัวเมียถารักษาได เพราะศีล
หาเปรียบเหมือนเส้ือกันหนาว เปรียบเหมือนรมกันฝน เปรียบเหมือนตูเซฟสําหรับเก็บ
ทรัพยคือดวงใจของครอบครัวผัวเมีย ไมใหบุบสลายพังทลายเพราะราคะตัณหาความ
ไมมีฝงทําลาย 
 ปาณาฯ สัตวมีชีวิตไมวาเขาวาเรา คุณคาแหงชีวิตมีเสมอกัน สัตวตัวหนึ่งๆ คุณ
คาแหงชีวิตมีเสมอกับมนุษยเรา หากถูกทําลายใหขาดจากชีวิตไปเสีย สัตวก็เปนสัตวไป
ไมได มนุษยก็เปนมนุษยไปไมได เรียกวาขาดความสืบตอแหงความเปนสัตวเปนมนุษย
ลงในขณะน้ันดวยกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงไมใหทําลายชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนการ
ทําลายคุณคาแหงการเปนคนเปนสัตวใหขาดสะบ้ันลงในขณะน้ัน คําวาความลมความ
ตายเปนภัยท่ีกระเทือนใจคนใจสัตวมากกวาภัยใดๆ ทานจึงสอนไมใหแตะตองทําลาย
ชีวิตของกันและกัน 
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 อทินนาทาน คือ  การฉก ลักขโมยสมบัติของผูอื่นที่เขาไมไดให เรียกวาการ
ทําลายสมบัติและจิตใจของกันและกัน เปนบาปมาก จึงเปนสิ่งไมควรทํา คําวาสมบัติ
แมเข็มเลมเดียวก็เรียกวาสมบัต ิ ซึ่งมีคุณคาทั้งสมบัติและจิตใจ ของใครใครก็รักสงวน 
เม่ือถูกขโมยเจาของตองเสียใจ เพราะใจเปนสําคัญกวาสมบัติ ผิดกับการใหดวยเจตนา
อยูมาก ความเสียดายกับความเคียดแคนบวกกันเขาสามารถฆากันได แมเพียงเข็มเลม
เดียว เรื่องกรรมสิทธิ์ของแตละคนเปนเรื่องใหญโตมาก ทานจึงหามไมใหทําเพราะเปน
การทําลายจิตใจกันซ่ึงเปนเรือ่งใหญ การขโมยกับการใหดวยเจตนานั้นตางกันมาก การ
ใหดวยเจตนาใหเทาไรก็ได อยาวาแตเข็มเลมเดียวเลย ใหสมบัติเงินทองเปนรอยเปน
พันเปนหม่ืนเปนแสนเปนลานหรือเปนลานๆ ก็ใหไดดวยความพอใจ ผูใหก็ดีใจยิ้ม
แยมแจมใส ผูรับก็รับดวยความยินดีสุดหัวใจ เปนมงคลทั้งสองฝายดังที่โลกเคย
สงเคราะหชวยเหลือกันมา 
 ธรรมะใหความเสมอภาคทุกหัวใจ ถือวาหัวใจแตละดวงมีคุณคาแกสัตวโลกแต
ละราย ทานจงึสอนไมใหทําลายจติใจกัน ดวยการฆาบาง ดวยการขโมยปลนจี้ตางๆ 
บาง ดวยการลวงประเวณีสามีภรรยาลูกหลานของกันและกันบาง เพราะเปนสมบัติที่เจา
ของยึดครองคือใจซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก การทําสมบัติและจิตใจของกันและกันให
กําเริบไมใชเปนของด ี น่ันเปนส่ิงท่ีจะรนุแรงมากย่ิงกวาส่ิงใด ท่ีฆากันตายอยูทุกแหงหน
ก็เพราะความเคียดแคนเปนพลังหนุนใหทํา ทานจงึสอนใหรักษาสมบัติและนํ้าใจกัน
ดวยศีลดวยธรรม คือตางไมแสดงอาการที่ผิดศีลธรรมใหเปนการกระทบกระเทือนจิต
ใจของกันและกัน เชน การฆาเขา ก็คือการทําความกระเทือนรางกายจิตใจ ยังสงผล
กระทบกระเทือนไปถึงผูอื่นที่ยังมีชีวิตอยู ใหเกิดความเคียดแคนและผูกอาฆาตบาด
หมางซ่ึงกันและกัน คนน้ีตายไป คนน้ันยังอยู และจองลางจองผลาญกันไปตั้งกัปตั้ง
กัลปหาเวลาส้ินสุดยุติไมได 
 ขอท่ีสาม กาเมฯ ลูกใครๆ ก็รัก เมียใครๆ ก็รัก สามีใครๆ ก็รัก ในครอบครวั
นั้นไมมีสิ่งใดรักมากยิ่งกวาคูครองคือสามีภรรยา สามีกับภรรยานี้เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย
กันราวกับอวัยวะอันเดียวกัน ไมมีรักใดในครอบครัวจะมากย่ิงกวาสามีรักภรรยา 
ภรรยารักสามี ความรักก็มาก ความสงวนก็มาก ความหึงหวงก็มาก ไมมีสมบัติใดเทียบ
เทาเลย ถาไปทําความไมดี มีนอกมีในไมซ่ือสัตยสุจรติตอกัน เชนฝายใดฝายหนึ่งอุตริ
คิดไมชอบ ไปหาเศษหาเลยในที่ตางๆ แบบสุนัขตัวหิวจดั อีกฝายหน่ึงจะเกิดความเสีย
ใจมากชนิดบอกไมถูก เทียบไดแตเพียงวา น่ีเทากับเอามีดมาผาหัวอก ลวงเอาหัวใจ
ออกมากองเรี่ยราดทั้งที่ยังไมตาย ฝายท่ีถูกทําลายน้ันจะทุกขมากทรมานมากขนาดไหน 
นี่ใครๆ ก็ตอบไดเตม็ปากไมกระดากวากลัวผดิ 
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ทุกทานที่คูครองซึ่งจะเปนผูบาปหนา มาโดนฝายหนึ่งเปนเพชฌฆาตสังหารทั้ง
เปนไดลงคอแบบนี้ จงคิดดูใหถึงใจ ทานยังจะสังหารสามีของทาน ภรรยาของทานได
ลงคอละหรือ หากจะเปนทํานองนี้ แมฝายใดจะตายก็ยอมตายเถิดดวยความอดกล้ัน
ขันต ิ ฝาฝนกิเลสตัวเพชฌฆาตสังหารกันทั้งเปนนี ้ ทานจะเปนสามีหรือภรรยาตัวอยาง
อันมีเกียรติแกสุภาพชนชาย-หญิงทั้งหลายไมมีวันลบเลือนตลอดไป ตายแลวทานก็จะ
ไปสวรรค เสวยวิมานตัวอยางดวยความบันเทิงหลายพันหลายหม่ืนปทิพย ทั้งเปนเทพ
ตัวอยางแหงเทวดาทั้งหลายไมมีประมาณ ดีกวาทานจะคิดสังหารคูครองซ่ึงรักทานอยาง
สุดชีวิตจิตใจ แลวก็ถูกทานสังหารอยางเลือดเย็นใจอํามหิตผิดมนุษยภูมิท้ังหลาย ไม
อาจมีโลกใดมีความหนาแนนม่ันคง พอจะทานนํ้าหนักบาปกรรมของทานผูลามกจก
เปรตได 
  กอนท่ีทานจะทําความช่ัวหรือทําลายกันดังธรรมท่ีกลาวมาน้ี ขอทานไดมองหรือ
คํานึงถึงศาสนธรรมของศาสดาองคเอก ธรรมดวงเอก ใหเต็มตาเต็มใจกอนวาเปนผู
เชนไร เปนธรรมเชนไร จอมปราชญทั้งหลายถึงไดเคารพเทิดทูนกันนักหนา สวนกิเลส
ท้ังหลายมีกามกิเลสเปนตัวการ มีปราชญทานใดเคารพนับถือและเทิดทูนวาเปนของดี
วิเศษ พวกเราจึงไดเคารพรักชอบขอบคุณมันนักหนา ถาทานคิดคํานึงเหตุผลหนักเบา
บางดังกลาวมา ทานจะมีทางตอสูและหลบหลีกปลีกตัวจากมันไดพอประมาณ อยาง
นอยทานตองเปนสุภาพชนคนหน่ึงในวงของสามัญชนท่ียังมีกิเลสภายในใจ สามีทาน
หรือภรรยาทานก็จะนอนตาหลับขับกลอมดวยความอบอุนภูมิใจ ไมกลืนนํ้าลายกับนํ้า
ตาดวยความฝนกายทรมานใจ ดังท่ีโลกปจจุบันกําลังถลําตัวเขารองรับกันอยูท่ัวดินแดน 
ทานเปนฆราวาสตองตาแหลมคมกวาตาพระ ผูกําลังหลับหูหลับตาแสดงอยูเวลาน้ี ทาน
ตองเห็นเหตุการณดังกลาวเหลาน้ี 
 งานเพ่ือความราบร่ืนและใหเกียรติกันระหวางสามีภรรยา คืองานบางอยางสามี
เปนใหญ เปนผูจัดผูทํา ภรรยาไมควรไปกาวกาย นอกจากสามีขอความรวมมือ งานบาง
อยางภรรยาเปนใหญ สามีไมควรเขาไปกาวกาย เวนแตภรรยาขอความรวมมือ ยกให
เปนใหญคนละทางตามความถนัดของเพศที่ควรแกงานนั้นๆ ตางใหเกียรติกันดวย
ความเกรงอกเกรงใจกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกันดวยโคตรแซดาพอลอแมกัน วงศสกุล
ของแตละฝายขอใหยกไวบนท่ีสูง อยานํามาเหยียบยํ่าทําลาย แมจะมีการขัดแยงกันบาง
บางกรณีท่ีเหตุผลยังไมกลมกลืนกัน ก็ควรพูดในฐานะสามีภรรยากัน อยานําเอาวงศ
สกุลของแตละฝายมาขย้ีขยํา ซ่ึงเปนการดูถูกและทําลายจิตใจกันเจบ็แสบแบบลืมไมลง 
ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหราวฉานและแตกแยกกันท่ีใคร ๆ ไมปรารถนาทั้งสองฝาย 
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หากมีความคิดไมดีเกิดข้ึนระหวางกันและกัน เก่ียวกับความรูความเห็นขัดแยง
กันบาง ก็อยาเกลียดอยาโกรธกันอยางงายดาย พึงระลึกยอนหลังกอนจะไดกันเปนสามี
ภรรยาน้ัน ตางฝายตางแทบลมแทบตายกลัวจะไมไดเปนผัวเปนเมียกัน นอกจากน้ันยัง
เกี่ยวโยงไปถึงพอถึงแม ตลอดวงศาคณาญาติของแตละฝายใหยุงไปตามๆ กัน เมื่อได
เปนสามีภรรยาสมใจหมายแลว จึงควรประคับประคองกันใหถึงฝงถึงแดนอวสานของ
อายุขัย 
 การเปนสามีก็ด ี การเปนภรรยาก็ดี ตางก็เปนความสมัครรักชอบมอบชีวิตราง
กายตอกันจรงิๆ หากมีอะไรเกิดข้ึนในลักษณะล้ินกับฟนท่ีอยูดวยกัน ยอมมีการกระทบ
กันบาง เปนธรรมดาของสามีภรรยาที่ตางคนตางรับผิดชอบรวมกัน ก็พึงถือความม่ันคง
ตอกันเปนใหญกวาเรือ่งเล็กๆ นอยๆ ที่อาจมีแทรกและบั่นทอนได พึงคิดเสมอวา ตาง
ผละจากพอจากแมมาแลว เปลี่ยนใจมาถือสามีภรรยาเปนเหมือนพอเหมือนแม และ
เปนมิตรเปนสหาย เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย จะทําอะไรพึงคํานึงถึงหัวอกของเจาของเสมอ 
คือสามีนั้นเปนเจาของของภรรยา ภรรยาก็เปนเจาของของสาม ี ใหพึงคํานึงถึงเจาของ
ของกันและกันแลวทําอยางไรไมลง อะไรก็ตามถาปราศจากเจาของแลวมักไมปลอดภัย 
จงระลึกถึงเจาของไวเสมอจะไมเผลอตัวและหลวมตัว ครอบครัวก็อบอุนม่ันคง 
 เหลาน้ีช่ือวาผูมีธรรม อปฺปจฺฉตา ความมักนอย ไปเถอะ จะทํางานในบานนอก
บาน ไปที่ไหนไปเถอะ มีความสะดวกกายสบายใจท้ังน้ัน ตางคนตางไวใจกัน สมบัติได
มามากนอยมาบํารุงครอบครัวใหมีความสุข เพราะไปดวยความสุจริต ไดทรัพยสมบัติ
มาดวยความสุจริต มาเปนประโยชนแกครอบครัว ครอบครัวมีความรมเย็นเปนสุข ถึง
จะขาดตกบกพรองส่ิงใดบางในครอบครัวตามกฎอนิจฺจํก็ตาม ไมสําคัญยิ่งกวาสามี
ภรรยาประพฤติตนแหวกแนว อันน้ีเปนส่ิงทําลายมากทีเดียว ถาครอบครัวใดมีอยางน้ี
เคลือบแฝงอยูแลว ครอบครัวนั้นจะมีเงินเปนลานๆ ก็ตามเถอะ จะหาความสุขไมได 
ครอบครัวที่มี อปฺปจฺฉตา คือศีลธรรมขอมักนอย รูจักเมียของตน รูจักผัวของตน รูจัก
คนอ่ืน รูจกัของเขาของเราไมกลํ้ากราย น้ันแลจะมคีวามรมเย็นเปนสุข อดบางอ่ิมบางก็
พอใจ คนเรามีหลักใหญอยูท่ีครอบครัวผัวเมยีเปนสําคัญ 
 ลูกเตาหลานเหลนเกิดข้ึนมาเปนลูกของเราก็ไมมีปมดอย พอแมก็ไมทะเลาะกัน
ในเร่ืองแบบนํ้าลนฝงน้ี การทะเลาะกันเพราะความขาดเขินบกพรอง และทะเลาะกัน
อยางอื่นไมคอยเปนไรถือเปนธรรมดา แตเรื่องนี้เปนเรื่องหนักมาก ใครๆ ก็ละอายกัน
ไปหมด จงเขมงวดกวดขันตลอดไปอยาเผลอตัวจะหลวมตัว การทะเลาะกันอยางอ่ืนก็
ควรระวัง เวลาพอแมทะเลาะกันลูกเตามองหนากันไมได จะไปเที่ยวกับหมูกับเพื่อน ไป
โรงร่ําโรงเรียนก็มองดูหนาเพื่อนฝูงไมได เมื่อพอแมทะเลาะกันดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
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เพราะอายเพื่อนฝูง วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย และไดอธิบายธรรมะเปนขอๆ ให
ฟง นี่เปนขอที่สาม 
 ขอท่ีส่ี มุสาฯ ทําไมทานจึงสอนไมใหโกหกกัน เราพจิารณาดูซิ โกหกมันดีเหรอ
มองเห็นหนากันก็โกหกแลว เอาความโกหกทักทายกัน คนทั้งบานทั้งเมืองทั้งประเทศ
ขอบเขตของมนุษย มีแตความโกหกออกตอนรับกัน ไปท่ีไหนเกล่ือนกลาดอยูดวย
ความโกหกพกลม หาความสัตยความจริงตอกันไมได มนุษยเราอยูดวยกันไดอยางไร 
อยูไมได ไมมีความสัตยความจริงเปนที่ยอมรับเปนที่เชื่อถือกันแลวอยูดวยกันไมได 
เพ่ือใหมนุษยอยูดวยกันไดเช่ือถือกันได นับตั้งแตเพื่อนฝูง สามีภรรยา ลูกเตาเหลากอ 
ออกไปจนกระทั่งสังคมทั่วประเทศ ใหมีความสัตยความจริงเปนที่ยึดที่ถือเปนที่ไวเน้ือ
เช่ือใจกันได บานเมืองก็มีหลักมีเกณฑมีข่ือมีแป น่ีในขอมุสา 

อันนี้พูดเพียงยอๆ ใหทานทั้งหลายไดเขาใจเอาไววา อํานาจแหงความสัตย
ความจรงิน้ีมีคุณคามหาศาล โลกอยูดวยกันไดสนิทเพราะความสัตยความจริง ไมใช
เพราะความโกหกพาอยู และความโกหกพกลมน้ันกอความเสียหายใหแกโลกไดมาก
มายทีเดียว ผูหวังสารคุณตอกันจึงปฏิบัติตอกันดวยความสัตยความจริงอยางเดียว 
ความโกหกพกลมเปนเหมือนผีตัวหลอกลวงกินบานกินเมือง สังคมผูดีจึงสาปแชงกีด
กันไมใหเขามาแทรกซึม นอกจากจําพวกทํานาอยูในข้ัวตับข้ัวปอดคน จึงตางเลี้ยงตัว
โกหกตมตุนไวเพื่อประทังชีวิต ดังน้ันความโกหกจงึเปนวิชาหากินของคนช่ัวเทาน้ัน ไม
เปนสารคุณใดๆ สําหรับคนดีท่ัวๆ ไป ทานจึงหามไมใหพูดปดมดเท็จเพราะเปน
เพชฌฆาตสังหารคนใหลมจมโดยถายเดียว  
 ขอท่ีหา สุราฯ สุราคืออะไร สุราก็คือเครื่องดองของเมา และทําผูด่ืมใหลดคุณ
ภาพแหงความสมบูรณมาเปนคนบกพรอง คนไมเต็มตาเต็งตาชั่ง คนขาดบาทขาดสลึง 
ด่ืมมากเทาไรย่ิงขาดบาทลงเร่ือยๆ จนกลายเปนคนบอคนบาไดอยางสดๆ รอนๆ เรา
เกิดมาพอแมไมเคยเอาน้ําเมาคือสุราเมรัยมาใหเราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรา มีแตของดิบ
ของด ีขาวตมขนม อาหารหวานคาวมีแตของดีๆ ถานํ้าก็เปนนํ้านมแม ดูดเลือดดูดเนื้อ
แมซึ่งมีแตของดีๆ บริสุทธิ์ทั้งสิ้น เราเติบโตขึ้นมาดวยน้ํานมของแม ดวยขาวตมขนม 
เปนของดิบของดีมีราคามากมาย พอแมนํามาเลี้ยงดูจนเปนผูเปนคนขึ้นมา เมื่อเปนผู
เปนคนข้ึนมาจากของดิบของดีมีคามากแลว กลับมาเอานํ้าสุรายาเมาเขามาเบ่ือตัวเอง
ใหมึนเมา นี่เปนสิ่งที่เพิ่มคุณคามนุษยใหมีศักดิ์ศรีดีเดนที่ตรงไหน ยังมองไมเห็น 

เราลองคิดดูซิ สมมุติวาเราน่ังอยูดวยกันน่ี มีก่ีคนดวยกันน่ี ลวนแตคนเมาสุรา 
นับต้ังแตหลวงตาบัวลงไปเมาดวยกันหมด นอนรายบาเกล่ือนอยูตามถนนหนทาง ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุรา ข้ีแตกเย่ียวราดอยูตามถนนหนทาง ไมมียางอายตามมรรยาทของ
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มนุษยเลย ดูไดไหมพิจารณาซิ ถาหากวาสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน คนมสีมบัติผู
ดีจะชมไหมวา พวกข้ีเมานอนเกล่ือนกลาดข้ีราดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยูเขาดีนะ ขี้ไม
ตองหาท่ีทะลักออกเต็มผาก็ยังได คนธรรมดาทําไมได นี่เขาดีนะ อยางนี้มีไหม ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุราเต็มถนนหนทาง แลวดูไดไหม มีแตคนบาเต็มถนนดูไดยังไง จะมี
คนดีท่ีไหนพอใจมาดูคนบา เพราะมันเปนคนบาดวยกันหมดแผนดิน มนุษยเราก็หมด
ราคา มีแตคนบาเต็มบานเต็มเมือง สุรามันดียังงั้นเหรอ มันดีแตทําคนใหเปนบาเทาน้ัน 
สุราเองไมไดดี คนบาก็จะเอาความดีมาจากไหน โลกน้ีใครจะอยากมาอยูละ เมื่อมีแต
บาสุราจับจองนอนเกล่ือนอยูหมดแลว 
 นี่ละพระพุทธเจาจึงหาม หามไวอยางน้ี เพราะไมอยากใหคนเปนบากันท้ังบาน
ทั้งเมืองทั้งแผนดิน เสียจริตนิสัยที่ดีงามของมนุษย เสียหนาท่ีการงาน เพราะคนเมาสุรา
ก็เหมือนคนตาย จะทํางานอะไรไดนอกจากคุยโมเทานั้น ตัดทอนกําลังปญญา คนที่เมา
สุราน่ีเปนสาเหตุใหทําไดทุกอยาง หิริโอตตัปปะ ความละอายตอบาปตอกรรม ตอ
บุคคล ตอที่สูงที่ต่ําไมมี ไปที่ไหนพูดอะไรไดหมดไมมียางอายเพราะหมดยางอาย พูด
วันยังคํ่าไมมีจบก็คือคนเมาสุรา พูดไมมีจบ วกวนไปมาอยูน่ันแลจนผูฟงเบ่ือจะตาย 
เดี๋ยวก็ลาละครับ เด๋ียวคุยอีกไมจบส้ิน เดี๋ยวลาละครับ ไดเวลาแลวลาละครับ เด๋ียวคุย
อีกอยูอยางน้ันวันยังคํ่า ลาละครบัวันยังคํ่าแตไมไปก็คือคนเมาสุรา พูดไมมีสถานี ไมมี
จุด ไมมีหมายไมมีสาระ ไมสนใจวาดีหรือช่ัว ถูกหรือผิด พลามไดตลอด   ไมสนใจกับ
เวล่ําเวลาเปนยังไง น่ีก็คือความเมาสุรา หาสติสตังไมได คนโงที่สุดก็คือคนเมาสุรา แต
คนท่ีอวดฉลาดท่ีสุดก็คือคนเมาสุราน่ันเอง คนเมาก็คือคนบาน่ันแหละ 
 นํ้าน้ีเขาเรียกนํ้าบา ใครอยากเปนคนดีจงพากันเวน สุราไมใชของดี เราเปนคนดี
จะเอาของช่ัวของมึนเมามาเสกใหเปนคนดีข้ึนมาไดอยางไร น่ีอธิบายเพียงยอๆ ใหทาน
ทั้งหลายฟง คือ ตั้งแต ปาณาฯ มาถึง สุราฯ น้ีเรียกวา ศีลธรรม เปนธรรมประจํา
มนุษยเราผูมีคุณสมบัติ ผูมีภูมิอันสูงที่เรียกวามนุษยฉลาด คือฉลาดรักษาศีลรักษา
ธรรม ไมไดฉลาดดวยสุรายาเมามาเสกสรร ไมไดฉลาดดวยการจองกรรมจองเวร ไมได
ฉลาดเท่ียวระรานคนอ่ืนใหไดรับความกระทบกระเทือนเสียหาย นั้นเขาเรียกพาลชน ไม
ไดเรียกวาเปนคนฉลาด วันน้ีไดอธิบายเร่ืองศีลหาใหทานท้ังหลายฟง 
 และวันน้ีมาแสดงใน ร. พัน. ๓ ซึ่งเปนคายของทหารเรา คําวา ทหาร น้ีหมาย
ความกวางขวางมาก หลักของประเทศชาติบานเมืองจะตั้งอยูไดเพราะทหาร ทหารเปน
คนของชาต ิ ชาติไวใจใหทหารเปนผูรักษาทุกสิ่งทุกอยาง บํารุงบําเรอทหารดวยความ
พออกพอใจ ฝากเปนฝากตายไวกับทหาร เพราะฉะนั้นเราเปนคนของชาติ เราเปน
ทหารของชาติ เปนผูรักษาสมบัติของชาติ จงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของตนดวยด ี จะทําอะไร
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ลงไปพึงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของชาติเสมอ เพราะชาติมีชีวิตจิตใจอยูกับทหาร ทหารพาเปน
ก็เปน ทหารพาตายก็ตาย ชาติบานเมอืงถาไมมีทหารรักษาแลวก็อยูไมได หากทหาร
เปนผูเหลวแหลกแหวกแนวไปเสีย ชาติบานเมืองก็ลมจม ไมมีอะไรท่ีจะลมจมฉิบหาย
ย่ิงกวาบานเมือง ที่ไสของตัวเปนหนอน น่ีเปนหลักสําคัญ ใหตางคนตางมีความสุจริต
ตอหนาท่ี หนาที่ของทหารทําอยางไร มีกฎมีเกณฑมีวินัยเปนเครื่องดําเนิน ใหพึง
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของชาติ อยาไดฝาฝนทําลายซ่ึงเทากับทําลาย
ชาติไปพรอมๆ กัน 
 การปกครองกันใหคํานึงถึงหลักและกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับนํามาปกครอง
กัน อยาเอาอารมณมาปกครองกัน อยาเอาอํานาจวาสนาศักดานุภาพวาเราเปนผูใหญมี
อํานาจมาก อยากทําอะไรก็ทําไดมาปกครองกันโดยหาหลักเกณฑ หาระเบียบกฎขอ
บังคับไมได นั้นเปนความผิด ปกครองกันดวยฐานะพอแมกับลูก โดยมีกฎเกณฑมี
ระเบียบมีขอบังคับเปนเครื่องปกครอง ตางคนตางก็ใหอภัยซ่ึงกันและกัน นายทหารก็
เทากับพอแมของทหาร ทหารก็เทากับลูกๆ เทากับนองๆ ลูกหลานของเราผูปกครอง
ตางคนตางปกครองในฐานะพอแมกับลูก จะมคีวามรมเย็นเปนสุข 
 ส่ิงใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของตน พึงทําตามหนาที่ อยาหลบๆ หลีกๆ อยามี
ซอนๆ ลับๆ อยามีท่ีแจงท่ีลับ ใหทําตามหนาที่เพื่อชาติบานเมืองจริงๆ เพราะทหารทั้ง
มวลก็คือลูกของชาติอันเปนรากฐานของแผนดิน สิ่งใดที่เปนสมบัติของชาต ิ เราปก
ครองเรารักษาอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา เชน ร.พัน.๓ นี้มีอะไรบางที่เรา
ใชเปนเครื่องมือของการรักษาชาติ เชน ปนผาหนาไม กระสุนดินดําหรืออะไร ทัพ
สัมภาระท่ีมีอยูในน้ีเปนสมบัติของกลาง เราอยานําออกไปใชในกิจสวนตัว และนําออก
จาํหนายขายกิน นั่นเปนการขายชาต ิ เปนการฆาชาติ เปนการทําลายชาติ เพราะความ
เห็นแกตัว ชาติยอมลมจมไดเพราะความเห็นแกตัวเปนผูทําลาย จึงกรุณาพากัน
ระมัดระวัง และชวยกันรักษาสมบัติของชาติใหเปนปกแผนม่ันคงและปลอดภัย 
 ความเห็นแกตัวน้ันไปไมรอด ถาชาติไปไมตลอดเราตองจมไปดวยชาติ เราจะ
เห็นแกตัววาเอาตัวรอดเปนยอดดี การคิดเอาตัวรอดแบบน้ันแลเปนยอดท่ีเลวท่ีสุดเปน
ยอดที่จมหาทางฟนฟูไมได เพราะคนๆ หนึ่งอยูคนเดียวไมได ตองอยูดวยกันหลายคน
เชนประเทศไทยเรานี ้ ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยูเหมือนตาแหตาขาย ตาหน่ึง
ขาดก็เก่ียวเน่ืองไปถึงตาแหตาขายท้ังหลาย ปลาก็ลอดออกไปท่ีน่ันได ถาดีเสียทุกตาแห
ตาขายแลวนาํไปทอดปลา ปลาก็ติด นี่ถาบานเมืองเราตางรักษากันไมใหมีชองโหวที่
ไหลเขาไหลออกแหงภัย บานเมืองยอมปลอดภัย ปราศจากภัยตางๆ จะเขาแทรกสิงได 
ฉะน้ันจงึใหตางคนตางมีความจงรักภักดีตอชาติ ตางคนตางมีความสามัคคีตอชาต ิตาง
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คนตางมีความซื่อสัตยสุจริตตอชาติ ตอหนาท่ีการงานของตน ช่ือวาทุกคนตางรักษาตา
แหตาขายไวไดดวยด ี
 อันใดท่ีเปนสมบัติของกลางอยานําออกไปขาย เชน นําไปขายกระสุนดินดํา หรือ
ปนหรือเครื่องทัพสัมภาระตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน ใหรกัษาเปนสวน
กลางไวอยางเขมงวดกวดขัน เหมอืนกับรกัษาชีวิตคือชาติของตนไว ใหถือเปนขอ
ปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขันตลอดไป น้ันแลช่ือวาเปนผูรักษาชาติ เปนผูรักษาศาสนาไป
ในตัวดวย เปนผูรักษาสวนรวมไว คําวาเอาตัวรอดเปนยอดดีนั้นเปนไปไมได ขออยานํา
มาใชจะเปนการทําลายตนไปในตัวนั่นแล ถาชาตไิดลมจมไปเสีย เราจะเอาตัวรอดดวย
วิธีใด นอกจากเราตองจมไปกับชาติเทาน้ัน ชาติจมเราตองจม ชาติอยูไดเราก็อยูได 
เมื่อเปนเชนนั้น เราตองรักษาเพื่อความอยูรอดของคนทั้งชาติ ไมใชรักษาเพื่อความอยู
รอดเฉพาะเรา นั้นเปนความคิดผิดของบุคคลผูเห็นแกตัวมาก คิดเพื่อความร่ํารวย แต
หารูไมวาความคิดน้ันคือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติใหลมจม 
 ทานจึงสอนวา สามัคคี ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เปนความเก่ียวโยง
กันไปหมด คนในชาติรักคนในชาติ ไมมีใครที่จะรักยิ่งกวาคนไทยรักคนไทย ไมมีใครที่
จะรับผิดชอบยิ่งกวาคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตน และไมมีใครจะรับผิด
ชอบย่ิงกวาเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา ดังนั้นจงพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนา
ที่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อความปลอดภัยไรทุกข และเพื่อความเจริญรุงเรือง
แหงชาต ิและเพ่ือความจรัีงถาวรช่ัวกัลปาวสาน และใหมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ
เสมออยาไดประมาท 

กลางคํ่ากลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ควรเจริญภาวนาบาง กราบพระ อิติปโส 
ภควา หรือ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธฯ สามจบแลวนอนภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ใหหลับกับพุท
โธบาง จะดีกวาหลับกับความเพลิดเพลิน ความฟุงเฟอเหอเหิมดวยอารมณคางตางๆ 
ซึ่งเปนสิ่งกอกวนจิตใจใหเกิดความเดือดรอนโดยหาที่สิ้นสุดยุติไมได เวลาหลับก็ไม
สนิทเพราะความนึกคิดกวนใจ ผิดกับผูท่ีหลับดวยบทธรรมคําภาวนาอยูมาก 
 ศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนมาก ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริมจิตใจของประชาชน
ชาวพุทธใหมีพลังภายใน พูดมาถึงตอนน้ีก็ทําใหระลึกส่ิงเปนมารท่ีคอยทําลายศาสน
ธรรมและชาวพุทธขึ้นมาได มารศาสนา มารของโลกเสร ี เขาวาพระสงฆเปนผูตัดทอน
กําลังงานและสมบัติของประเทศชาติบานเมือง พระสงฆไมไดทํางานอะไรใหแกสวน
รวม นอกจากอาศัยเขากินเพ่ือความส้ินเปลืองไปเปลาๆ ความจริงนั้นพระสงฆก็ด ี   
ศาสนธรรมก็ดี เปนสถาบันผลิตกําลังใจ ผลิตศีลธรรมอันดีงามออกสูประชาชน ใหเขา
ใจในเนื้อแททั้งของจริงและของปลอมซึ่งมีสับปนกันอยูทั่วไป ศาสนธรรมแลพระสงฆ
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คือโรงงานผลิตศีลธรรมและวิชาความรูอันถูกตองดีงาม เขาสูจิตใจของประชาชนทั้ง
ชาติใหมีกําลังใจกําลังศรัทธา เช่ือตอหนาท่ีการงานและผลงานอันดีอันงาม เพ่ือความ
เปนอยูของตนแลประเทศชาติบานเมือง ไดมีความเจริญรุงเรืองและเปนปกแผนมั่นคง  
 ศาสนธรรมแลพระสงฆผูปฏิบัติเปนธรรมตามทางศาสดา ยอมเปนเหมือนโรง
ผลิตและผูผลิตกระแสไฟฟาออกสูสาธารณประโยชนใหใชกันท่ัวดินแดน กระแสไฟฟา
มิใชผูทํางาน แตเปนกําลังและความสวางของไฟฟาเพื่องานทั้งหลายที่เกี่ยวกับไฟฟา
ตางหาก ดังที่เขาใชกําลังไฟฟาตามโรงงานและสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงลวนแต
เปนผลผลิตมาจากกําลังไฟฟาแทบทั้งนั้น ศาสนธรรมแลพระสงฆก็เชนกัน เปนสถาบัน
แหงการอบรมศีลธรรมเพ่ือกําลังใจ และความรูความฉลาดจากศาสนธรรมแลพระสงฆ 
เพื่อนําไปปฏิบัติตอตัวเองและหนาที่การงานใหไดผลดีไมผิดพลาด  เพราะอาศัยแนว
ทางจากศาสนธรรมแลพระสงฆช้ีแนะ 
 เชนศาสนาสอนวา อุฏฐานสมฺปทา ใหมีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานที่
ชอบ อยาเปนคนขี้เกียจขี้ครานไมเอาการเอางาน ศาสนาสอนคนใหเปนคนดีมีการงาน
สะอาด และขยันหมั่นเพียรในงานที่ชอบทุกแขนง เพื่อความเปนอยูราบรื่นดีงาม ไมอด
อยากขาดแคลน ศาสนาและพระสงฆทานชวยสงเสริมศีลธรรมเพื่อกําลังใจความรู การ
งานและฐานะใหมีความแนนหนาม่ันคงไมโยกๆ คลอนๆ 
 อารกฺขสมฺปทา เมื่อไดทรัพยสมบัติมา ท่ีควรจะจับจายใชสอยมากนอยเพียงไร 
ใหมีเหตุผลเปนเครื่องจับจายใชสอยและเก็บรักษาไว อยาเก็บไวดวยการตระหน่ีถ่ี
เหนียวโดยหาเหตุผลไมได ตายแลวจะมาเปนเปรตเปนผีเฝาสมบัติอยูนั้น เพราะความ
หวงความหึงหวงสมบัติ ไมอาจไปผุดไปเกิดสุคติโลกสวรรคอะไรได ทั้งนี้ก็เพราะกิเลส
ตัวตระหน่ีถ่ีเหนียวน่ันแลมันทําลายเจาของ ธรรมทานก็สอนไว กันเอาไวไมใหคนเปน
เปรตเปนผีเพราะสมบัติเจาของทําพิษ การจบัจายใชสอยมากนอยใหมีเหตุผลเปน
เครื่องจับจาย อยาจบัจายดวยความสุรุยสุราย จะเสียทรัพยและเสียคน มีศีลมีธรรมเปน
เครื่องรักษาสมบัตินั้น สมบัติยอมเปนผลเปนประโยชนแกผูรักษา เก็บไวก็เพื่อเปน
ประโยชน เวลาจายไปก็เปนประโยชน  
 น่ีแลศาสนาและพระสงฆทานสอนโลกใหรูจกัวิธีปฏิบัติตัวและทรัพยสิน จัดวา
เปนการกดถวงโลก ส้ินเปลืองสมบัติของโลก เปนดังคําท่ีกลาวหาน้ันหรือไม กรณุา
พิจารณาดูเอา ถาเราเชื่อพุทธเชื่อธรรมเชื่อสงฆ ไมเชื่อมารตัวทําลายศาสนา ทําลายจิต
ใจประชาชน ธรรมและการสอนก็ถูกตามหลักเกณฑอยูแลว หาคําสอนใดเสมอคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไดเลา  ทานมิไดสอนคนใหฉิบหายลมจม นอกจากสอนเพ่ือความ
เจริญรุงเรืองโดยถายเดียวเทานั้น แมการใหทานเพ่ือศาสนาและแกพระสงฆ ผูใหทานก็
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ไดบุญไดกุศล ไมมีอะไรพาใหลมจมฉิบหายเพราะการใหทานการบํารุงศาสนาแตอยาง
ใด จึงกรุณาเขาใจตามนี้ 
 สมชีวิตา จงเปนผูประหยัด แตอยาตระหนี่ถี่เหนียวเขากับใครไมได อยาฟุง
เฟออยาฟุมเฟอยในการกินอยูกับการหลับการนอน การเปนอยูใชสอยใหพอเหมาะพอ
ดี อยาใหเกินเหตุเกินผลเกินฐานะของตน อยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหพอเหมาะพอสมกับ
ฐานะกับครอบครัวของตน ครอบครัวมีมากจายมากเทาที่จะพอเหมาะสมกับครอบครัว 
มีนอยอยาจายมาก มีมากอยาจายนอยเกินไปมันไมพอกินถาส่ิงของมีอยู ใหจายพอ
เหมาะพอสมที่เรียกวา มัชฌิมา คือความพอดีแกตนและครอบครัว ยอมราบร่ืนดีงาม  
 คําวามัชฌิมาก็คือความพอดี อาหารเค็มมากเกินไปก็ไมใชมัชฌิมา จืดเกินไปไม
ใชมัชฌิมา เผ็ดเกินไป หวานเกินไป เปรี้ยวเกินไป ไมใชมัชฌิมา คือความพอดีของ
ธรรม ธรรมทานเรียกวาพอเหมาะ หวานก็พอดี เค็มก็พอด ี เปรี้ยวก็พอดี คนที่สูงเกิน
ไปไมเรียกคนพอด ีขาวเกินไปไมเรียกคนพอด ีดําเกินไปจนเหมือนกับถานไฟก็ไมเรียก
วาคนพอดี แนะฟงซิ คนที่พอเหมาะพอดีคือไมขาวเกินไป ไมดําเกินไป ไมสูงเกินไป 
ไมต่ําเกินไปไมเล็กเกินไปทั้งๆ ท่ีเปนผูใหญแลว ไมโตเกินไปเหมือนชาง มัชฌิมาคือให
พอเหมาะพอสมทุกสิ่งทุกอยาง เสื้อกางเกงที่ตัดมาสวมใสเราก็ใหพอเหมาะพอดี น้ันก็
เรียกวามัชฌิมา เขากับธรรมได 
 คําสอนของพระพุทธเจาถูกตองแมนยําและเหมาะสมกับมนุษย จะพึงปฏิบัติ
ตามไดตามเพศของตน ถาพูดตามหลักธรรมน้ีแลว ไมมีที่กดถวงความเจริญของโลก 
นอกจากโลกกดถวงธรรม ลบลางธรรมใหฉิบหายโดยไมสํานึกบาปบางเลยเทาน้ัน ยัง
ขาดแตหางไมม ี แมเชนนั้นเขาอาจเรียกวา...ไมมีหางก็ยังได เม่ือทําตัวใหเหลวแหลก
จนเกินโลกไปแลว เด๋ียวจะไปแยงเอาหางสุนัขมามันจะกัดเอา ใหระวังใหดีนะ มันเลย
เถิดแลวน่ี เราวาเราเจริญ แตความเหอเหิมกับโลกกับสงสารน้ันเลยขอบเขต โดยไม
คํานึงถึงเหตุถึงผลความพอดีพองาม ไมคํานึงถึงอรรถถึงธรรม แลวก็สิ่งที่เจริญก็มีแต
ฟนแตไฟเผากันน่ันแล แลวก็หาโลกอยูไมได 

ถาจะเปนเหมือนกับไอตีนหุบหางงอๆ นั้นก็เปนไมไดเพราะหางไมม ี จะไปควา
เอาหางมันเด๋ียวมันกัดเอา นี่ละความปลอมของมนุษยเรา มนุษยเรามันปลอมอยางนี ้
ถาจะเปนมนุษยจริงๆ ใหสมกับภูมิมนุษยก็ไมมีศีลธรรมประดับตัว ไมมีอัธยาศัยอันดี
งามที่พอจะประพฤติใหเหมาะสมกับภูมิเปนมนุษย ถาจะใหเปนเหมือนสัตวก็ไมมีหาง 
มันลําบากอยางน้ีแหละ การประพฤติปนเกลียวกับศาสนธรรมแลวมันเกิดผลรายแกตัว
และสวนรวมอยางน้ันแล เพราะฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเหมาะสมกับภูมิ
มนุษยเรา เพราะศาสนธรรมทานสอนไวกับมนุษย 
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 ขอท่ีส่ี กลฺยาณมิตฺตตา การคบคาสมาคมกับหญิงชายกับใครๆ ก็ควรเลือกเฟน
ดวยดี อยาคบคาสมาคมแบบสุมส่ีสุมหา เวลาหลวมตัวเขาไปแลวมันลําบาก แกยาก ดี
ไมดีจมไปตามเขา ถลําไปตามเขาก็ม ี ทานสอนใหพินิจพิจารณา เพราะมนุษยเราอยู
ลําพังคนเดียวไมได ยอมเกี่ยวของกับเพื่อนฝูงหญิงชายเสมอไป จึงตองไดเลือกเฟนพอ
ประมาณ อยางนอยจะไมเสียตัวเรา  
 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย จะทําอะไรใหใครครวญเสียกอนวาส่ิงน้ีถูกหรือผิด อยาทํา
ตามอารมณท่ีอยาก คําวาอารมณอยากไมมีประมาณ ความอยาก อยากทุกส่ิงทุกอยาง 
กินขาวอ่ิมแลวมันก็อยากมันก็หิว หิวอยูตลอดเวลา น่ันคือความอยากอันหาประมาณไม
ได ทานเรียกวาฝายตํ่า จึงตองเอาอรรถเอาธรรมเขาไปแยกไปแยะไปพิจารณาวาอยาก
อะไร พิจารณาจนเห็นสมควรแลวคอยทําส่ิงน้ันกิจน้ัน อยากกินก็ใหกินแลวจะกินอะไร
อีก จะกินเมฆกินหมอกท่ีไหนอีก บานเมืองประเทศชาติหรือมนุษยเราไมไดกินเมฆกิน
หมอก เขากินอะไรกัน เราก็ใหกินแลว กินพอดีพองามแลวจะอยากอะไรอีก สอนเจา
ของตัวด้ือดานก็ตองสอนหนักๆ บางซิ ถาอยากเปนคนดีมีความอยากพอประมาณไม
ลนฝง 
 มนุษยเราตองสอนเราตองบังคับเราใหมีขอบเขต ตองมีเครื่องบังคับ ถาโดย
ลําพังอัตโนมัติคือความอยากความหิวโหยตามอารมณตางๆ แลวไมมีประมาณเลย ถา
ทําตามความอยากโดยถายเดียวมนุษยเราจะเลวลง จําตองมีศีลธรรมเปนเครื่องปก
ครอง ศาสนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะรอยกรองมนุษยใหเปนคนดีมีความรมเย็นสงบสุข 
ถาปราศจากศีลธรรมแลว แมแสวงหาความสุขจนกระทั่งวันตายก็ไมเจอ จะเจอแตทุกข
น่ันแล 
 ผูใดก็ตามถานําศาสนธรรมไปประพฤติปฏิบัต ิ จะเปนความเหมาะสมดีงามไป
ดวยกัน การขาดธรรมคือความดีงาม ก็คือการขาดเคร่ืองมือแสวงหาความสงบสุขน่ัน
แล โลกมีความเดือดรอนข้ึนทุกวันๆ เพราะความขาดศีลธรรมภายในใจและความ
ประพฤติ มีแตโลกเหยียบยํ่าศีลธรรม กดถวงศีลธรรม เราอยาวาศีลธรรมไปกดถวงโลก
เลย ศีลธรรมไมเคยทําโลกใหมีความเสื่อมเสียอะไรที่ไหน นอกจากโลกเหยียบยํ่า
ทําลายศีลธรรมใหลมจมไป แลวยังเหลือแตตัวมนุษยลวนๆ แลวกอความพินาศฉิบ
หายใหกันอยางเหลวแหลกถายเดียว ซ่ึงนาสลดสังเวชเปนนักหนา ดังนั้นพึงเห็นโทษใน
ความขาดศีลธรรม และเห็นคุณคาแหงความมีศีลธรรมนําไปปฏิบัติ ตัวเราก็เจริญ 
ครอบครัวก็เจริญ บานเมืองก็เจรญิ เพราะธรรมคุมครองรักษา 
 มนุษยเรามีคุณคาเพราะศีลเพราะธรรมเพราะความประพฤต ิ ไมไดมีคุณคาทาง
เน้ือทางหนังเหมือนสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายเม่ือตายแลว เน้ือหนังขนเขาตลาดเปน
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เงินเปนทองออกมา เชน ปู ปลา เปนตน สวนเน้ือมนุษยเราตายแลวขนเขาตลาดดูซิ 
ตลาดแตกฮือหมดเลยเพราะเขากลัวผี คุณคาของมนุษยมันอยูที่เนื้อหนังเมื่อไร อยูกับ
ความประพฤติปฏิบัต ิอยูกับอัธยาศัยใจคอที่มีศีลธรรมเปนเครื่องบังคับ มีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับใจตางหาก ผูมีศีลธรรมเปนผูมีคุณคา อยูท่ีไหนก็อยูสบาย เย็นไปหมด
ตายแลวกล่ินก็หอมหวนทวนลม ไมไดหอมไปตามลม และหอมตลบอบอวลไปทุกทิศ
ทุกทางไมเลือกวาทิศเหนือทิศใต คือความมีศีลธรรมน่ีแล มนุษยเรามีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับยอมสวยงามไมจืดจางตลอดวัย มนุษยมีคุณคาเพราะศีลธรรม ในครอบ
ครัวหนึ่งๆ ถาขาดศีลธรรมจะมีความเดอืดรอนโดยลําดบั ขาดมากเดือดรอนมาก ขาด
มากจริงๆ ฉิบหายไปหมดท้ังครอบครัว 
 น่ีแลการแสดงใหทานท้ังหลายฟงวันน้ีก็เห็นวาจะสมควรแกเวลา อรรถธรรมขอ
ใดที่แสดงไวแลว กรณุานําไปพินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เคยเปนภัย
แกตนและครอบครัวใหหางไกลออกไป ใหมีแตความสุขกายสบายใจ ตั้งหนาประพฤติ
ปฏิบัติตอกัน เฉพาะอยางย่ิงระหวางสามีภรรยาใหมีคุณคาเสมอกัน อยาไปกดคนใดคน
หน่ึงใหลดคุณคาลง แลวยกคุณคาของตนข้ึนดวยอารมณ อันเปนการเหยียบยํ่าทําลาย
กัน นั่นไมถูกไมควร ใหมีคุณคาเสมอกันทั้งทางศีลธรรมและครอบครัว ครอบครัวน้ัน
จะมีความสุขความเจริญ 
 การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควรแกเวลา จึงขอยุติลงเพียงเทานี้ 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
พระเมตตาสงสารตอสัตวโลก 

 
 ที่ประเพณีเราถือกันมาวา 
 พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ 
 กตฺอฺชลี อนฺธิวร ํอยาจถ 
 สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
 เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปมํ ปชํ 

น้ันหมายถึงทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาพระพุทธเจา ใหทรงแสดงธรรมโปรด
สัตวโลก เริ่มแรกก็คือพระพุทธเจาไดทรงปรารถนาเปนโพธิญาณ เพื่อความตรัสรูเปน
ศาสดาเอกของโลก แลวโปรดบรรดาสัตวจนกวาจะถึงอายุกาลของพระองค แลว
ประทานพระศาสนาไว นี่เปนความปรารถนาดั้งเดิมของพระพุทธเจา พอบําเพ็ญพระ
องคจนไดเปนพระพุทธเจาแลว พระทัยดวงที่ไดพระนามวาเปนพระพุทธเจาผูจะทรงสั่ง
สอนสัตวโลกน้ัน เปนพระทัยที่บริสุทธิ์สุดสวน เปนความอัศจรรยเหนือโลกทั้งสาม ไมมี
สิ่งใดละเอียดออนและอัศจรรยยิ่งกวาพระทัยที่ไดตรัสรูในวันเดือนหกเพ็ญ ปจฉิมยาม 
เวลาจวนสวาง 
 เมื่อทรงเห็นธรรมอัศจรรยภายในพระทัยแลว ทรงเทียบดูใจสัตวทั้งหลายที่เต็ม
ไปดวยกิเลสความโสมม กับธรรมประเภทที่จะนําไปสั่งสอนสัตวโลกนี้ รูสึกวาไกลกัน
หางกันลิบลับ ทําใหทอพระทัยคือทอใจ ภาษาเราพระทัยก็หมายถึงใจ ทําใหทอใจไม
อยากส่ังสอนใครๆ ทรงทําความขวนขวายนอย อยากจะอยูลําพังพระองคเดียว แมจะ
พูดใหใครฟงก็ไมมีใครจะทราบจะรูเรื่องรูราวได เพราะอันหน่ึงหนา มืดแปดทิศแปด
ดาน อันหนึ่งเปนธรรมชาติอัศจรรย จะเขากันไดอยางไร ทําใหทรงมีความขวนขวาย
นอย การสงสารสัตวโลกก็สงสารเต็มพระทัย แตท่ีจะแนะนําส่ังสอนใหสัตวโลกทราบ
หรือไดรูไดเห็นไดนั้นนาจะสุดวิสัย ในขณะนั้นทรงคิดรําพึงเฉพาะในวงปจจุบันที่ทรงรู
ทรงเห็นเทานั้น ไมไดแยกแยะออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดําเนิน 
 หลังจากนั้นก็เปนเหตุใหทรงคิดถึงปฏิปทาเครื่องดําเนินที่ทรงบําเพ็ญมานี้ และ
ยกเอาความบริสุทธ์ิอัศจรรยน้ันข้ึนพิจารณาเทียบเคียงทดสอบวา ถาหากธรรมชาตินี้
เปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกทั้งหลายจะพึงรูไดเห็นไดจริงอยางที่วานั้น เราก็เปนมนุษยคน
หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เหตุใดเราถึงรูถึงเห็นได เรารูไดเห็นไดเพราะเหตุไร ก็
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เปนเหตุใหขยายเรื่องราวออกไปถึงปฏิปทาทางดําเนินเขามาสูธรรมจุดนี ้ ก็ทรงเขาพระ
ทัยวา เรารูไดดวยเหตุนั้นๆ 
 ยกตัวอยางยอๆ ก็ทรงพิจารณา อานาปานสติ คือการกําหนดลมหายใจเขาออก 
ภาษาของเราเรียกวา กําหนดลมหายใจเขาออก ดวยความมีสติ เมื่อจิตมีความจดจอตอ
เน่ืองกันอยูกับลมโดยลําดับ ดวยความมีสติเปนเครื่องประคับประคองไมใหพลั้งเผลอ
จากงานของตนอยูแลว จิตที่เคยคิดยุงเหยิงวุนวายไปกับอารมณตางๆ ก็รวมตัวเขามาสู
จดุแหงงานท่ีกําลังทําอยูเวลาน้ัน ไดแกอานาปานสติ จนพระจติของพระองคสงบรวม
ลงอยางละเอียดสุขุม แลวทรงพิจารณา ปฏจิจสมุปบาท ในขณะน้ัน คือทรงถอยออก
มาพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท เพราะถึงขั้นแหงธรรมอันละเอียดแลว เน่ืองจากใจมีความ
ละเอียดเพราะปราศจากอารมณใดๆ มากอกวน เริ่มแต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,สงฺ
ขารปจฺจยา วิญญาณํ, วิฺญาณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ...เรือ่ยไป 
กําหนดดูความดับของจิต อาการของจิตมีอะไรเปนสาเหตุใหปรุงแตงดวยเรื่องราว
ตางๆ ไมจบสิ้น เพราะความอยากไมมีวันอ่ิมพอเปนเคร่ืองหนุนออกมา อะไรเปนเหตุ
ใหอยาก อะไรเปนสาเหตุใหคิดใหปรุงถึงกับตองมีภพมีชาติ มีความเกิดแกเจ็บตายไม
แลวไมเลาสักที 
 กําหนดเขาไปสูตนเหตุแหงภพแหงชาติ แหงความเกิดแกเจบ็ตาย หรือตนเหตุ
ของกิเลสแทๆ ก็ไดแกอวิชชา รวมตัวอยูภายในจติใจดวงเดียวในขณะน้ัน ไมมีก่ิงกาน
แขนงใดๆ แสดงตัวออกไปทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ก็ทรงทราบชัดและ
ทําลายอวิชชาในขณะน้ันท่ีเรียกวาตรัสรู นั่นแหละทานไดตรัสรู ดวยปฏิปทาที่ทรง
ดําเนินเขาถึงธรรมอัศจรรยนั้น การดําเนินในขั้นเริ่มแรกก็ทรงพิจารณาอานาปานสต ิ
และกําหนดวิปสสนาญาณในขณะน้ัน วิปสสนาญาณคือความละเอียดแหงพระปญญา
ปรีชาสามารถรอบรูในส่ิงท่ีเก่ียวพันกับจิต แมจะเปนสวนละเอียดเพียงไร คืออวิชชา
เปนความละเอียดมากในบรรดากิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสประเภทใดละเอียดแหลม
คมและนาติดย่ิงกวาอวิชชา แตพระปญญามีความละเอียดสามารถย่ิงกวาอวิชชา จึง
สามารถถอดถอนหรือร้ือถอนธรรมชาติน้ันออกจากพระทัยได กลายเปนความบริสุทธ์ิ
ขึ้นมา 
 เมื่อทรงทบทวนทั้งเหตุคือการปฏิบัติของพระองค และผลคือความบริสุทธ์ิอยาง
ละเอียดถ่ีถวนแลว จึงปลงพระทัย เออ ส่ังสอนสัตวโลกไดแลวละท่ีน่ี เพราะมีทาง
ดําเนิน จําตองส่ังสอนอุบายวิธีตางๆ ดังที่เราไดปฏิบัติมาแกบรรดาสัตว ผูมีอุปนิสัยสม
ควรจะไดรูไดเห็น ตองรูตองเห็น เพราะความจริงเหลานี้มีอยูกับทุกคน สิ่งที่ปกปด
กําบังจติใจก็ไดแก ทุกข สมุทัย นี่มันปดบังจิตใจของสัตวไว จนกลายเปนของไมมีคุณ
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คาอันใดท้ังส้ิน โดยเห็นส่ิงอ่ืนวาเปนของท่ีมีคุณคากวาใจไปเสียส้ิน ลืมสิ่งที่มีคุณคา
อยางแทจริง เพราะถูกสิ่งที่ไมมีคุณคาปกปดกําบังไวรอบดวงใจ ดังที่เคยเปนในพระ
องคมาแลว ตองใชสติปญญาบุกเบิกเต็มพระสติกําลังความสามารถ ราวกับฟาดินถลม 
กวาจะควํ่าจอมกษัตริยวัฏจกัรลงได โดยยึดอานาปานสติเปนสนามรบ และพิจารณา
ปจจยาการตามลําดับ 
 คําวาสมาธิก็มาพรอมกันกับขณะท่ีจิตมีความสงบดวยอานาปานสติ คําวาปญญา
เม่ือจติสงบตัวเขาแลวก็มีพลัง สามารถแยกแยะพิจารณาสวนตางๆ ของรางกายและ
ขันธตางๆ เก่ียวโยงกับอวิชชา และหย่ังเขาไปถึงตัวการของสมมุติคืออวิชชาไดอยาง
ตลอดท่ัวถึง จนไดบรรลุธรรมหรือตรัสรูขึ้นมา นิโรธคือความดับทุกข ก็ดับทุกขอยาง
สนิทในขณะที่กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิง มรรคมีสติปญญาเปนตนก็หมดหนาที่ นิโรธคือ
ความดับทุกข เพียงดับทุกขขณะเดียวเทานั้นก็หมดปญหาไป เพราะไมมีทุกขใดที่จะมา
ใหดับแลว เนื่องจากสาเหตุที่จะใหเกิดทุกขไมม ีผูที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป นิโรธทํา
หนาท่ีผานไป มรรคทําหนาท่ีประหารกิเลสแลวผานไป น้ันคือความบริสุทธ์ิ เมื่อไดถึง
ความบรสุิทธ์ิแลวจงึทรงรูเห็นความอัศจรรยอยางประจกัษ และทรงมีความขวนขวาย
นอย วาเปนสิ่งที่เหลือวิสัยที่สัตวทั้งหลายจะรูได 
 เม่ือไดทรงทบทวนปฏิปทาเก่ียวโยงกันกับผล  คือทั้งเหตุทั้งผลเกี่ยวโยงกันแลว 
จึงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว หลังจากนั้นจึงทรงเล็งญาณวา สมควรจะส่ังสอนบุคคลผู
ใดกอน ซึ่งควรจะบรรลุธรรมไดในเวลาอันรวดเร็ว พระทัยก็ประหวัดถึงอาฬารดาบส
และอุทกดาบสท้ังสอง ซึ่งเคยเปนครูเปนอาจารยพระองคมาแตกอน แตไมใชทาง จึง
ทรงหลีกหนีจากดาบสท้ังสองน้ันเสีย เมื่อตรัสรูแลวจึงทรงมีพระเมตตาจะทรงยอนไป
ส่ังสอนดาบสท้ังสองน้ี วาเปนผูควรจะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว แตทรงทราบในพระญาณ
วาไดส้ินไปเสียแลวต้ังแตเย็นวานน้ี นาเสียดาย ก็ทอดพระทัยหมดหวังที่จะไปสั่งสอน 
จงึทรงยอนกลับมาถึงเบญจวัคคียท้ังหา วาทานเหลานี้เปนผูสมควรที่จะรูเห็นธรรม
เหลานี้อยางรวดเร็ว จึงไดเสด็จไปสั่งสอนเบญจวัคคียทั้งหา 
 ปฐมเทศนาก็ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เก่ียวกับทางดําเนินวา ทางคด
โคงหยอนยานเกินไปยอมไมเกิดผล และการทรมานตนจนเกินไปโดยหาเหตุผลไมได ก็
ยอมไมเกิดผลท้ังสองทาง อันดับจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนทางตรง
แนวตอมรรคผลนิพาน คือ สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมาอาชีโว สมฺ
มากมฺมนฺโต จนกระทั่งถึง สมฺมาสมาธิ ไปโดยลําดับๆ ทรงแสดงอริยสัจ โดยยก ชาติ
ป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา ขึ้นแสดง สมุทัยก็แสดง มรรคก็แสดง นิโรธก็แสดง เบญจวัคคีย
ทั้งหาพระอัญญาโกณฑัญญะที่เปนหัวหนา ไดบรรลุพระโสดาบันในขณะประทานพระ
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ธรรมจักรจบลง ไดเปลงอุทานขึ้นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้น สิ่งนั้นตองดับ ทานไดดวงตาเห็นธรรม 
 หลังจากน้ันก็แสดงอนัตตลักขณสูตร แสดงเรื่องอนตฺตา รูปก็เปนอนตฺตา 
เวทนาก็เปนอนตฺตา คําวารูปไมวารูปอะไรๆ ทั้งหมดเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตาทั้งสิ้น สุดทายรวมลงวา สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งมวลเปนอนตฺตา ไมควรยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง นี่เรียกวา
รวมยอดธรรม จะเปนรูป เปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนใดก็ตาม ไมเพียงแต
เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพียงเทานั้น ยังรวมลงเปนอนตฺตาท้ังส้ิน คือรวมลงธรรมทั้ง
หลายเปนอนตฺตา ทานเหลานี้จึงไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตขึ้นมา นี่เพราะพระองค
มีพระเมตตาปลงพระทัยในการสั่งสอนสัตวในเบื้องตน ทรงไดพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนพยานในธรรมทั้งหลายที่ตรัสรูแลว และประกาศศาสนาแกมวลสัตว 
 อันดับแรกน้ีเปนธรรมาธิษฐาน ทรงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอนสัตวโลกอยูแลว
ตามความปรารถนาที่ทรงตั้งไว อันดับท่ีสองก็มีทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาดังท่ีกลาว
ไวเบ้ืองตนน้ันวา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ มาอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงแสดง
ธรรมสั่งสอนสัตวโลก ผูมีธุลีอันเบาบางยังมีอีกมาก ทานเหลาน้ีจะไดพนทุกขพนภัย
ตามนิสัยวาสนาและกาลอันเกินควร แมผูที่ยังหนาอยูก็จะพลอยไดรับผลรับประโยชน
และเล่ือนภูมินิสัยวาสนาข้ึนไปตามลําดับแหงการไดยินไดฟงและการอบรมบมอินทรีย 
 จึงไดมีธรรมเนียมเรื่อยมา เวลาทานจะเทศนก ็พฺรหฺมา จ โลกาฯ ใหชาวพุทธ
ไดทราบทั่วกันขณะจะแสดงธรรม แตกรรมฐานสวนมากไมไดใหอาราธนาแหละ ทาน
นึกนอมความเคารพถึงพระพุทธเจาผูเปนองคศาสดา อันเปน นโม ข้ึนมาภายในใจ
ขณะนั้น จากน้ันทานก็แสดงอุบายตางๆ อันเปนอรรถเปนธรรม เปนแนวทางที่จะใหคน
รูดีรูชั่วและประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญไปโดยลําดับ จนกระท่ังสม
ควรแกกาลเวลาแลวก็ยุติ ที่เรียกวาจบธรรมเทศนา ปกติทานมักวา เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี้ สรุปธรรมทั้งหลายลงใน เอวํ มีเทาน้ี จบเพียงแคนี้ 

บางคนก็จะไมเขาใจวา พฺรหฺมาฯ มีมาตั้งแตครั้งไร มีมาตั้งแตครั้งโนนแหละ 
เปนประเพณีกันมาเรื่อยๆ ถึงเราจะไมวา   พฺรหฺมา จ โลกาฯ ก็ตาม การแสดงธรรมก็
แสดงเพื่อผูฟง เมื่อเหตุการณหรือบุคคลที่ควรจะรับฟงพรอมกันอยูแลวกับผูเทศน 
พระทานก็เทศน เทศนแปลวาบอก แนะ เทศนาๆ แปลวาบอก แปลวาแนะแนวทางให 
เรียกวา เทศน กรุณาทําความเขาใจไวอยางน้ัน 
 เราไดเกิดมาในทามกลางแหงพระศาสนา ใหพากันระลึกถึง พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ 
บาง วันคืนปเดือนลวงไปๆ อยาใหลวงเลยไปเสียเปลาๆ จะเสียประโยชน เมื่อถึงเวลา
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จําเปนจะควาอะไรไมเจอ เราพยายามอบรมจิตใจของเราใหมีอรรถมีธรรมมีคุณงาม
ความด ี เวลาจําเปนจาํใจข้ึนมา เราจะไดอาศัยอันนี้แลเปนเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะ 
เปนเครื่องพยุงจิตใจเราใหมีความอบอุน อยางนอยก็พอประทัง ตั้งเนื้อตั้งตัวได ไมพัง
ทลายไปแบบไมเปนทานาทุเรศเวทนา 
 เราอยูในโลกน้ีเราก็พ่ึงบุญคือความสุข ถามีแตความทุกขลวนๆ แผดเผาอยู
ตลอดเวลาใครจะทนไดใครจะอยูได และใครจะอยากมาอยูในโลกนี้ เทาที่อยูกันไดก็
เพราะมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกขเจือปนกันไป พอบรรเทากันไปในชวงระยะหนึ่งๆ 
อาศัยความเย็นบางรอนบาง ไมมีแตรอนอยางเดียว อาศัยความสุขบาง ไมมีแตความ
ทุกขอยางเดียว คนเราเมื่อเจอรอนยอมคิดถึงเย็น เม่ือเจอหนาวยอมคิดถึงความอบอุน 
เม่ือหิวกระหายยอมคิดถึงอาหารเคร่ืองเยียวยา เมื่อเกิดทุกขยอมคิดถึงสุขเครื่องแกกัน 
อันเปนความรูสึกของโลกท่ัวไปปฏิเสธไมได ดังนั้นจึงจําตองคิดหาส่ิงบรรเทาและแกกัน
ไวกอนเหตุการณยังไมเกิด จึงเรยีกวาผูรอบคอบ 
 คําวาบุญก็คือความสุข สาเหตุที่จะใหเกิดความสุขก็คือการกระทําความด ี ทาน
กลาวไวอยางน้ี ปฺุญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ บุญทําใหเกิดสุขทั้งปจจุบันและอนาคตที่สิ้น
ชีวิตไปแลว ทานบอกไวเตือนไวอยางน้ันเรือ่ยมา เพราะกลัวสัตวโลกจะเสียทาใหกิเลส
ตัวเปนภัยเอาไปกินไปเผาใหแหลกเสียหมดน่ันเอง คําวาบุญไมเคยเปนภัยตอผูใดสัตว
โลกรายใดทั้งสิ้น เปนส่ิงท่ีพยุงและสนับสนุนใหมีความสุขความสบาย ไปเกิดในภพใด
แดนใดความสุขนี้จะปราศจากไมได ตองอาศัยความสุขคืออาศัยบุญเปนชีวิตจติใจ
ตลอดไป เพราะฉะนั้น เราจงึควรทําบุญไวเพ่ือเรากอนอ่ืน 
 การทําบุญ ไมจําเปนตองมีเงินทองขาวของตั้งแสนตั้งลานมาทํา เราทําดวยนํ้าใจ 
เรามีมากนอยทําตามกําลังศรัทธาความสามารถของเรา เชน ใหทาน เรามีอะไรเราก็
ทาน นํ้าใจเปนสําคัญมาก วัตถุเปนเครื่องประกอบ ถาวัตถุของเราไมดีไมเยี่ยมสมใจที่
อยากมี เอา เรามีอะไรก็ทานอันนั้น ดวยนํ้าใจท่ีรักบุญรักทาน ก็ไดบุญมากเชนเดียวกัน 
ขอสําคัญอยูท่ีนํ้าใจ เอา วัตถุดีดวย น้ําใจดีดวย ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกและภาวนาพุทฺโธ ธมฺ
โม สงฺโฆ อยาละอยาวาง อยูที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองคศาสดาได ผลท่ีปรากฏข้ึนมาก็คือ
ความรูไดแกใจของเรานี้เดนดวง 
 เราระลึกถึงพระพุทธเจาไมไดหมายจะเอาความสุขความสบาย ผลประโยชนอัน
ใดนอมถวายพระพทุธเจา เราระลึกถึงพระพุทธเจาคือพุทธะ ก็หมายถึงความระลึกรูจิต
ตัวเอง ที่มีอยูกับตัวเรานี้แลใหเปนความรูที่เดนดวงขึ้นมา แตอาศัยพระนามของพระ
พุทธเจา ชื่อของพระพุทธเจา เขามาบริกรรมภายในจิตใจ วาพุทโธๆ เพื่อสงเสริมจิต
ของเราตางหาก เมื่อพุทโธ กับความรูของเรากลมกลืนกันอยางสนิทแลว คําวาพุทโธอัน
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แทจริง ก็คือความรูของเราท่ีเดนดวงอยูในเวลาน้ันน่ันแล อันเปนผลมาจากการภาวนา
พุทโธ น่ีก็เปนบุญอันหน่ึง เปนความผาสุกเย็นใจไมมีสิ้นสุด ตามแตผูภาวนาไดมาก
นอย ใหพากันบําเพ็ญคุณงามความดีดังที่กลาวมา ใจจะมีที่ยึดที่เกาะ ใจจะไมวาเหว
เควงควาง ใจจะมีความสุข ความอบอุนประจาํตนในท่ีทุกสถานตลอดกาลทุกเม่ือ 

อยาตําหนิติเตียนตนเองวาบุญนอยวาสนานอย วาทุกขวาจน คนเราถาพูดถึง
เรื่องทุกขแลว ทุกขดวยกันทุกคน ทุกๆ คนทั้งคนมีคนจน คนโง คนฉลาด เกิดมาทีแรก
ผาผืนหนึ่งก็ไมไดติดตัวมา มีแตรางเปลาๆ เทานั้น ส่ิงเหลาน้ีมีอยูกับโลก รางกายน้ีก็
คือธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ ผสมกันเขา มีจิตเขาไปเปนตัวการยึดครองเปนเจาของ ก็แปร
รูปมาเปนหญิงเปนชายเปนสัตวเปนบุคคลดังที่เห็นกันอยูนี่แล เวลาจะตายก็ตองสละส่ิง
เหลานี้ไวตามโลกเดิมธาตุเดิมของเดิมของเขา 

สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอย เสื้อผาที่อยูที่อาศัยปจจัยตางๆ ตลอดรางกาย
ของเรา ก็ตองมอบไวเปนสมบัติเดิมของโลกไป ใครจะยึดจะถือจะหอบจะแบกจะหาม
ไปดวยไมได นอกจากคุณงามความดีท่ีเราอาศัยส่ิงสมมุติเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือทําไวใน
เวลามีชีวิตอยูเทานั้น เชนอาศัยวัตถุเหลาน้ีเปนทาน อาศัยรางกายอันน้ีบําเพ็ญกุศล ผล
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวยวัตถุใดก็เปนความด ี เปนบุญหลั่งไหลเขาไปเปนสมบัติของ
ใจ ส่ิงน้ีแลท่ีจะติดสอยหอยตามเราจริงๆ คือบุญน้ีแล นี้เปนของแท เปนสมบัติแนใจ 
เปนสมบัติที่ฝากเปนฝากตายฝากผีฝากไขไดไมสงสัย ฉะน้ันจงอยาไดนอนใจ อยาได
ตําหนิติเตียนตนวาเปนคนทุกขคนจนแลวไมสรางบุญ จะขาดทุนร่ําไป คนจนนั่นแล
สรางบุญ คนมีน่ันแลสรางบุญ เพราะตองการความสุขความเจริญดวยกัน 
 พูดถึงเรือ่งมี มีดวยกัน จนดวยกัน ใครไมไดเปนเศรษฐีมาตั้งแตอยูในทอง เกิด
มาคอยเปนเศรษฐี เมื่อมีสมบัติมาก สกุลรํ่ารวย วาสนาอํานวย ผูเปนคนจนก็ไมควร
เสียใจ เพราะนั่นเปนกรรมนิยมตางๆ กัน สมบัติเกิดมีมากนอยน้ันแลวแตบุญแตกรรม
ท่ีเราเคยสรางไวแตกาลกอน ไมตองไปตําหนิ ถาตําหนิก็ตําหนิเราน่ีแหละ การตําหนิเรา
ไมใชตําหนิเพ่ือใหทอถอย เชนสมมุติวาชาติน้ีเรามีวาสนานอย เอา เราสรางความดี ไม
มีวัตถุเปนเครื่องมือที่จะสราง ก็ใหสรางดวยจติตภาวนา คือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ให
เปนเคร่ืองอบอุนภายในจติใจ ก็เรียกวาคนมีบุญเหมือนกัน เปนบุญเหมือนกัน เพราะ
บุญวาสนาน้ันเกิดไดหลายทางจากผูขวนขวาย เกิดจากการใหทาน เกิดจากรักษาศีล 
เกิดจากภาวนา รวมแลวก็เปนกองมหากุศลเชนเดียวกัน จงึสําคัญอยูท่ีการขวนขวาย 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา 

 
 ความดีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว พึงเสาะแสวงหาเอาในเวลาที่ยังสามารถ
เปนไปไดอยู คือ เวลาท่ียังเปนอยูน้ีแหละ ศาสนาทานไมไดสอนคนตาย ทานสอนคนที่
มีชีวิตอยู ตายแลวก็สุดวิสัย ดังดาบสทั้งสองนั่น พระองคทรงเล็งพระญาณทราบวาสอง
ดาบสนี้สามารถจะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว แตเม่ือทราบวาไดส้ินไปเสียแลวก็สุดวิสัย 
และทอดพระทัย ทอดอาลัยที่จะไปสั่งสอน น่ันฟงเอาเพ่ือเปนหลักปฏิบัติวาทานสอน
คนเปน มิไดสอนคนตาย ศาสนาทานส่ังสอนคนมีชีวิตอยูอยางพวกเราๆ ทานๆ นี้ 
เพราะยังรูดีรูชั่วทุกสิ่งทุกอยางอยูและรูจักปฏิบัติตัว เวลาตายแลวน่ันสุดวิสัย 
 การนิมนตพระไป มาติกา กุสลา ธมฺมา เวลาคนตาย เหลานี้เพิ่งมีมาหลังๆ ไม
ใชมีมาแตครั้งพุทธกาล โดยถือเอาสาเหตุที่พระพุทธเจาเสด็จโปรดพระมารดาชั้น
ดาวดึงสน่ันแหละมาเปนคติตัวอยางเปนแบบฉบับ เปนประเพณีเรื่อยมาจนปจจุบันนี้ 
ในครั้งพุทธกาลจริงๆ ไมม ี เห็นมีอยูบางเม่ือเวลาคนตาย พระองคใดอยากจะไปปลง
กรรมฐานก็ได คือปลงกรรมฐานเก่ียวกับการพิจารณา ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ในคนตาย 
เขาก็ตายเราก็ตาย ใหไปพิจารณาปลงธรรมสังเวช เพื่อเปนคติเตือนใจตัวเองไมให
ประมาทในชีวิต เวลํ่าเวลา กาลสถานท่ี ไมใหประมาทในวัยวายังหนุมยังจะไมตายงาย 
เพราะตายไดทุกแหงทุกหนทุกเวล่ําเวลาและทุกเพศทุกวัย เมื่อสิ้นลมหายใจแลวตายได
ทั้งนั้น ทานจงึสอนใหไปเย่ียมปาชาบาง   ใหไปปลงกรรมฐานบาง   แตที่จะสอนใหไป 
กุสลา ธมฺมา มาติกาเพ่ือใหบุญคนตายน้ี ไมปรากฏในหลักธรรม 
 ตอๆ มาจึงไดม ีกุสลา มาติกา กัน ทั้งนี้คงจะยึดเอาหลักที่ทานเทศนโปรดพระ
มารดาชั้นดาวดึงสดวยพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ซึ่งก็เปนความชอบธรรม เพราะเปนพิธี
การในทางด ีการสวด กุสลา ธมฺมา ก็พระอภิธรรมทั้งนั้น ถาพูดตามความจริงแลว คน
ตายจะรูเรื่องรูราวอะไร กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา แปลวาอยางไร มีความหมายวา
อยางไร บางรายแมเวลามีชีวิตก็ไมไดสนใจกับศีลกับธรรมเลย เวลาตายแลวพระไป
สวดกุสลา ธมฺมา ใหฟง ก็จะรูเรื่องอะไร ตั้งแตยังเปนอยูก็ไมรูเรื่อง กุสลา ธมฺมา อกุ
สลา ธมฺมา เพราะไมสนใจ ตายแลวจะไดความเฉลียวฉลาดมาจากไหน เพราะคนที่
ตายไปกับคนท่ีเปนอยูก็คือใจดวงเดียวกัน จะไปไดความรูความฉลาดพิสดารนอกโลก
มาจากไหน 
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ธรรมก็มิใชธรรมแหวกแนวพอจะไปคอยตอนรับเฉพาะคนตายแลว สวนท่ีเปน
อยูไมมีหวังกับ กุสลา ธมฺมา นั้นเลย นี่ฟงไปๆ จะพากันประมาท ไมสนใจปฏิบัติธรรม
ในขณะที่มีชีวิตอยู แตจะคอยไปตักตวงเอา กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลวกันหมด ศาสนา
ก็จะไมมีในคนเปน จะไปรวมอยูกับคนตายเสียหมด น่ีเปนคําเตือนใหมีหลายสันหลาย
คมไมใหเปนแบบเถรตรง เปนอยูก็ใหได ตายก็ไมเสียที รีบขวนขวายในเวลาเปนอยู 
เวลาตายไปหากควรจะไดฟงไดรับ กุสลา มาติกา ก็ไมครึไมลาสมัย 
 กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนคนเปน โดยยกเอาคนตายเปนตนเหตุ 
แลวก็สอนคนเปนใหรูสึกสํานึกตัวเสียต้ังแตยังมีชีวิตอยูน้ี ใหสรางคุณงามความด ี ดวย
ความฉลาด กุสลา ธมฺมา คือความฉลาด อกุสลา ธมฺมา คือความโง ความโงทําใหจน
ตรอกจนมุม ความฉลาดพาใหผานวิกฤตการณไปได น่ีคือความหมายของพระอภิธรรม 
ทานสอนพระสอนคนใหฉลาดทันความโง แกความโงของตน ในครั้งพุทธกาลทานไมได
นิมนตพระไปมาติกาในเวลาคนตายอยางทุกวันน้ี แตท้ังน้ีมิไดปฏิเสธพิธีการทําบุญของ
ญาติๆ ดวยการนิมนตพระมาสวดบทธรรมตางๆ ใหฟง ดวยความตั้งอกตั้งใจฟงจริงๆ 
มิใชแบบสนุกคุยกันเวลาพระสวด กุสลา มาติกา เปนตน ดังท่ีมักเปนกันอยูท่ัวๆ ไป 
ในชาวพุทธเรา การฟงแบบนี้จนเปนประเพณีที่นาเกลียดของผูดีทั้งหลาย 
 เวลาคนตายก็ไปเที่ยวกวานนิมนตพระมา กุสลา มาติกา ใหยุงไปหมด ทั้งๆ ที่
เวลามีชีวิตอยูไมสนใจกับศีลกับธรรม ไมสนใจกับ กุสลา มาติกา วาเปนยังไง มีความ
หมายวายังไงบางเลย ตายแลวก็คนดีน้ันแหละยุงกันเอง นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา 
เหมือนกับศาสนาน้ีสอนคนตาย ถาหากเปนไปไดตามความคิดเห็นและท่ีทําๆ กันมา
มันก็ไมลําบากอะไรน่ี ในหมูบานหน่ึงๆ ก็บวชหลวงตาไวในวัดสักองคหน่ึงก็พอ เวลา
คนตายก็ไปนิมนตหลวงตาไป กุสลา ธมฺมา ใหไปสวรรคกันหมด คนเปนเราก็ไมตอง
ไปเขาวัดเขาวาใหทานรักษาศีลรักษาธรรมใหลําบากลําบนส้ินเปลืองเปลาๆ ตายแลวไป
นิมนตหลวงตามา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา สงไปสวรรคหมดเลย สะดวกและเปน
ทางลัดดีดวยสมกับสมัยเรียนลัดกัน 
 อยางหลวงตาบัวน้ีก็ไมมาบวชใหเสียเวลํ่าเวลาและลําบากทรมาน ดังที่เปนมา
และเปนอยูเวลาน้ีเลย เวลาตายแลวก็ใหคนไปนิมนตหลวงตาสักองคมา กุสลา ธมฺมา 
หลวงตาบัวไปสวรรคโนนนา สบายไปเลย แตนี้มันไมสําเร็จประโยชนดังที่วานะซ ิ จึง
ตองฝนใจมาบวชและฝกฝนอบรมทรมานตนเรื่อยมา เพราะมันขึ้นอยูกับเจาของผูจะ
สรางจะทําความดีไวในเวลาที่มีชีวิตอยู เวลาตายจะไดอาศัยผลบุญท่ีสรางไวน้ีชวย
สนับสนุน ทั้งคติภพและความเปนอยูอยางมีความสุข พระพุทธเจาทานสอนคนเปนดัง
ที่ประทานธรรมไวใหเราทั้งหลาย ไดศึกษาอบรมและปฏิบัติตามเรื่อยมาหลังจาก
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ปรินิพพานแลว ไมทรงชักสะพานไปพรอมกับการปรินิพพาน ทั้งนี้ก็เพราะสงสารสัตว
โลกผูยังมีชิวิตอยูนี่แล ไมไดเห็นไมไดยินวาพระองคสงสารคนตาย และประทานธรรม
ไวเพื่อคนตายโดยไมมีคนเปนเกี่ยวของเลย 
 จึงควรทราบวาศาสนธรรมน้ันสอนคนเปน คือในเวลาที่เปนฐานะยังเปนไปได
อยูน้ี เม่ือเปนอฐานะไปแลวมันสุดวิสัย แตการทําบุญใหทานอุทิศถึงกันน้ัน เปนความ
ชอบธรรมมาแตกาลไหนๆ อยูแลว ไมมีอะไรเปนปญหา การทําเชนน้ันทําเผ่ือไวหากวา
เปตชนคือผูลวงลับไปสมควรจะไดรับสวนกุศลก็ใหไดรับ อยาใหเสียความหวังท้ังสอง
ฝาย คือฝายญาติผูทําบุญอุทิศ และฝายผูลวงลับท่ีคอยรับไทยทานอยูอยางหิวกระหาย 
เชน ปรทัตตูปชีวีเปรต นี่เปนประเภทที่สมควรจะไดรับทักขิณาทานจากญาติมิตรพอแม
พี่นองที่อุทิศสวนบุญใหอยูโดยด ี
 เปรตก็มีถึง ๑๒ จําพวก จาํพวกท่ีเลวรายมากก็มี จําพวกที่โทษหนักที่สุดก็ไมมี
ทางไดรับสวนกุศลท่ีญาติทําบุญอุทิศใหเลย ประเภทปรทัตตูปชีวีเปรต นี้สามารถรับได
รอยเปอรเซ็นต พวกน้ีถามีผูอุทิศใหจะไดรับอยางไมมีปญหา 
 เราเตรียมตัวไวเสียตั้งแตบัดนี ้ มีอะไรเตรียมไวใหเพียงพอ ตายแลวไมตองยุง
กับใครๆ ทางโลกเขาจะไปจะมาที่ไหน เขาเตรียมไวหมด เครื่องรับประทานเครื่องใชไม
สอยอะไรเตรียมไวพรอม ไมตองคอยใหใครตามสงตามเสีย ถึงเวลาตองการอะไร ส่ิง
น้ันก็มีอยูกับเราแลวก็สะดวก ทางธรรมก็เชนกัน ทานไมไดสอนคนใหประมาท สอนให
เตรียมพรอมทั้งอยูทั้งไปไมใหบกพรองขาดเขิน 
 คุณงามความดีเปนสมบัติภายใน เปนแกวสารพัดนึก เวลาจําเปนเราตองอาศัย
น้ีแหละ เวลาตายแลวมันสุดวิสัยท่ีจะอาศัยสมบัติเงินทองบานเรือน อาศัยพอแมปูยาตา
ยาย ลูกหลาน สามีภรรยา มันหมดทางที่จะอาศัยแลว คนที่ละโลกนี้ไปสูปรโลกนั้น 
สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยก็หมดทางที่จะอาศัยไดอีก ไมวาจะเปนญาติเปนมิตร
เปนลูกเตาหลานเหลน อาศัยไมไดทั้งนั้น เพราะไมใชวิสัยที่จะพึ่งกันไดในเพศภพภูมิ
น้ัน ตองอาศัย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พ่ึงตนเองดวยวิบากผลบุญของตัวถายเดียวเทา
น้ัน เมื่อเราไดสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนเสียแตบัดนี ้ก็ชื่อวาตนจะพึ่งตนเองได 

ไมไดวิตกวิจารณ ไมมีความเดือดรอน ไมไขวควา ไมวาวุนขุนมัวภายในใจ พอ
สิ้นลมก็มีสุคติภพเปนที่ไป และไมคอยฟง กุสลา มาติกา แบบโลก ถาจะฟงก็ฟงแบบ
ธรรม ดังพระมารดาฟงพระอภิธรรมจากพระพุทธเจาชั้นดาวดึงสนั่นแล ไมฟงแบบกบ
เขียดท่ีถูกตมแกงอยูในหมอนํ้ารอน ฟงธรรมอยูในหมอน้ํารอนที่เดือดพลานเชนนั้น 
หมอนรกของสัตวโลกผูมีวิบากกรรมอันหนัก ก็คลายคลึงกันกับหมอตมแกงสัตวท้ัง
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หลาย มีกบเขียดเปนตนน่ันแล สัตวตัวใดจะมีแกใจมาฟงกันในหมอนํ้ารอนและหมอ
นรกน้ัน 
 จิตใจเราถาเปนเวลาธรรมดา ไมมีความจําเปนเขามากดขี่บังคับ ก็ไมแสดง
อาการทุรนทุรายระส่ําระสาย ไมแสดงอาการดิ้นรนเพื่อจะหาที่ยึดที่เกาะที่ปองกัน แต
เม่ือถึงคราวจําเปนแลวมันตองด้ินรนไขวควาดวยกันท้ังน้ันแหละ และพึงทราบวาทุกคน
จะถึงคราวจาํเปนดวยกันไมมีขอยกเวน คือความตาย เมื่อขณะนั้นมาถึงแลวอะไรๆ มัน
ก็ไมเปนประโยชนทั้งนั้น   ท่ีเคยอยูเคยอาศัยมาก็หมดความหมายไปตาม ๆ กัน  
เปนหยูกเปนยา เปนญาติมิตรสายโลหิตที่พึ่งเปนพึ่งตายมันก็หมดความหมาย สมบัติ
เงินทอง ไรนาสาโท ตลาดโรงแรม มีมากมีนอยมันหมดความหมาย มีตัวคนเดียวเทา
น้ัน เวลาตายแลวก็ไปสงกันถึงแคปาชา ถึงเมร ุ แลวก็พากันกลับถ่ินฐานบานเรือนของ
ตนๆ ไมอาจสงใหถึงสวรรคนิพพานไดเลย สุดวิสัยที่จะตามสงตอไปใหถึงจุดที่หมาย 
และไดรบัความสุขความสบายดังท่ีมีความหวังตอกัน 
 ฉะนั้นทานจึงสอนใหสรางคุณงามความด ี ไมใหลืมตัวมั่วสุม เพราะเปนวิสัยของ
เราจะทําไดในเวลานี้เพื่อเปนเครื่องเสวย เปนเครื่องอาศัย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลา
จําเปนที่เราจะพึงไปคนเดียว โดยไมมีใครติดสอยหอยตามและชวยเหลือได พระพุทธ
เจาทรงสอนไวอยางละเอียดลออ และสอนไวดวยความถูกตองแมนยําไมมีท่ีนาสงสัย
เลย และสั่งสอนดวยพระเมตตาสุดสวน ดวยความเปนหวงสัตวโลกผูยังตองรับเคราะห
กรรมกันอยู แตเราเองไมสะดุดใจคิดสงสารตัวเองและคิดชวยตัวเองดวยความดีบาง
เลยก็รูสึกเกินเลยมนุษยไป และกลัวจะเลยไปเปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรกซึ่งตนไมคาด
ไมฝนมากอนน่ันแลท่ีนากลัวมาก ถาเลยไปเปนอินทรเปนพรหมก็นับวาโชคชะตา
วาสนาเลยมนุษยที่นาชมเชยเปนกรณีพิเศษ เพราะไมเคยมีมากอนในแดนแหงธรรมที่
สอนไว 
 เวลาจนตรอก ใครก็ตองจนเหมือนกัน และจติจะตองไขวควา จิตใจระลึกถึงน้ัน
ระลึกถึงน้ีไปหมดทุกส่ิงทุกอยาง ระลึกหาสิ่งที่ยึดที่เกาะมีบุญกุศลเปนสําคัญ ท้ังดีและ
ช่ัวระลึกคละเคลากันไปหมด ถาไมไดสรางความดีอะไรไวเลย ใจก็มีแตความเดือดรอน 
และความเดือดรอนน้ันแหละ เขามาเปนภัยตอจิตใจเพราะเปนฝายไมด ีระลึกถึงทีไรใจ
ตองสะดุงและรอนรนเพิ่มความทุกขเขาไปทุกทีที่ระลึกถึงความไมดีนั้น พอตายแลว
ความเดือดรอนก็รุมไปเลยทีเดียว ถาไดสรางคุณงามความดีไวแลว เวลาจําเปนระลึกถึง
อะไรตนก็เคยทําไวหมด ยอมเปนความอบอุน เพราะบุญตองทําใหใจอบอุนเสมอ เวลา
ส้ินลมหายใจก็บุญน้ันแลตามรักษาและสนับสนุน ฉายาเอว เหมือนกับเงาเทียมตัวแต
เงานี้จะปรากฏในที่แจงเทานั้น ในที่มืดเงาไมปรากฏ ไมเหมือนคุณงามความดีที่เรา
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สรางไว ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาและติดแนบกับใจ ฉะน้ัน จึงควรสรางเสียในบัดนี้ที่ทุกสิ่งทุก
อยางในตัวเรายังอํานวย 
 ผูไมประมาทมองเห็นการณไกลของตน มองเห็นความจําเปนของตน ยอมไม
นอนใจและว่ิงเตนขวนขวายสรางสมใหทันกาล สวนเวลํ่าเวลามันอยูกับคนคือเรา เวลา
ทํากิจการอยางอ่ืนเราทําไดดวยเวลํ่าเวลา เราแบงสันปนสวนเวลํ่าเวลาน้ันได บทจะทํา
คุณงามความดีทําไมเวล่ําเวลาจะวิ่งหายไปไหนหมด ทั้งที่เวล่ําเวลามีอยูกับเราตลอดมา 
เราเจียดเวล่ําเวลาได ถึงกาลจะทําส่ิงน้ีหรือส่ิงน้ันก็เราเองเปนคนจะทํา ทําไมเวลาจะไม
มีเวลาจะทําส่ิงน้ัน เรายังมีเวลาทําได ซักซอมตัวเองยนเขามาจนถึงเวลาจะตาย หากไม
มีเวลาจรงิๆ ทําไมมันมีเวลาตายได ขณะมีชีวิตอยูทําไมไมมีเวลา โกหกกันทําไม เมื่อมี
เวลาตายไดทําไมจะไมมีเวลาทําความดีได เพราะเปนสิ่งที่ควรจะหาไดในตัวเราเอง 
 น่ีคืออุบายความคิดเพ่ือตัวเอง ตองหาอุบายพลิกแพลงเปล่ียนแปลงแกไขให
ทันสถานการณ ซึ่งมีแตกิเลสมารสรางอุปสรรคเต็มหัวใจเรา หากไมแหวกบาง ไมเพิก
ถอนกันบาง มันก็ผูกมัดอยูดวยความไมมีเวลํ่าเวลา ไมมีโอกาสจนกระทั่งหายใจ ก็เรา
นั่นแหละผูกมัดเราเอง ใครเขาจะมาผูกมัดเรา เวลาจนตรอกก็เรานั่นแลไลตัวเองเขาที่
จนตรอกและยอมรับกองทุกขท้ังมวล ใครจะมารับแทนไมมี อยาหวังลมๆ แลงๆ  
 เมืองผี ฟงซิ ผีน้ันคนใหเช่ือตางหาก คือมนุษยเราใหช่ือวาผี ความจรงิก็คือเปน
สัตวประเภทหนึ่งๆ ท่ีออกจากรางน้ีไปแลว เปลี่ยนภพหนาตามกรรมของตนที่ไดสราง
ไวอยางไร อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ ก็หมายความวาผูท่ีละโลกน้ีไปแลวเม่ือมีคุณงาม
ความด ี ยอมรื่นเริงบันเทิงในโลกนี้แลโลกหนาไมอับจน แตมนุษยเราใหช่ือวาผี เมือง
เปรตเมืองผีเมืองอะไรเราก็วาเมืองผีดะไปเสียหมด ซึ่งไมเปนความถูกตองชอบธรรม
เลย สวนผีน้ันมีจริง แตทานหมายถึงพวกที่ไดรับความทุกขความทรมานเพราะวิบาก
กรรมชั่วของตนตางหากวาเปนผ ี

ผูที่ไมไดรับความทุกขความทรมานแมจะตายไปดวยกันก็ตาม พวกน้ันทานไม
เรียกวาผี เพราะไมไดรับความทุกขความลําบาก เน่ืองจากเปนผูมีบุญอันไดบําเพ็ญสั่ง
สมไวแลว จะเอาความทุกขมาจากไหน ก็มีแตความสุขความสบาย เม่ือละโลกน้ีไปแลว
ก็ไปเกิดเปนเทพบนสวรรคชั้นตางๆ ตามอํานาจแหงบุญกุศลท่ีมีมากนอยตางกัน และ
พึงทราบวาปรโลกคือโลกอ่ืนจากโลกมนุษย ตองอาศัยผลกรรมดี-ชั่วของตัวอยางเดียว 
ไมมีการสรางอยูสรางกินเหมือนโลกมนุษยเรา ทานจึงสอนใหรีบสรางไวเสียแตโลก
มนุษยนี ้เวลาตายจะไดอาศัยไมหิวโหยโรยแรงทุกขทรมานอยูเปลาโดยไมมีเครื่องเสวย 
 คําวาโลกและปรโลกน้ัน โลกนี้มี โลกหนามี เมื่อวานนี้มี วันน้ีก็มี และวันพรุงนี้ก็
มีสืบเนื่องกันมาและไปโดยลําดับ อดีต ปจจบัุน อนาคต เราที่จะมาเปนมนุษยนี้ก็มา
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จากอดีต เปนมนุษยอยูบัดนี้ พอเลยจากชีวิตน้ีแลวก็เปนไปอีก เปนอนาคต จะเปน
อะไรสูงตํ่าย่ิงกวาน้ีในกาลขางหนาขณะท่ีละจากขันธน้ีไปแลวเราไมอาจทราบได เพราะ
เปนปรโลกคือเปนโลกหนา แมจะมาเกิดอยูในโลกน้ีก็ตาม ก็เรียกวาโลกหนาของอัต
ภาพน้ัน เชนเราตายที่นี่ เรามาเกิดที่นี่ ก็เรยีกวาโลกหนาของอัตภาพน้ัน คือไมใชอัต
ภาพเดิม เปนแตเพียงวาจิตดวงเดิมเทานั้น อัตภาพเปนอันใหม เปล่ียนสภาพไปตาม
บุญตามกรรมที่มีประจําอยูในจิตของแตละดวง จิตนี่แลเปนตัวเพาะเชื้อใหเกิดวิบากดี
ช่ัว พาใหเกิดในสถานที่แลภพตางๆ จนกวาจติจะหมดเช้ือคือกิเลสอวิชชาเสียเม่ือใด 
เมื่อนั้นก็หมดเชื้อที่เพาะพาใหเกิดดังพระอรหันตทาน น่ันคือผูหมดเช้ือแลว ทานไม
ตองเกิดตายอีก และเปนบรมสุขนิรันดร 
 เพราะฉะนั้น สัตวโลกจงึไมเหมือนกัน เพราะการสรางการกระทําไมเหมือนกัน 
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํ หีนปฺปณีตํ กรรมยอมจําแนกแจกสัตวท้ังหลายใหเปนตางๆ 
กัน มีสุข ทุกข ประณีตบรรจง หยาบละเอียด ตางกัน ความสูง ความตํ่าแหงฐานะ 
ความโง ความฉลาด จริตนิสัยไมเหมือนกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่แตละคนสรางไว
ทําไวไมเหมือนกัน นิสัยใจคอของคนเราไมเหมือนกัน การคิดการทําจึงแตกตางกันไป
คนละแงละมุม ผลที่พึงไดรับจึงเหมือนกันไมได ส่ิงท่ีโลกตองการดวยกันก็คือความสุข 
แตกิริยาท่ีทําตลอดความคิดความดําริน้ันไมเหมือนกัน การทําจึงแปลกตางกันไปตาม
ความคิดความดําร ิผลที่ตามมาจึงไมเหมือนกัน 
 เราเคยเห็นคนตาย เกิดความสลดสังเวช บางรายตายดวยความมีสติสตัง รูตัว
อยูตลอดเวลาจนถึงวาระสุดทาย แตบางรายตายไมมีสติสตัง บนละเมอเพอไปตางๆ
แลวหมดไปเลย อยางนั้นนาทุเรศ นี่เราเคยเขียนไวในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน
สายทานพระอาจารยมั่น คิดวาจาํไมลืม เปนพระกรรมฐาน ทานอาจารยองคนี้เราจะ
ระบุชื่อก็ไดเพราะทานผานไปแลว คือทานอาจารยกู เปนพ่ีชายของทานอาจารยกวาท่ี
วัดบานภู ซึ่งพึ่งเสียไปเมื่อเร็วๆ น้ี ช่ือทานอาจารยกวา ทานอาจารยกูน้ีทานปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ทานเปนลูกศิษยของทานอาจารยม่ัน ตอนที่ทานพระอาจารยมั่นพักอยูที่
บานหนองผือนาใน ทานอาจารยกูนี้ก็ไปจําพรรษาอยูที่วัดบานภู อันเปนสถานท่ีที่
อาราธนาทานพระอาจารยม่ันออกมาพักอยูวัดบานภูดวย ก็มาพักอยูกับทานอาจารยกูน้ี
แล กอนหนาท่ีทานจะไปมรณภาพท่ีวัดสุทธาวาส จงัหวัดสกลนคร 
 เวลาถึงคราวทานอาจารยกูจะลวงลับไป ทานเปนโรคอะไรไมทราบอยูที่ไหปลา
รา ภาษาของเราเรียกวา ฝหัวปลาไหล ก็คงจะเปนมะเร็งน่ันแหละ มันไมหาย เปนมา
นาน เปนๆ หายๆ พอสงบลงไปเดี๋ยวก็เปนขึ้นมาๆ จนกระทั่งวาระสุดทายทานก็ไปเสีย
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ชีวิตอยูที่ถ้ําเจาผูขา บานโคกกะโหลงกะเหลงอะไรน่ันแหละ ทางเขาไปหนองผือ ทาน
เสียอยูท่ีถํ้าน้ัน 
 ตอนท่ีทานจะเสียก็มีพระอยูกับทานสามส่ีองค ตอนน้ีเปนตอนสําคัญ ถึงวาระ
สุดทายพระพยุงทานลุกขึ้นนั่งภาวนา เวลาน้ันทานบอก คือทานเตือนพระใหพากันชําระ
จติใหดี ทานวา จิตเปนเอก จิตเปนตัวสําคัญที่จะกาวไปสูภพหนา สูงต่ําสําคัญอยูที่จิต
ไดรบัการอบรม มีความเฉลียวฉลาดมากนอยท่ีสามารถจะทรงตัวได หรือยิ่งขึ้นไปโดย
ลําดับก็เพราะการอบรม น่ีผมจวนตัวแลวเวลาน้ี การจากไปของผมเวลาน้ีอยาเขาใจวา
ผมจะไปลมจมนะ ผมเปนแตเพียงเปลี่ยนสภาพแหงความเปนอยูนี้เขาสูสภาพอื่น หาก
จะมีส่ิงท่ีติดตอสืบเน่ืองใหเปนภพเปนชาติกันอยูก็เขาสูสภาพอ่ืน ถาจติบริสุทธ์ิแลวก็
หมดปญหา ทานท้ังหลายวิตกวิจารณกับผม 

ทานสอนยอๆ ผมไมไดไปลมจม เมื่อจิตไมมีความลมจมแลว อะไรจะลมจมไม
ม ีคนๆ หนึ่ง สัตวตัวหน่ึง สําคัญอยูกับจิต ถาจติมีหลักยึด มีหลักฐานม่ันคง จิตนี้จะอยู
ในรางก็ตาม ออกจากรางไปแลวก็ตาม จะเปนจิตที่มีความมั่นคงตอตัวเองอยูเสมอ 
ฉะนั้นขอใหพากันตั้งใจอบรมจิตใหด ีอยาไดมีความประมาทในการบําเพ็ญจิตใจซึ่งเปน
สิ่งสําคัญมาก พอเสร็จเทานั้นทีนี้ผมจะไดลาทานทั้งหลายไปบัดนี้ น่ัน พอวาง้ันก็ไมถึง
สามนาที ทานพูดเปนคําสุดทายจะไปแลวนะ จากน้ันภาษาของเราเรียกวา หายใจปลา 
แลวหายเงียบไปเลย กอนจากไปเล็กนอย ทานบอกวาผมไมไดไปลมจมตามโลกท่ีกลัว
กันวา การตายน่ีเหมือนกับไปลมไปจม แตผมไปตามธรรมชาติของผมเอง 
 น่ีคือผลหรืออานิสงสแหงการอบรมจติใจ เม่ือเปนท่ีแนใจแลว แมขณะจะตายก็
พูดไดอยางสะดวกสบาย เพราะจิตใจไมใชเปนสิ่งที่จะฉิบหายไป ไมใชสิ่งที่จะสลายตัว
ไปเหมือนรางกาย รางกายเปนธรรมชาติที่จะตองสลายตัวเปนธรรมดา เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ จนถึงข้ันสลาย แตจิตใจนี้แมจะเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางต่ําและสูง 
แตความสลายของจิตไมมี 
 จิตใจที่ไดรับการอบรมแลว ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเขาสูระดับสูงเรื่อยไปจน
สามารถทรงตัวได ไมวิตกวิจารณกับการเปนการตาย เพราะจิตเปนตัวของตัวโดยลําดับ 
หรือเปนตัวของตัวอยางเต็มที่แลว ผานไปจากรางกายแลวก็เปนจิตดวงนั้น หากจะมีภพ
มีชาติสืบตอ ก็เปนภพชาติที่เหมาะสมกับจิตดวงนั้น ถาสิ้นเชื้อที่จะพาใหเกิดตอไปอีก
แลวก็หมดปญหา เปนตัวของตัวอยางสมบูรณ ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย 
 นี่การอบรมจิตใจจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว จะยาก
ลําบากเพยีงไรก็ขอใหเห็นแกคุณคาของตัวเอง เพราะเราหวังพึ่งเราทั้งเปนทั้งตาย การ
หวังพึ่งตนเองนั้นจะเอาอะไรเปนที่พึ่ง จะสรางอะไรใหเปนที่พึ่งของตนไดนอกจาก
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ความด ี พูดทางจิตโดยเฉพาะก็คือความด ี เมื่อสรางใหเปนที่อบอุนใหเปนที่พอใจแลว 
เจาของก็แนใจ การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่ประจักษอยูกับผูปฏิบัติ ไมข้ึนอยูกับกาลสถาน
ที่ เวลํ่าเวลาอะไรไมสําคัญ สําคัญที่การปฏิบัติตัวใหดี ผลจะเปนที่พึงใจ ตายที่ไหนก็ได
เมื่อเราแนใจแลว ไมมีสําคัญอะไรกับเร่ืองความตาย ไมสะทกสะทานหว่ันไหว เพราะ
จิตเปนจิต กายก็เปนกาย เม่ือสลายก็เปนเร่ืองสลายของธาตุของขันธ จติไมไดสลายไป
ดวย จะวิตกวิจารณกลัววาจะไปลมจมที่ไหน 

เพราะจิตก็ทราบชัดแลววาไมใชตัวลมจม ไมใชผูลมจม เปนผูรูอยูชัดๆ และ
ความรูน้ันท่ีพรอมแลวดวยการอบรม พรอมแลวดวยสติปญญา ก็ยิ่งมีความอาจหาญรื่น
เริงตอการไปหรือตอหนาที่ของตนไมสะทกสะทาน ผลแหงการปฏิบัติเปนอยางน้ี จงฟง
ใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม จะรูธรรมเห็นธรรมประจักษใจดวงรูๆ อยูน่ีแล แตระวัง
กิเลสจะแอบมาจบัหัวฟดใสหมอนเสียงดังครอกๆ จะวาไมบอก นี่เคยโดนมาแลวจึงรีบ
บอกทานท้ังหลายใหระวังตัว ไมง้ันจมลงหมอนไมอาจสงสัย 
 เพราะฉะนั้น พระขีณาสพทานผูที่ผานพนไปแลวทางดานจิตใจ คือพนจาก
สมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานจึงไมมีพิธีรีตองอะไรมากมายดังที่เราเห็นในตํารับ
ตํารา องคไหนประสงคจะนิพพานทีไ่หน ทานก็นิพพานของทาน บางองคก็เดินจงกรม
แลวนิพพานก็มี ดังท่ีทานอาจารยม่ันทานปรากฏในสมาธิภาวนา ซึ่งไดเขียนไวแลวใน
ประวัติของทานอาจารยมั่น บางองคก็น่ังนิพพาน บางองคนอนนิพพาน บางองคยืน
นิพพาน เพราะเปนธรรมดาธรรมดาของเรื่องปลอยธาตุขันธ ไปตามหลักธรรมชาติของ
เขาเทานัน้ ทานไมมีอะไรผิดแปลกตางกัน 
 ในระหวางความเปนอยูกับการตายไปของผูส้ินกิเลสแลว มีความหนกัเบาเสมอ
กัน ถาจะถือตามหลักธรรมชาติของจติแลว ความเปนอยูกับความตายไป ไมมีเงื่อนใด
หนักเบาตางกัน มีนํ้าหนักเสมอกัน หากจะคิดประโยชนทางโลกเขาเกี่ยวของ เมื่อมีชีวิต
อยูจะไดทําประโยชนใหโลกอยางน้ันๆ การเปนอยูก็ดี เพราะจะไดทําประโยชนใหโลกผู
หวังพึ่งธรรม ผูหวังประโยชนกับทานยังมีอยูมาก ถาไมคิดถึงประโยชนทางโลกแลว ไป
เสียด ี ไมตองมายุงกับธาตุกับขันธท่ีแสนรบกวนตลอดเวลา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา 
ขันธท้ังหาเปนภาระอันหนักน้ี ขันธน้ีตองแบกหามตองรับผิดชอบ ท้ังขันธของปุถุชน
และขันธของพระอรหันต ตางแตขันธของพระอรหันตทานไมมีอุปาทานเทานั้น 

ไมมีอะไรที่หนักยิ่งกวาขันธของเรารบกวนเรา ตนไมเราก็ไมไดไปแบกไปหาม
เขา จะตนใหญขนาดไหนแมซุงทั้งทอน เราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขาพอใหหนัก ภูเขา
ทั้งลูกเราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขา ส่ิงเหลาน้ันมันจะหนักอะไร แตสวนธาตุขันธคือราง
กายของเราน้ีแบกหามอยูตลอดเวลา พาอยู พากิน พาหลับ พานอน พาขับถาย พา
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เปล่ียนอิริยาบถ บําบัดดวยหยูกยาไมมีเวลาวางเวนเลย เพราะความบกพรอง เพราะ
ความรบกวนของธาตุขันธ ทานจึงเรียกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธท้ังหาเปนภาระ
อันหนัก คือเปนภาระที่เจาของตองรับผิดชอบ มันหนักอยูอยางน้ัน เวนเสียแตไดปลอย
ไดสลัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแล แมส้ินอุปาทานในขันธแลว ยังมีความรับผิดชอบในขันธ
ที่ยังครองตัวอยู เม่ือขันธสลายตัวลงไปหมดแลว เปนอนุปาทิเสสนิพพานลวนๆ นั่นแล
จึงจะเปนสุขลวนๆ ไมมีสมมุติใดๆ เขาเกี่ยวของเลย มีขันธลวนๆ เปนตน (ขันธของ
พระอรหันตไมมีกิเลส) 
 พระขีณาสพทานไมไดถือเปนเรื่องใหญโต ถือเปนเร่ืองวุนวาย ในเรื่องการเปน
การตาย ทานอยูท่ีไหนทานก็นิพพานท่ีน่ันไดสบายๆ ไมตองกลุมตองรุมตองวุนตอง
วายกันเหมือนอยางปุถุชนจําพวกชนดะเรา ท่ีถือการตายเปนเร่ืองใหญโตเกินโลก ถาจะ
หัวเราะก็นาหัวเราะจริงๆ ทําราวกับเด็ก เวลาเปนอยูมีแตมัวเพลินกัน ไมสนใจกับสาร
คุณใดๆ เวลาตายแลว ตางก็ถือกันใหญโต ตายแลวตางก็เอาดอกไมธูปเทียนเอาอะไร
มาเผาพรางเผาหลอกเผาเลนใหยุงกันไปหมด นอกจากน้ัน ก็เอากระดูกไปจําหนายขาย
กินเร่ือยๆ ไปทํารูปนั้นรูปนี้ รูปพระรูปอะไรก็แลวแตเถอะ จําหนายขายกิน เห็นแก
ความโลภ ไมไดคํานึงถึงอรรถถึงธรรมเลย มนัเปนอยางน้ันทุกวันน้ี มันจึงไมตรงกับ
อรรถกับธรรมกับพระประสงคของพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา นับวันเลอะเลือนไป
เรื่อยๆ ตอไปจะหาของแทของจริงจากศาสนธรรมไมเจอ เพราะไมสนใจหากัน หาแต
ของปลอมก็เจอแตของปลอมเรื่อยไปนั่นแล 
 เราอยากังวลกับอะไร ถึงเวลาจะไปแลวอยาหวง สอนตนใหพอ เวลายังมีชีวิตอยู
เราก็ทราบอยูแลววา เราอยูมาก่ีวันก่ีเดือนก่ีปจนกระท่ังบัดน้ี ถึงเวลาจะไปแลวไมตอง
หวง เพราะจะไป ยังไงก็หามไมไดตองไปเตรียมไป ช่ือวาผูรูจกักาล กาลไป กาลอยู
พรอมมูลแลวไป ไมหวงไมหวงอะไรทั้งสิ้นแมแตขันธนี้ 
 การปฏิบัติตอตัวเองน้ีมันลําบากมาก สําคัญมาก มากกวางานอ่ืนๆ ลําบากกวา
งานอ่ืนๆ ไมมีงานใดจะลําบากย่ิงกวาตนปฏิบัติตอตัวเอง บังคับตนเอง น่ีพวกเรามาอยู
ดวยกันน้ี ตางคนตางมาจากแหงหนตําบลหมูบานตางๆ กัน มารวมกันอยูน้ีดวยอํานาจ
ของพระพุทธศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนธรรมประสานจิตใจเขาหากันดวย
ความสนิทตายใจ เมื่อมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารยใดวา เปนผูที่เคารพนับถือ
และเปนสถานท่ีบําเพ็ญ เชนสถานท่ีน่ี ก็พากันมาดวยความสมัครใจเพ่ือรับการศึกษา
อบรมกับครูอาจารยนั้น 
 เวลาเรามาปฏิบัตแิลว เราไดอะไรเปนที่ระลึกภายในจิตใจเรา เราควรคิด เรา
มาสรางคุณงามความด ี ควรใหไดของดีคติเครื่องเตือนใจติดตัวไป มาอยูดวยกันมาก
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เขาเกิดความยุงเหยิงวุนวายแกตนและหมูคณะ อยางนั้นไมใชทางของพระพุทธเจา ไม
ใชทางของพุทธบริษัทที่เห็นธรรมเปนใหญยิ่งกวาความเห็นแกตัว อยูดวยกันก็มีความ
ผาสุกถาความรูความเห็นเปนอรรถเปนธรรม มองกันในแงด ี มองกันในแงมิตรสหาย
เพื่อนพึ่งเปนพึ่งตาย พึ่งอรรถพึ่งธรรม ไมไดมองกันในแงราย แงเปนภัยเปนศัตรูตอ
กัน 
 ความผิดถูกชั่วดีมีไดทั้งคนทั้งสัตว แตคนกับสัตวก็อยูดวยกันได ถามองกันใน
แงอรรถแงธรรม ไมวาจะเปนคนประเภทใดก็อยูดวยกันไดเพราะจิตใจเปนธรรมดวย
กัน แตถามองในแงราย แมแตเศรษฐีตอเศรษฐีก็อยูดวยกันไมไดเพราะเปนศัตรูกัน 
 พวกเรามาปฏิบัติธรรมไดอะไรบาง หรือไดแตความติฉินนินทากันเปนมรรค
เปนผล เปนกุศลสมภาร เปนมรรคผลนิพพานแทนธรรมของศาสดา และจะเอามรรค
ผลจากส่ิงเหลาน้ันกลับไปบานไปเรือนอยางน้ันเหรอ นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา การ
มองดูตัวเองคือมองดูความคิดความปรุงผิดถูกชั่วดีของตน น้ันแลเปนความถูกตอง
ชอบธรรม คําพูดของตนเปนสิ่งที่ถูกตองเปนอรรถเปนธรรมประการใดบาง จะไดเห็น
โทษเห็นคุณแหงการแสดงออกของตน การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเอง จงึตองดูตัว
เองมากกวาดูส่ิงอ่ืนผูอ่ืน และถือเปนการเปนงานจรงิๆ ไมสนใจใฝรูใฝเห็นกับสิ่งใดผู
ใดมากกวาความสนใจใฝธรรมดวยการดูตัวเอง สังเกตตัวเองตลอดเวลาอิริยาบถ 
 การพูดก็ใหเปน สัลเลขกถา เครื่องขัดเกลากิเลส อยาพูดใหเปนเร่ืองกอบโกย
กิเลสการกอกวนชวนทะเลาะตางๆ คนที่ฟงกันคนโงก็มี คนฉลาดก็มี ฟงไดรูไดในแงดี
ชั่วตางๆ ผูฟงเขาใจ คนอยูดวยกันพูดภาษาเดียวกันทําไมจะไมรูเรื่องของกัน ไมจําเปน
ตองเอาเทปมาอัด ไมจําเปนตองมาจอหูฟง แตฟงไดเขาใจได เมื่อเหตุการณตางๆ เขา
มาสัมผัส เพราะสิ่งในโลกนี้ไมมีลี้ลับ มันเปดเผยอยูดวยความจริงของมันเอง เรียน
ความจริงมันตองรูความจริงทั้งหลาย 
 การอยูการบําเพ็ญของผูปฏิบัติธรรม ทานกลาวไวในธรรมวา เอกโกว ทําตน
เปนบุคคลผูเดียว ไมเก่ียวเกาะกับใครและเร่ืองอะไร แมจะอยูกับเพ่ือนฝูงมากนอยก็
ปฏิบัติตนแบบบุคคลผูเดียว ดูใจดวงเดียวนี้ซึ่งเปนตัวกอเรื่องตลอดเวลา ดวยการจด
จอทางสติ ดําริรําพึงดวยปญญารอบใจอยูโดยสม่ําเสมอ ไมมีอารมณกับสิ่งใดยิ่งกวาดู
อารมณที่เกิดจากจิต วินิจฉัยใครครวญเพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่เกิดกับใจ ถือเปน
งานหนักแนนแกนความเพียรอยูรอบกายรอบใจไมมีวันมีคืน กิเลสชนิดใดแสดงตัว
ออกมาดวยกลอุบายใด สติปญญาตามตอนฟาดฟนไมหยุดยั้ง 

ประหนึ่งวันคืนเดือนปไมมี มีเฉพาะจิตตัวรูๆ กับเรื่องดีชั่วที่เกิดจากจิตสัมปยุต
กันดวยสติปญญาไมมีคําวาวางงาน นอกจากจิตพักสงบในสมาธิและเวลาพักผอนนอน
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หลับเทาน้ัน พอจติขยับตัวออกสูอารมณ สติปญญาก็เริ่มทํางานไปพรอมๆ กันราวกับ
เขาชกตอยมวยกันบนเวที หยุดพักเฉพาะเวลาใหนํ้า ยอมไมถูกไลลงจากเวที นอกจาก
คอยฟงกรรมการตัดสินแพชนะหลังจากตอกรกันครบยกแลว หรือนักมวยตัดสินกันเอง
ดวยเพลงมวย 
 นักปฏิบัติธรรมจะทําเหยาะแหยะไมได เม่ือกาวเขาตอกรกับคูตอสูคือกิเลสบน
เวที คือทางจงกรม สถานท่ีภาวนา ที่นั่ง ท่ียืน ท่ีเดินภาวนาแลว ตองฟดตองเหวี่ยงกัน
สุดกําลังสติปญญาที่มีอยูจะออมแรงไมได ถาไมอยากแพหรือถูกน็อกจากคูตอสูตัว
เกรียงไกรคือกิเลสประเภทตางๆ อยางไรจะชนะ อยางไรคูตอสูจะหงายลงเวที ตองฟด
สุดกําลัง สต ิ ปญญา ศรทัธา ความเพียร ความอุตสาหะ ความอดความทน ความมุ
มานะ มีเทาไรรวมพลกันมาในวงความเพียรจนหมดสิ้น หํ้าห่ันกันลงไปไมเสียดายชีวิต 
โดยยึดอริยสัจสี่ สติปฏฐานสี่ ตามแตถนัดในอาการใดเปนที่รบพุงชิงชัย สติปญญาขุด
คนลงตรงนั้น อยาหนีจากหลักธรรมท่ีกลาวน้ีถาไมอยากเปนกรรมฐานแหวกแนว นัก
ธรรมะแหวกแนว หรืออรหันตแหวกแนวซ่ึงมักมีเสมอในวงนักธรรมะและนักปฏิบัติเรา 
 จงยกขันธหา หรือขันธใดขันธหนึ่งมีรูปขันธเปนตนขึ้นพิจารณาคลี่คลาย นับแต
ผิวหนังเขาไปถึงขางในใหตลอดทั่วถึง โดยความเปนของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งตัวเปน
สําคัญ ย้ําแลวย้ําเลาจนเปนที่เขาใจ กระแสจิตสัมผัสกับขันธใดบางในเวลาน้ัน เชน
เวทนาขันธ ก็พิจารณาประสานก็ได เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน พิจารณาจนกระจางแจง
กับจิตแลว การปลอยวางอุปาทานซึ่งเปนผลจะตามมาเองโดยไมตองบังคับใหปลอยวาง 
สติปญญาตางหากพาใหเขาใจและปลอยวางขันธทั้งมวล ดังนั้น จงพิจารณาใหหนักทาง
ปญญาเก่ียวกับขันธท้ังหา 

รูปขันธเปนขันธหยาบจงึมักถูกยกข้ึนพิจารณากอน แตเวลาจติสัมผัสกับนาม
ขันธ เชน เวทนา-สัญญาขันธ จะพิจารณาประสานกันไปก็ไดไมขัดของ เบ้ืองตนสวน
มากมักพิจารณาเปนของปฏิกูล พอจิตละเอียด ขันธละเอียด มักพิจารณาเปนไตร
ลักษณและเปนไตรลักษณไปตลอด จนถึงอวิชชาพังทลายมวนเสื่อลงไป สติปญญากับ
ไตรลักษณท่ีเคยปฏิบัติตอกันเร่ือยมาจงึจะหมดหนาท่ี วิธีพิจารณาขันธทั้งหาไดเคย
อธิบายใหฟงมากตอมากแลวจึงขอผานไป กรุณาพิจารณาดังที่เคยฟงมาแลวนั้น โดยไม
ลดละความเพียร จะเห็นแดนแหงความหลุดพนขึ้นที่จิตดวงนี้ไมสงสัย เพราะวัฏฏะอยู
ที่ใจดวงนี ้วิวัฏฏะจงึอยูท่ีแหงเดียวกันน้ี จะรูจะเห็นในจิตดวงเดียวนี ้หลังจากกิเลสคูตอ
สูบรรลัยลงไปจากจิตดวงนี้แลว 

 
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ทิฏฐธรรม วิหารธรรม 
  
 พระพุทธเจาทานก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา บรรดาพระสาวกซึ่งลวนแต
เปนพระอรหันตในประเภทอริยบุคคลชั้นสูงสุด ไมปรากฏวาองคไหนไมทําความ
พากเพียร น่ีเปนเหตุใหคิดข้ึนมา เอ ทานทําความเพียรไปเพื่ออะไร ถาความเพียรเพือ่
จะถอดถอนกิเลสก็เห็นควร เพราะพระพุทธเจา สาวกท้ังหลาย ทานหลุดพนจากกิเลส
ไดเพราะความเพียร แตคร้ันพนจากกิเลสไปแลวทานทําความเพยีรเพ่ืออะไรกันอีก ใน
ธรรมก็มีบอกไววา เพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมขณะครองขันธอยู แตไมคอยสนใจจุดนี้
มากกวาจดุท่ีสงสัย ธรรมทานวาทิฏฐธรรม วิหารธรรม เรายังไมเขาใจ เวลาอยูปกติทาน
ทําความเพียรเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรม คําวาทิฏฐธรรม แปลวาธรรมท่ีรูเห็นอยูใน
วงขันธท่ีครองตัวอยูคือปจจบัุนน้ี เปนธรรมเครื่องอยูระหวางขันธกับจิตในปจจุบัน แต
เราไมทราบระหวางขันธกับจิตหรืออะไรตออะไรในระยะนั้น 
 ความจริง พระธาตุพระอาการทุกสวนของพระพุทธเจาก็ดี ธาตุขันธทุกสวนทุก
อาการของพระอรหันตท้ังหลายก็ดี เปนสมมุติทั้งสิ้น ธาตุขันธไมไดเปนพระอรหันต
ดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมไดเปนพระอรหันตไมไดบริสุทธิ์ดวยเลยกับ
พระจิตของพระพุทธเจาแลจิตของพระอรหันต มันเปนธรรมชาติของมันอยางนั้น มัน
เปนเครื่องมือของใจ เปนเครื่องมือทํางานของใจเชนขันธทั่วๆ ไปน่ันเอง 
  คนจะดีจะช่ัว เครื่องมือก็ไมไดดีไดชั่วดวย เพราะเปนเครื่องมือเพียงอยางเดียว 
เม่ือธาตุขันธยังมีอยู ธาตุขันธน้ันก็เปนเหมือนกงจักร หมุนตัวอยูตามหลักธรรมชาติ
ของมัน เรื่อง อนิจฺจํ เปนไปในสวนรางกายอยางลึกลับก็มี เชนความแปรสภาพไปใน
ทางแกนี้ก็แปรของมันไปตามอิริยาบถตางๆ ความสุขความทุกขที่ปรากฏขึ้นมาเพราะ
ความแปรสภาพของธาตุขันธใหแสดงความสุขความทุกขข้ึนมาตางๆ มันก็ม ี ความจด
ความจาํความคิดความปรุงตางๆ มันเปนสิ่งที่เกิดที่ดับประจําตัวเปนของไมแนนอน จิต
ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิเม่ืออาศัยอยูกับส่ิงเหลาน้ี จะปฏิบัติตอกันใหเหมาะสมอยาง
ไรบาง สมกับความรับผิดชอบกันระหวางขันธกับจติผูเปนเจาของ 
 ที่นี่ยนเขาไปเรื่องความคิดปรุง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยูมากท่ีจะทําใหอาการภายใน
ไมสะดวก เมื่อใชความคิดปรุงมาก ธาตุขันธก็ออนเพลีย และออนเพลียภายในอวัยวะ
สวนละเอียดน่ันแล จะปฏิบัติยังไงถึงจะระงับความออนเพลียเหลานี้ใหอยูในความพอดี
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ปกติทางสวนรางกาย พอแยกออกมาเทาน้ีก็เขาใจเร่ืองสมาธิภาวนา ที่พระอรหันตทั้ง
หลายทานทําเปนประจาํจนตลอดอวสานแหงชีวิต วามีความจําเปนตอกันดังกลาวมา 
 การคิดไปคิดมา นั่นเปนการทํางานทางขันธ ฝนคิดมากเขามันก็ไมไดเรื่อง จะ
ฝนคิดก็ไมได น่ีก็รูชัดอยูภายในใจ มันเหมือนกับเราดึงสายยาง ดึงออกไปยาวๆ เพื่อ
จะใช พอวางมันก็ดีดพับเขามา ดึงออกไปวางก็ดีดพับเขามา ฝนดึงตอไปคือฝนคิดตอ
ไปเลยไมออกไมปรุงไมหมาย ทั้งสังขาร ทั้งสัญญา หดตัวเขาก็อยูเฉยๆ อยางน้ันแลไม
ทํางานให เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองหยุดพัก ที่จิตคิดเรื่องนั้น วาดภาพเร่ืองน้ี ก็เพ่ือใชการ
ใชงานน่ันเอง ย่ิงเปนการกะการตวงการคํานวณดวยแลว ยิ่งจะใชสัญญากับสังขารเกี่ยว
ของกันอยางมากมาย ทีน้ีเวลาใชนานๆ เขามันก็ทําใหออนเพลียได ตอไปก็ไมทํางานให 
ยอมเหน่ือยภายในธาตุขันธ เฉพาะอวัยวะสวนละเอียดก็ปรากฏเหน่ือยออนเพลียข้ึนมา 
ก็จําตองระงับเสียดวยวิธีสมาธิภาวนา ดังพระพุทธเจาทรงเขาสมาธิสมาบัติ พระสาวกก็
เขาที่ภาวนา เพราะเปนเครื่องบังคับกันอยูในตัว 
 พอกําหนดเขาท่ีจติก็ปลอยงานทันทีทันใด เพราะอยากจะปลอยอยูแลว เน่ือง
จากงานน้ันไมใชงานยึดงานถือ ไมใชงานถอดถอนกิเลสแตอยางใด เปนงานที่ทําไป
ธรรมดาๆ ถาเปนงานยึดงานถือท่ีเรียกวาอุปทานแลวก็ปลอยไดยาก เพราะจิตไมยอม
ปลอยมันเสียดาย แตงานของพระขีณาสพทานไมไดมีอะไรเสียดาย ทําไปตามความจาํ
เปนเกี่ยวกับสมมุติเทานั้น คิดปรุงดวยเรือ่งราวท่ีมีความจาํเปน พอคิดจะปลอยเทานั้น 
ทานก็ปลอยของทานไดอยางรวดเร็ว อาการแหงขันธท้ังหลายก็สงบตัว จะสงบนานเทา
ไรนั้น แลวแตความพอของธาตุขันธ หรือจิตถอยตัวออกมารับสมมุติ รับรูสิ่งตางๆ 
 เม่ือออกจากท่ีน้ันแลวธาตุขันธก็สบาย กระปรี้กระเปราภายในธาตุขันธ ทราบได 
อยางชัดเจน เชนเดียวกับคนที่ทํางานเมื่อยหิวออนเพลียเต็มที ่ มารับประทานแลวนอน
พักผอนรางกายใหสบาย พอต่ืนข้ึนมาก็มีความสุข ธาตุขันธก็แข็งแรง 
 ระหวางจิตกับขันธท่ีพักกันโดยความถูกตองเหมาะสม ก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน 
อายุขัยที่จะเปนไปไดตามกาลตามเวลา ก็เพราะการปฏิบัติระหวางขันธกับจิตใหถูกตอง
เหมาะสมแกกันน่ันแล ความเก่ียวของกับกิจการงานมากๆ ฝนอยูเรื่อยๆ จิตอยากจะ
พักก็ฝนกัน ฝนกันไปฝนกันมา ความแพก็มาแพท่ีขันธน้ีแหละ ใหแพที่จิตจริงๆ ที่
บริสุทธิ์แลวนั้นไมมีทางแพ เพราะนั้นหมดเรื่องความแพความชนะไปแลว ตั้งแตขณะที่
ไดบรรลุธรรม ความแพความชนะเปนอันวาหมดปญหาไปในทันทีทันใด แตการที่จะ
ทรงธาตุขันธใหเปนไปตามอายุขัยนั้น ข้ึนอยูกับการปฏิบัติระหวางจิตกับขันธใหเหมาะ
สมกัน ไมใหมากเกินไป ซึ่งเปนการตัดทอนอายุขัยลงโดยลําดับที่ฝนความพอดี 
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 การเก่ียวของกับสมมุตินิยม ผูคน การเทศนาวาการ เหลานี้เปนเรื่องสมมุติเปน
เรื่องงานทั้งนั้น ตองมีการพกัผอนใหพอเหมาะพอควร อายุก็เปนไปไดตามกาลอันควร 
ถาหากฝนมากไปอายุก็ส้ันเขามาๆ เชนเดียวกับเรามีเงินอยูรอยบาทในครอบครัวของ
เรา ใชหมดไปเทาไรในวันหนึ่งๆ ครอบครัวนอยๆ ใชวันหนึ่งหมดไป ๒๐ บาท อยางน้ี
ก็ใชเงินรอยบาทน้ันไดถึงหาวัน ถาเรามาใชเสียอยางฟุมเฟอย วันละ ๔๐-๕๐ บาท ก็ใช
ไดเพียงสองวันเงินก็หมด ทั้งๆ ที่ไมจําเปนที่ควรหมดก็หมดได เพราะความฟุมเฟอย
บ่ันทอน 
 เร่ืองของธาตุขันธก็มีกฎมีเกณฑของมันอยู เชนประมาณอายุเทานั้น ขันธน้ีธาตุ
นี้จะหมดสภาพการรวมตัวใชการงานอะไรได จะหมดความหมายในประมาณเทานั้นป 
เชน ๘๐ ป ธาตุขันธน้ีจะหมดสมรรถภาพ ทุกส่ิงทุกอยางสลายตัวลงไป ถาหากวาใช
แบบหักโหมก็ไมถึงน้ัน ถาใชเขียมๆ ใชใหพอเหมาะพอสม ดังที่เขาใชเงินรอยบาทให
พอเหมาะกับครอบครัวของตนน้ัน ก็ยอมไดตามกําหนด 
 นี่คือความจริงที่พระพุทธเจาทั้งหลายก็ด ีพระสาวกก็ดี ทานทรงบําเพ็ญเพียรอยู
ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน เพ่ือความรับผิดชอบในธาตุขันธน้ีเทาน้ันเปน
สําคัญ กิเลสอาสวะไมตองพูดวาทานจะแกอะไรอีก ทานไมมีความมุงหมายอะไรในการ
แกกิเลส เพราะไมมีกิเลสท่ีจะใหแกใหถอดถอนอันเก่ียวกับเรือ่งความเพียร ที่เรียกวา
กิเลสหมดน้ันหมดอยางน้ี ไมใชหมดแลวจะเกิดขึ้นมาอีก เอ ทําไมกิเลสน้ีก็วาส้ินไปแลว 
วันนี้ทําไมมันโผลขึ้นมา นี่ก็แสดงวากิเลสยังไมสิ้นยังไมหมด เพราะไมสามารถที่จะคน
พบสานละเอียดของมันที่ฝงอยูอยางจมมิด มันถึงตองโผลขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล
ขึ้นมาได แตถาหมดไปจริงๆ แลวจะเอาอะไรมาโผล มันไมมีตั้งแตขณะบรรลุธรรมถึง
ขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว จากนั้นไปกระทั่งวันนิพพาน จะไมปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมา
วาเปนกิเลสภายในจติใจดวงน้ันเลย ความจรงิเปนอยางน้ี 
 แตการประกอบความเพียรของพระอรหันตทานผิดกับพวกเราอยูมาก ประกอบ
เพื่อเปนวิหารธรรมระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูใหเปนความสะดวกเหมาะสม ได
รับความผาสุกสบายไปตามกาลอันควรจนกวาจะถึงอายุขัยแลวก็ผานไป นี่เปนประเพณี
หรือเปนความจําเปนของพระอรหันตทานนับแตพระพุทธเจาลงมา เพราะฉะนั้นครูบา
อาจารยทานจึงประกอบความพากเพียรของทานอยูเสมอมิไดขาด 
 เพียงเราซ่ึงเหมือนกับหนูตัวหน่ึงน้ีก็พอเขาใจได ถาลงจิตยุงมากๆ เก่ียวกับหนา
ที่การงานแลวมันตองทราบทันท ี ตองหาท่ีหลบท่ีซอนปลดปลอยวางภาระน้ันดวยความ
สงบใจ ปลอยวางอารมณท้ังหลายเสีย เหลือแตความรูลวนๆ ก็ผาสุก เรียกวา วิหาร
ธรรม เวลาจติพักสงบอารมณแหงขันธดังท่ีพูดตอนตนน้ันก็ไมมีอะไรรบกวนใจ ถึง
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อะไรจะมีอยูก็เหมือนไมมี ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ ธาตุขันธของเราเองซึ่งนั่งอยูนี ้มัน
ก็ไมมีในความรูสึก ในเวลาจิตพักสงบตัวไมใชขันธ มีสัญญาขันธ สังขารขันธ เปนสําคัญ 
 ถาจะพูดวามี ก็มีแตความรูอันเดียวเทานั้น แตคําวามีน่ีมันก็ฝนๆ ไมสนิทใจ 
เพราะคําวาเหลือวามีนี้เปนสมมุติ แตธรรมชาตินั้นไมใชสมมุต ิ จะวาเหลือหรือมีก็มีแต
ความรูเทาน้ัน พูดอยางเต็มปากก็พูดไมได เดี๋ยวธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอา ถาให
เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไมพูดเสียเทานั้น ทั้งๆ ที่พูดนั้นก็ทราบวามันไมมีอะไร แต
ก็ทราบอยูง้ันแหละ ผูทราบนั่นซิผูที่พูดไมถูก เพราะไมใชฐานะจะพูด 
 นี่จิตเปนยั้งงั้น ถึงขั้นพูดไมไดมันพูดไมได เลยละเอียด ละเอียดยังพูดได เลย
ละเอียดไปแลวก็พนสมมุติไปแลว ทั้งๆ ที่อยูในทามกลางแหงสมมุติมีขันธเปนตนนั่น
แหละ การพูดใหถูกตองตามหลักธรรมชาตินั้นซิมันพูดไมถูก น่ีจติแทนอกสมมุติแลว 
เปนอยางนี้ 
 สภาพรูๆ น้ีมีอยูกับทุกคน เปนแตเพียงวาสิ่งที่ไมมีราค่ําราคาทั้งหลายมันปกปด
กําบังไว อันน้ีก็เลยมาเดนแทนจิตแทเสีย และตั้งราค่ําราคาใหตัวเองทั้งๆ ที่ไมมีราคา
ตามความเปนจริง มายกตัวขึ้นใหเปนของมีคามีราคา มันเลยทับส่ิงท่ีมีคุณคามีราคาน้ัน
เสีย เม่ือแกส่ิงน้ีออกโดยลําดับ ส่ิงท่ีมีคุณคาโดยหลักธรรมชาติก็คอยปรากฏข้ึนมาๆ 
เราก็คอยๆ เห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสกสรรวามีราค่ําราคานี้ไดชัดขึ้นตามลําดับแหงการ
ชําระได เมื่อเห็นโทษก็มีชองทางแกไขและมีทางปลดเปลื้อง มีทางตอสูกันเพ่ือชัยชนะ 
เอาตัวรอดเพื่อเห็นยอดธรรม คือวิมุตติหลุดพน 
 เพราะแตกอนไมรูวาอันนี้เปนภัย เมื่อรูแลวใครจะไปนอนใจอยูได ตองพยายาม
เต็มสติกําลังความสามารถ จนกระท่ังเอาชีวิตเขาแลกกันเลย เมื่อเห็นโทษเห็นภัยเต็มที่
ก็ฟดกันเต็มกําลัง และสลัดปดท้ิงอยางไมมีอาลัยเสียดาย คุณคาของจิตก็แสดงตัวเต็มที่
ไมมีอะไรปดบังหุมหอไดดังที่เคยเปนมา จะเรียก อิสรจิต อิสรธรรม ไดทั้งนั้น ไมมี
อะไรมาขัดขวาง ลงกิเลสไดส้ินซากจากใจแลว ในแดนสมมุติก็มีกิเลสเทาน้ันเปนตัวกีด
กันขัดขวางจิต ขัดขวางธรรม  
 การพยายามชําระสะสางน้ี จงระวังเสมออยาใหกิเลสเขามาแทรก พอจะเริ่ม
ภาวนามันหากมีเร่ืองอันใดอันหน่ึงเขามากีดมาขวางจนไดน่ันแหละ มนัแสดงเปนกล
อุบายตางๆ ออกมาพรํ่าสอนเรา เพราะมนุษยเรานี้มันสอนงาย ถากิเลสสอนสอนงาย
นิดเดียวสอนมนุษยนะ สวนธรรมะสอนละสอนยาก กิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเทานั้น
แหละยอมหมอบราบเลย ทั้งเชื่อทั้งหมอบราบ ไมมีทาทางตอสูเลย ความจรงิเปนอยาง
น้ันจะใหวาไง  
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 ธรรมะสอนไมคอยลงไมคอยเชื่อ ทําไมมันจงึเปนอยางน้ัน เพราะกิเลสมันเปน
แนวหนาอยูตลอดเวลาน่ี ไมใหธรรมะเขาไปแทรกไดเลย กิเลสเปนแนวหนา เปน
อาจารย อาจารยใหญ อาจารยรอง รองลําดับลําดาลงมา ข้ันศาสตราจารยก็มี รอง
ศาสตราจารยก็มี รองลงมาเปนอาจารยธรรมดา รองลงมาเปนคร ู เปนครูรองลงไป
เรื่อยๆ มันมีหลายอาจารยอยูในภายในจิตใจ แตละอาจารยประจําอยูทางตา ทางหู ทาง
จมกู ทางลิ้น ทางกายและทางใจ มีแตอาจารยเหลาน้ีท้ังน้ันเปนเจาก้ีเจาการ แลวธรรมะ
จะแทรกเขาไปไดอยางไร  
 เมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เปนอยางนี้ดวยหลักธรรมแลว เราก็มีทางแก
ไขดวยอุบายแหงธรรม ถึงจะยากลําบากเพราะกลอุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซง
กระซิบข้ึนมาโดยอาการตางๆ ซึ่งเราเคยเชื่อมัน เราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึง
เหตุถึงผล ความไดความเสียของมันและของธรรมได และพอฟดพอเหวี่ยงกันไป ไม
ยอมหมอบราบเสียทีเดียวดังที่เคยเปนมา  
 ทุกขก็ทน ลําบากก็ทน ยากงายก็ทน พอไดเมื่อไรเอา พอสูเมื่อไรสู เอาเวลา
แพๆ ไปกอน แพใหทราบวาเราแพ แตแพเพื่อที่จะตอสู เมื่อมีกําลังจะตอสูไมถอยเพื่อ
ชัยชนะตามความมุงหมาย สูหลายคร้ังหลายหน สูไมหยุดไมถอยมันก็มีทางชนะได ไม
ชนะอยางละเอียดก็ชนะอยางหยาบ มันตองเคาะกันเขาไปต้ังแตเปลือกกระพ้ีน้ีกอน
แหละ แกะเปลือกออกแลวฟนเขาไปกระพี ้ ฟนเขาไปถึงแกนจนไดเมื่อฟนไมหยุดไม
ถอย ฉะน้ัน จงยึดเอาคติตัวอยางของพระพุทธเจาแลสาวกมาใชฟนกิเลส อยาปลอย
แนวทางทานและอยาทอถอย อยางไรจะชนะขอจงฟาดฟนกันลงทาเดียว จะเปนศิษย
พระตถาคตอยางสมบูรณแบบหาที่ตองติตัวเองไมได จะภาคภูมิใจโดยถายเดียว
ตลอดอนันตกาล 
 ปกติเราเชื่อมันงาย เช่ือกิเลสนะ เพราะเคยสนิทติดจมอยูดวยกัน จนกระทั่งเรา
กับกิเลสไมทราบวาอะไรเปนอะไร มันเปนเรา เราเปนมันเสียทั้งหมด กิเลสทุกประเภท
กลายมาเปนเรา เรากลายเปนมันเสียสิ้น จะแตะตองกิเลสมันก็จะเปนการแตะตองเรา
ไป เลยไมอยากแตะตอง เพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไมออก น่ีละท่ีทําใหคนนอนใจ 
หาทางแยกไมไดเพราะไมหา เพราะไมเห็นเรื่องกิเลสกับตน เน่ืองจากมันเปนอันเดียว
กันเสียหมดแลว 
 แมจะเปนเชนน้ันก็ตาม เราเปนผูมีความเชื่อความเลื่อมใสตอหลักธรรมของ
พระพุทธเจา การเอ้ือมมือวิงวอนพระองคใหชวย ก็คือการยึดถือศาสนธรรมน่ันแหละ 
นอมนําศาสนธรรมเขามาแกตัวเองชวยตัวเอง ยากลําบากก็สูอดสูทน ตอไปก็คอยเปด
ทางเขาไปๆ และเห็นแงแหงความผิดของตน ความโงของตน อันเปนเร่ืองของกิเลสไป
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เรื่อยๆ ดวยอุบายแหงธรรม ทีนี้ความเชื่อในธรรมก็คอยเดนขึ้นๆ ความเช่ือกิเลสนอย
ลงไปๆ เพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆ เห็นความโกหก มายาของมัน การพูดกับการทํา
ไมตรงกันของมัน 

เอา พูดงายๆ ก็วากิเลสตัวเลหกลมันหลอกไปอยางหน่ึง แตเวลาทํามันทําไปอีก
อยางหน่ึง ผลเปนอยางหนึ่งขึ้นมา ไมสมความมุงหมายที่เราเชื่อมันอยางตายใจ แลวถูก
มันตมเสียเปอยๆ ไมมีคําวาตมใหสุก แลวรับประทานอรอยเปนสุขกายสุขใจ ถาเราจะ
ฝนเช่ือมันไปเรือ่ยๆ ก็ตองจม จมอยางไมมีหวังตั้งตัวไดเลยตลอดไป เอา ฟตกลับตัว
กลับใจหันหนาเขาสูธรรม หันกนใหกิเลสตัวลวงโลก 
 สวนธรรมนั้นเปนยังไงเปนยังงั้น จริงตลอดสายตั้งแตขั้นตนจนกระทั่งขั้นสูงสุด 
เปนความจริงลวนๆ ไมมีหลอกหลอนซอนกลอะไรเลย เวลาทําตามธรรม แมจะไดรับ
ความลําบากลําบน แตผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขโดยลําดับเปนที่พอใจ ยากกับงายก็
ไมสนใจนํามาเปนอุปสรรค ไมถือเปนภาระวาหนักมากย่ิงกวาท่ีจะทําใหย่ิงข้ึนไปกวาน้ัน 
ทีน้ีอาจารยท้ังหลายฝายหลอกลวงก็คอยถูกขับไลไปเร่ือยๆ ถูกขับไลดวยอรรถดวย
ธรรม ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรทุกอยาง กําจัดปดเปาไปเรื่อยๆ ตามเขาไปๆ 
จนกระทั่งถึงที่สุดไมมีอะไรเหลือ 
 เมื่อวัฏวนที่เปนเหตุใหหมุนเวียน เปนส่ิงหลอกลวงจติใจหมดส้ินไปจากใจแลว 
ก็เหลือแตธรรมทั้งแทงหรือธรรมทั้งดวง ไดแกจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ เดนอยูภายในตัวเอง 
นั่นแลที่นี่จิตเปนเอกแลว มีอันเดียวเทานั้นในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน พอรูอันนี้
อยางเต็มภูมิแลวยอมปลอยอะไรเต็มภูมิเต็มที ่ไมมีเหลือเลยในขณะเดียวกัน ไมมีอะไร
เปนคูแขง ในโลกนี้ไมมี เมื่อถึงธรรมอันนี้แลวไมมีอะไรเปนคูแขง และหมดปญหา นี่
คือผลของการฝนจิตใจตอสูกับกิเลสเพื่อธรรมดวงเลิศ ยอมประจักษดังที่กลาวมานี้ 
 ปกติใจกิเลสตองชอบจะกอกรรมกอเวรใสเจาของอยูเร่ือยน่ันแหละ กอเร่ืองกอ
ราวก็เหมือนกอกรรมกอเวรน่ันแหละ การทําการคิดไมดีขึ้นมาก็เปนผลสนองตอบเขาสู
ตัวเราเอง เหมือนกับกอกรรมกอเวรใสตัวเองอยูตลอดไป ย่ิงกวาคนอ่ืนมาทําใหเปน
ไหนๆ สิ่งไมดีที่ตนทําขึ้นเพราะกิเลสชักจูง จงึเปนส่ิงท่ีนากลัวนาระวัง ยิ่งกวาสิ่งไมดีที่ผู
อ่ืนมาทําใหหลายพันหลายหม่ืนเทา เรื่องกระซิบกระซาบดวยการชักจูงนั้น มันเปนอยู
ภายในจติใจของปุถุชน มันพาใหชนดะ ไมมีคําวาผิดหรือถูก ควรไมควร 
 ทุกคนน่ันแหละ ไมวาเฉพาะทานๆ เราๆ เพียงเทานี้ มันท่ัวโลก ข้ึนช่ือวาธรรม
ชาตินี้มีอยูภายในจิตใจ ยอมยุแหยกอกวนอยูภายในใจตลอดเวลา ไมเลือกกาลสถานท่ี
บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพวกน้ีพวกหารายได พวกลาโลกลาสงสารมาเปนบริษัทบริวาร 
ไมหวังขาดทุนสูญดอก ไดนอยก็เอา มากก็เอา มีแตเอาทาเดียว คําวาขาดทุนเปนส่ิง
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สะเทือนมันอยางมาก มันจงึพยายามกีดกันตานทานไวไมใหมีข้ึนไดเลย ใครจะไปทางดี
มันตองทรมานอยางหนัก ตัดแขงตัดขา ตีตามเน้ือตามตัวอวัยวะนอยใหญใหเจ็บปวด
รวดราวไปหมด ไมใหไปวัดฟงธรรมจําศีลไดเลย เพราะมันกลัวจะขาดบริษัทบริวาร
ในวงวัฏจักรที่อยูใตอํานาจของมัน 
 ความไมยอมเสียสละก็คือกิเลส ไมยอมเสียสละใหใครทั้งนั้น ใครจะดีเทาฟาก็สู
เราไมได ยกตัวอยางเหมือนกับคนเมาเหลา ธรรมดาก็เมาเพราะฤทธ์ิกิเลสอยูแลว ยัง
ไปเอาเหลามากินเขาไปอีกก็ย่ิงเมาใหญ เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ใหเดนขึ้นไปอีก ขณะเปนบา 
พูดพลามไดทุกสิ่งทุกอยางไมมียางอายก็คือขณะเมาสุรา ขณะโงที่สุดก็คือขณะเมาสุรา
น่ันแหละ แตสําคัญวาตนฉลาดท่ีสุดก็ขณะน้ันเอง มีใครมาพูดผานหูไมได เขาอยูฟาก
เมฆโนนก็ตาม “เอา หามกูเขาไปตีกับมันหนอย ไอนั่นนะมันเกงนัก” ฟงดูซ ิทั้งๆ ที่ไป
ไมไดก็ใหคนหามไปตีกับเขา น่ันคือความสําคัญท่ีมีอยูภายในจติ ฉะนั้นจึงตองแกตรงนี้
ที่เปนคลังแหงความลุมหลงมัวเมา ดวยความพยายามของนักธรรมะ 
 ผูเห็นโทษก็คือผูรูโทษแลว ผูเห็นคุณก็คือผูรูคุณอยางเต็มใจแลว ไดแกพระ
พุทธเจาของเรานั่นแล ถาไมเชื่อคนอยางพระพุทธเจาจะเชื่อใคร ที่จะพูดไดเด็ดดวง
และถูกตองแมนยําย่ิงกวาพระพุทธเจาน้ีมีใครท่ีไหน มันไมมีในโลกอันน้ี สาวกท่ีเปน
พระอรหันตก็เพราะเชื่อตามคําของพระพุทธเจา แลวนําธรรมมาปฏิบัติตน จึงไดเปน
อยางน้ันข้ึนมาใหเราไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันน้ี 
 เราที่ยังไมไดเปนอรหัตอรหันตก็ตองการจะเปน จะพนจากทุกขดวยการ
ประกอบความพากเพียรดวยวิธีตางๆ อยูแลวเวลาน้ี ถาพูดถึงวาสนา เราก็มีของเราเต็ม
ตัวอยูแลว เราไมไปยืมวาสนาของใครมาบําเพ็ญคุณงามความด ี มันเปนขึ้นมาดวยจริต
นิสัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราเอง เราทําของเราเอง เราไมบกพรองที่ตรง
ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอ่ืนมาชวยสนับสนุน จงภาคภูมิใจในวาสนาของเราและ
ประกอบความดีสําหรับเราใหยิ่งขึ้น อันบุญวาสนาน้ันเราก็มีอยูในตัวของเราแลว เราไม
บกพรองที่ตรงไหน ตนวาสนาก็คือรางกาย ใจของเราเอง เวลาน้ีก็สมบูรณอยูแลว ใจ
เราก็พอใจและเช่ือเล่ือมใสในธรรมอยูแลว และบําเพ็ญความดีเรือ่ยมามิไดขาด 
 ถาเราทราบวาเราบกพรองที่ตรงไหน เราก็พยายามสงเสริมแกไขจดุท่ีบกพรอง
นั้นดวยตัวของเราเอง เราไมไดไปยืมความดีของใครมาแกไขสิ่งที่บกพรองในตัวเรา สติ
ปญญาก็มีอยูกับเรา ความเพียรก็มีอยูกับเรา ที่จะสงเสริมที่จะแกไข ธรรมเหลานี้มีอยู
กับเราอยูแลว มีแตการบํารุงสงเสริมใหมากมูนข้ึนไปโดยลําดับถายเดียว เราไมไดหยิบ
ยืมของใครมาชวยตัวเรา จะวาเราไมมีวาสนาไดยังไง วาสนามีอยูกับทุกคน สวนการมี
มากนอยทานไมใหนํามาแขงกัน เพราะผิดวิสัย เน่ืองจากตางคนตางเปนผูรบัผิดชอบ
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ตัวเอง มีมากมีนอยก็รูอยูกับตัวเอง แกไขดัดแปลงอยูท่ีตัวของแตละราย บําเพ็ญอยูที่
ตัว เวลาพอแลวก็ตัวเองเปนผูหลุดพน ความหลุดพนก็ไมนํามาแขงใคร ใครบําเพ็ญ
เต็มภูมิแลวก็ผานพนไป ใครยังไมเต็มภูมิก็บําเพ็ญไป และหลุดพนตามกันไปเรื่อยๆ 
เชนเดียวกับผูรับประทานอิ่มตามกันไปเรื่อยๆ ฉะน้ัน ไมใชฐานะจะนํามาแขงกัน 
 ที่เราเคยไดยินแตขาวทาน พระพุทธเจาและพระสาวกทานเปนพระอรหันตเขาสู
ปรินิพพาน เมื่อถึงขาวของเราผูบําเพ็ญเต็มที่อยางนั้นแลว เราก็เปนไปไดเชนเดียวกับ
ทาน เพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางปลีกแวะไปเปนอื่นที่ไหน ตองเปนอยางทาน
น่ันแล จะเปนอยางอื่นไปไมได ผิดจากหลัก สวากขาตธรรม เพราะทานตรัสไวชอบ
แลวทั้งนั้น ผูดําเนินตามนั้นแลวตองเปนนิยยานิกธรรม นําผูบําเพ็ญใหพนทุกขไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งพนทุกขโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทาน 
 ฉะน้ัน จงพยายามดูจิตของตัวใหมากกวาดูเรื่องอะไร ดูเรื่องใครก็ตาม มันไม
เห็นโทษเห็นคุณชัดเจน ยิ่งกวาดูเรื่องของตัวเอง ดูเรื่องคนอื่นดีไมดีเปนการสั่งสมกิเลส
ขึ้นมา พอกพูนขึ้นโดยเจาตัวไมรูและพอกพูนมากขึ้นโดยลําดับ ดีไมดีกินไมไดนอนไม
หลับ วุนท้ังกลางวันกลางคืน เพราะความสนใจดูแตเร่ืองภายนอก ไมสนใจดูเรื่องของ
ตัว 
 การดูตัวเองคือใจ ซึ่งเปนผูไปปรุงไปแตง ไปหาเรื่องหาราวดวยสติ ก็ยอมทราบ
ความผิดถูกดีชั่วของตัวได ใจก็สงบตัวลง พอมีทางไดรับความสงบสุข และเห็นโทษใน
ความคิดความปรุงของเจาของที่ตะครุบเงาหลอกตัวเองไมมีสิ้นสุดยุต ิ 
 ใจนี้เปนมหาเหต ุ เหตุปจจฺโย จะหมายถึงอะไรมีเหตุเปนปจจัย ปจจัยเครื่อง
หนุนจะเกิดท่ีไหน ถาไมเกิดขึ้นจากใจซึ่งเปนตนเหตุอันสําคัญ อารมฺมณปจฺจโย มัน
เปนอารมณมาจากไหนถาไมเปนไปจากใจ ปรุงข้ึนมาใหเกิดใหเปนอารมณ อารมณเปน
ขึ้นจากใจซึ่งเปนตัวมหาเหตุนี่แล จงสํารวมระวัง อยาปลอยใจออกเพนพานสูอารมณ 
ถาไมอยากเจอไฟคือความทุกขรอนนอนครางเผาผลาญใจ 
 อภิธรรมทานสอนจิตลวนๆ จึงเขาใจยาก กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา นี่
เหมือนกัน เหตุปจจฺโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย สมนนฺตรปจจฺโย เหมอืนกัน 
ธรรมท่ีกลาวเหลาน้ันมีอยูท่ีใจ พระอภิธรรมทานสอนใจ ถาเราไมเขาใจเรื่องอภิธรรม 
เราก็อยาดวนไปสนใจใหเสียเวลํ่าเวลาเลย ใหดูใจซึ่งเปนรากฐานของอภิธรรม เปนที่
แสดงออกแหงกิริยาของอภิธรรม เชน เหตุปจจฺโย เปนตน เปนอาการหน่ึงๆ ที่ทาน
แสดงออกไปจากใจ เมื่อทราบนี้แลวทราบไปหมดปดไมอยู เพราะอภิธรรมทั้งเจ็ด
คัมภีรนั้น เกิดขึ้นที่พระจิตของพระพุทธเจา ทานสอนจติท้ังส้ิน  
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 ขอใหสรางใจใหฉลาด คําวาฉลาดน้ีฉลาดรอบตัวเองนะ อยาไปสําคัญวาความ
ฉลาดกวาผูใดแลว เปนความเลิศความประเสริฐยิ่งกวาความฉลาดรอบตัวเอง นี่คือ
ความฉลาดอันเลิศประเสริฐอยูที่ตรงนี้ 
 ความเปนใหญในตัวน้ีดี เปนใหญในผูอื่นไมคอยดียิ่งกวาความเปนใหญในตัว 
ความรูรอบตัว แกไขตัวไดดี อาการใดท่ีแสดงออกมาผิดถูกดีช่ัว นั่นจะแสดงมาจากตัว
และรูเรื่องรูราวของตัว จึงช่ือวาผูปฏิบัติ จงมองดูจุดนี้อยาไปดูจุดอื่น ช่ือวาผูปฏิบัติโดย
ถูกทาง เรื่องราวอะไรๆ ก็สงบลงไปๆ สุดทายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันรายออกไป
ตะครุบเงาไปโนนไปนี้ที่จิตแหงเดียว เพราะท่ีเกิดอภิธรรมและยอดอภิธรรมก็คือจิต
ดวงบริสุทธ์ิลวนน่ีแล จะเปนอะไรที่ไหนไปเลา จงปฏิบัติตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจา
แลสาวกทาน ถาอยากเห็นคลังแหงอภิธรรมคืออะไร อยูท่ีไหน ผูปฏิบัติน่ันแลจะทราบ
ในตัวเองดวย สนฺทิฏฐิโก โดยไมมีกาลสถานที่ใดๆ มายืนยันรับรอง จะพอตัวอยูกับสนฺ
ทิฏฐิโกภายในใจตัวเอง 

เอาละ วันนี้แสดงเพียงเทานี้ 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สัจธรรมภายใน 
 

 การเทศนยอมเปนไปตามกาล สถานที ่ บุคคลเหมือนกัน สถานท่ีบางแหงตอง
เทศนยับๆ ยั้งๆ วกๆ เวียนๆ ไมสะดวก คําวาสถานท่ี หมายถึงบุคคลเปนสําคัญ สถานท่ี
นั้นก็คือวาชุมนุมนั้น สถานที่จะเหยียบคันเรงใหเต็มที่เพราะทางราบรื่นด ี ไมมีหมูบาน
สัตวผานไปมา ผูคนสัญจรไมคอยม ีทางก็สะดวก การขับรถก็สบายมองเห็นไดไกล เปน
เคร่ืองปลุกประสาทไปไปในตัวดวย เพราะการขับรถเร็วตองใชประสาทมากกวาการขับไป
ตามปกติธรรมดา 
 การแสดงธรรมก็ไมผิดอะไรกับการขับรถ การเทศนยับๆ ยั้งๆ รั้งๆ รอๆ ก็ไม
สะดวก ใหสะดวกจริงๆ น้ัน ถึงเหง่ือจะแตกออกจนผาเปยกหมดก็ตาม แตมันสะดวกอยู
ภายในใจ เลยไมทราบวาความรอนความเย็นเปนอยางไร เพราะจิตไมออกมารับทราบ 
ทราบอยูเฉพาะความรูกับธรรมที่สัมผัสกันแย็บๆ เทานั้น มีเทานั้น ไมมีอยางอ่ืนเขามา
แอบแฝง ถาเปนอยางน้ันแลวก็แสดงเต็มท่ีและสะดวก หนักเบาขนาดไหนก็เปนไปตาม
ขั้นของจิตของธรรม ของจิตคือของจิตผูฟง ของธรรมก็คือธรรมที่ใหเหมาะสมกับผูฟง 
เปดเต็มที่ เรงตามอัธยาศัย ธรรมก็ถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง 
 ฉะน้ัน การเทศนสอนพระนักปฏิบัติลวนๆ กับเทศนสอนคนท่ัวๆ ไปจึงตางกันอยู
มาก จะใหเหมือนกันไมได เพราะสถานท่ีบุคคลไมเหมือนกัน การเทศนก็เพื่อใหเปน
ประโยชนแกผูฟง ผูฟงจะสามารถรับประโยชนมากนอยเพียงไรก็ตองแสดงออกตามน้ัน 
จะใหเลยนั้นก็ไมเกิดประโยชน ผูสามารถจะรับฟงไดอยางเต็มที่ในธรรมทุกขั้น จะมา
เทศนธรรมะข้ันท่ีไมเหมาะสมน้ันก็ไมคอยเกิดประโยชนเทาท่ีควร เพ่ือใหเกิดประโยชน
จะทําอยางไร ก็ทําใหเหมาะสม คือเทศนดวยเนื้อหาแหงธรรมใหเหมาะสม 
 ดวยเหตุนี้เอง เทศนบางกัณฑจึงไมมีเทป หามไมใหอัดเลย ถากัณฑอยางน้ันตอง
เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย เทศนเต็มที่เต็มฐานของอรรถของธรรม ของเหตุของผลทุกส่ิง
ทุกอยางรวมลงไปในน้ันหมด ถาเปนรถก็พุงๆ ผูฟงขั้นสมาธิ ขั้นปญญา เฉพาะปญญาข้ัน
ละเอียดเหมาะสมท่ีสุดกับธรรมประเภทเผ็ดรอนน้ัน จิตผูฟงจะขยับตามพับๆ เทศน
ขนาดไหนจิตตามไดท้ังน้ัน เหมือนกับทานเบิกทาง คือเทศนบุกเบิกทางใหกวางขวางเว้ิง
วาง มองเห็นทิศทางใกลไกลไดสุดสายหูสายตา ทะลุปรุโปรงทางสติปญญา เพราะธรรม
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เปดใหรูใหเห็นทุกแงทุกมุมไมมีทางสงสัย ราวกับมรรคผลนิพพานอยูแคเอื้อมมือในขณะ
น้ัน บางรายก็แกไดในขณะที่ฟงเปนระยะๆ ไป 
 ที่ทานวาทานสําเร็จมรรคผลนิพพานตอพระพักตรของพระพุทธเจา เวลาประทาน
พระโอวาทใหแกพุทธบริษัทก็เปนดวยเหตุนี้เอง แตกอนเราก็ไมไดคิดอะไรมากนัก 
เหมือนกับวายังไมใชวิสัยในระยะนั้น เพราะกําลังศึกษาเลาเรียนซึ่งมุงตอความจํามากกวา
ความจริง เวลาปฏิบัติไปๆ ก็คอยเก่ียวโยงกันไปเอง เพราะความสนใจในภาคความจริง
จากการปฏิบัติมีมากขึ้นโดยลําดับ มาปจจุบันนี้เชื่อรอยเปอรเซ็นตวา ทําไมพระพุทธเจา
ประทานพระโอวาทดวยพระโอษฐเองตอพุทธบริษัทสมัยนั้น จึงตองไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานกันมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระพุทธเจาผูเปนศาสดา ทรงรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยว
กับอรรถธรรมลึกต้ืนหยาบละเอียด ทรงบรรจุไวในพระทัยโดยสมบูรณ พรอมท่ีจะนํา
ออกสั่งสอนสัตวโลกใหรูเห็นอรรถธรรม ตามข้ันภูมิแหงอุปนิสัยของตน ไมมีอัดมีอั้นใน
การแสดง อีกประการหน่ึง พุทธบริษัทผูพรอมแลวดวยอุปนิสัยที่ควรรับธรรมของพระ
พุทธเจาเขาสูใจและรูเห็นอยางรวดเร็วก็มีอยูมากมาย เหมือนแพทยผูชํานาญในการ
รักษาโรคชนิดตางๆ กับโรคท่ีคอยรับยามีจํานวนมากปฏิบัติตอกันยอมไดผลเปนท่ีพอใจ 
 ถาจะเทียบก็เหมือนกับถวยชามหรือภาชนะสําหรับใสสิ่งของตางๆ บางอันสกปรก
มาก ภาชนะบางอันมีความสกปรกนอย การลางก็งาย น้ําก็เปนน้ําที่สะอาด ลางก็สะอาด
ไดงายเพราะมีความสกปรกนอย นี่หมายถึงจิตใจที่มีมลทินเบาบางอยูแลว พอไดรับ
ธรรมซึ่งเปนน้ําที่สะอาดจากพระพุทธเจา ใจก็ใสสะอาดไดรวดเร็วจนกลายเปนใจบริสุทธ์ิ
ได ที่เรียกวาบรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ตอพระพักตรของพระพุทธเจา 
 น่ีใจพวกเราเทียบก็เหมือนกับภาชนะ บางอยางก็สกปรกมาก ลางเสียจนจะหมด
น้ําเปนถังๆ มันก็ยังไมสะอาดได มิหนํายังเท่ียวกวานเอามูลสดมูลแหงมาเทลงในภาชนะ 
และเทลงใสนํ้าท่ีสะอาดใหกลายเปนนํ้าท่ีสกปรกไปดวยอีก 
 ภาชนะบางอยางลางไมไดก็มี สุดวิสัยที่จะลางใหดีได น้ํายังมีคุณคายิ่งกวาสิ่งที่ถูก
ลางเสียอีก นําไปชะลางใหเสียน้ําไปเปลาๆ ยอมไมใชฐานะที่ควรทํา ที่พระพุทธเจาทาน
ชักสะพานนั้นก็เพราะเสียดายธรรมที่ไมควรเสียไปโดยไมเกิดผลอันใด จะเปนทํานองเอา
ยาไปรักษาคนตายท่ีอยูในโลงผีใหฟนคืนชีพมาน่ันแล เพราะพวกปทปรมะไดแกประเภท
ที่ลางไมออกเลย คือสิ่งสกปรกติดกันมาจนหาทางแยกกันไมได ลางยังไงก็เหมือนกับเรา
ลางถวยชามท่ีมีลวดลายมาด้ังเดิมน่ันแล มันติดมาของมันอยางเหนียวแนนประหนึ่งเปน
อันเดียวกัน ในเวลานั้นมันติดกันถึงขนาดจมเทียว ไมสามารถจะลางออกดวยนํ้าได 
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นี่พวกปทปรมะ คือพวกมืดแปดทิศแปดดานทั้งวันทั้งคืน ไมมีกระแสจิตใจที่จะ
เล็ดลอดออกมารับความจริงคือธรรมได ธรรมแสดงลงไป สอนลงไปเทาไร ก็ไมเกิด
ประโยชน ก็เมื่อไมเกิดประโยชนแลวธรรมเปนของมีคุณคา จะสอนไปใหเสียเวล่ําเวลา
และเหนื่อยเปลาไปทําไม ตองชักสะพานคือไมส่ังสอนเสียเลยดีกวา ประเภทท่ีงายก็
เหมือนกับภาชนะที่มีความสกปรกนอย พอลางก็เริ่มสะอาดๆ ไปเรื่อยๆ จนสะอาดเต็มที่ 
ทําประโยชนไดเต็มภูม ิ
 คนมีหลายประเภทดังที่วานี ้ เหมือนภาชนะมีหลายชนิด ฟงคร้ังน้ีคราวน้ีไดอุบาย
อยางนั้นขึ้นมา เขาใจหายสงสัยในธรรมหรือในกิเลสประเภทนั้น หรือตัดไดขาดกิเลส
ประเภทนั้นแขนงนั้น ฟงครั้งตอไปเขาใจอยางนั้น หลายคร้ังหลายหนก็เล่ือนช้ันเล่ือนภูมิ
ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะผูเทศนๆ ดวยความจริง รูแลวคอยมาเทศน ไมใชนํามาเทศนแบบ
สุมเดาทั้งๆ ที่ตนไมรู และสอนดวยความลูบคลํา ผูฟงก็จะเอาความจริงความแนใจมา
จากที่ไหน มันก็ตองลูบคลําเหมือนกัน เชนเดียวกับคนตาบอดจูงคนตาบอดจะไปถึงไหน 
ตองวกเวียนอยูน้ัน ตนเสาตนเดียว ตนไมตนเดียว คนตาบอดโดนไมทราบก่ีคร้ังก่ีหน ก็
ไมทราบวาเปนตนไมท่ีเคยโดนมาแลว เพราะตามองไมเห็น คนตาบอดจูงคนตาบอด
ยอมเปนดังท่ีกลาวมา คนตาดีจูงคนตาบอดยอมไปถูกที่ถูกทางและปลอดภัย จึงผดิกัน
อยูมาก 
 พระพุทธเจาทรงเปนผูฉลาดแหลมคม เรียกวาคนตาดีพรอมญาณวิถี ท้ังตานอก
ตาในประกอบกันโดยสมบูรณ การสั่งสอนสัตวโลกจึงเปนไปเพื่อความรูจริงเห็นจริงได
งายย่ิงกวาสาวก แมจะรูถึงธรรมขั้นสุดยอดดวยกัน แตความกวางขวางลึกซึ้งในอุบายวิธี
การตางๆ น้ัน ไมเหมือนพระพุทธเจาซ่ึงเปนพุทธวิสัย เพราะฉะนั้นการสั่งสอนจึงตางกัน
ในสวนปลีกยอยทั้งหลาย แมสวนใหญเหมือนกันก็จริง แตการส่ังสอนธรรมสวนละเอียด
ท่ีใหนามวาสวนใหญ ระหวางพระพุทธเจากับพระสาวกก็ยอมตางกัน กิเลสสวนปลีกยอย
ซึ่งมีอยูในบรรดาสรรพสัตวนั้นมีมากตอมาก ที่จะตองนําอุบายเหมาะสมกันมาสั่งสอนให
พอดีกับนิสัยน้ันๆ เพื่อจะไดรับประโยชนจากการฟง จึงตางกันระหวางพระพุทธเจากับ
พระสาวกผูทรงธรรมบริสุทธิ์ดวยกัน 
 การไดเห็นไดยินมาดวย การรูประจักษใจตนดวย ไมวาจะเปนเรื่องของโลกเรื่อง
ของธรรมยอมพูดไดอยางเต็มปาก ไมสะทกสะทานวากลัวจะผิดไป ความรูธรรมเห็น
ธรรมก็เชนเดียวกับเรารูเราเห็นสิ่งตางๆ น่ันแล เราเห็นดวยตาของเรา ส่ิงน้ันมีรูป
ลักษณะอยางไร สีสันวรรณะอยางไร ยอมไมสงสัยในบรรดาคนมีนัยนตาอันดีท้ังหลาย 
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เสียงนั้นเสียงอะไร มีลักษณะและความหมายอยางไร คนรูภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียว
กันรูเรื่องกัน ยอมไมสงสัยในคําพูดน้ันๆ จะนําเรื่องนั้นมาพูดไดอยางคลองแคลววองไว 
ดวยความองอาจกลาหาญตอเรื่องหรือเหตุการณที่ไดประสบมา 
 ธรรมซ่ึงเปนจริงเต็มสวนอยูแลว ผูประพฤติปฏิบัติรูเห็นตามความจริงเต็มเม็ด
เต็มหนวย ยอมนํามาพูดไดตามหลักความจริงน้ันๆ โดยไมสะทกสะทาน ดวยเหตุน้ีการ
ประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจาจึงเปนเครื่องชักจูงจิตใจของสัตวโลก ใหเขาใจใน
อรรถธรรมไดงายกวาธรรมดาของสามัญชน หรือผูที่รูไมจริงทั้งหลายแสดง 
 สมัยพุทธกาลทานสอนกันดวยปากเปลาทั้งนั้น สอนออกมาจากความรูจริงภายใน
ใจ เพราะทานปฏิบัติทางใจ ทานรูดวยใจ ไมวาสมาธิ ทานพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เพราะจิตของทานเคยปฏิบัติสมาธิ รูเห็นสมาธิ จิตเปนสมาธิมาแลวโดยลําดับ จะเปน
สมาธิขั้นใดทานไมสงสัย เพราะทานเปนมาแลวทานถึงไดนํามาสั่งสอนคน ปญญาจะเปน
ปญญาขั้นใด มีแยกแยะแขนงออกไปลึกต้ืนหยาบละเอียดอยางไรบาง มีความฉลาด
แหลมคมขนาดไหน ทานเคยผานมาแลวดวยการปฏิบัติของทาน การแสดงออกจึงไมมี
การสะทกสะทาน เขาใจทุกแงทุกมุมในธรรมที่นํามาพูด เมื่อเปนเชนนั้นทําไมผูฟงจะไม
เขาใจ เพราะพูดความจริงไมผิดเพี้ยนไปไหน เราก็ปฏิบัติเพื่อรูความจริงอยูแลวดวย 
กําลังเสาะแสวงหาความจริงอยูแลวดวย ตองเขาใจเปนลําดับไป 
 แมแตบรรดาพระอรหันตซึ่งเปนผูถึงวิมุตติพระนิพพาน อันเปนหลักใหญดวยกัน
ก็ตาม แตอุบายวิธีท่ีจะแนะนําส่ังสอนประชาชนพุทธบริษัทท้ังหลาย ยอมมีแตกตางหรือ
ลึกตื้นหยาบละเอียดตางกันในอุบายวิธีตางๆ เพราะความฉลาดแหลมคมในแงตางๆ น้ัน
ตางกัน สวนหลักใหญน้ันยกไววาเหมือนกัน 
 คร้ังพุทธกาลทานทรงอรรถทรงธรรมไวดวยใจ แสดงออกทางวาจา สั่งสอนกัน
ดวยวิธีนี้ทั้งนั้น ครั้นเวลาศาสนาลวงไปไดหลายรอยป จึงไดพากันคิด กลัวศาสนาหรือ
ธรรมของจริงนี้จะเลือนรางและเสื่อมสูญไปเสีย เพราะไมมีใครทรงธรรมอันแทจริงไว
เหมือนอยางครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู จึงไดจดจารึกลงไวในคัมภีร 
 เมื่อออกมาสูคัมภีร ธรรมก็เปนธรรมในคัมภีร เปนธรรมในหนังสือไปละที่นี ่ ผู
ศึกษาศาสนาก็พากันอานไปตามนั้น ชื่อของกิเลสก็ไปอยูในหนังสือหมด ชื่อของอรรถ
ของธรรมก็ไปอยูในตําราหมด กิเลสพันหาตัณหารอยแปด มรรคผลนิพพานก็ไปอยูใน
คัมภีรหมด ไมไดคิดวากิเลส มรรคผลนิพพาน อยูท่ีหัวใจคนดังทานช้ีบอกไว ผูเรียนก็ไป
จดจําเอาช่ือเอาเสียงของกิเลส มรรคผลนิพพานนั้นมา แตไมไดตัวจริง ไดแตชื่อตัวจริง
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ไมมี ถาเปนเงินก็มีแตบัญชี แตตัวเงินไมม ี บัญชีจะเขียนไวมากนอยก็มีแตชื่อ ตัวเงิน
จรงิๆ ไมมีตามบัญชีนั้น นี่มันเกิดประโยชนอะไร อานวันยังค่ําก็ไมจบบัญชีเงิน อานนับ
กันไมทราบวาก่ีลานๆ ก็ไมจบ แตตัวเงินสตางคหนึ่งก็ไมมี มันเกิดประโยชนอะไร 
 เม่ือศาสนาออกไปสูคัมภีรใบลาน ถือคัมภีรใบลานเปนศาสนาโดยไมคํานึงถึงตัว
ศาสนา คือตัวเราตัวทานเปนผูรับเรื่องของสัจธรรมทั้งมวลแลวก็ไมเกิดประโยชนอะไร ได
แตช่ือของศาสนา ไดแตชื่อของกิเลส ชื่อของมรรคผลนิพพานไวในความจดจําเทานั้น 
สวนกิเลสที่สนุกรองเพลงอยูบนหัวใจเราไมถลอกผิวบางเลย มรรคผลนิพพานก็เขาแทรก
หัวใจไมได เพราะไมมีใครสนใจหาตัวจริงของมรรคของผล แลวจะเกิดประโยชนอะไรกับ
พวกเราชาวพุทธซึ่งทําตัวประดุจนกขุนทอง 
 คําวาสัจธรรม ทุกข แนะ คัมภีรใบลานไมไดเปนทุกข ไมไดแสดงทุกขขึ้นมาในตัว
คัมภีรเอง 
 สมุทัย เร่ืองของความคิดความปรุงของใจ ความคะนองของใจ เกิดข้ึนจากกิเลส
ตัณหาทั้งมวล ทานเรียกวาสมุทัย ซึ่งมีชื่ออยูในคัมภีรโนน แตตัวสมุทัยจริงๆ ตัวกิเลส
จรงิๆ มันอยูกับคน อยูกับหัวใจคน ความทุกขจริงๆ อยูกับกายกับใจของคน คือเราๆ 
ทานๆ น้ี แตเราไมมาคํานึง ไมมาเรียน ไมมาสังเกตตรงนี้ ซ่ึงเปนจุดของศาสนาช้ีบอกไว 
และเปนจุดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโดยแทจริง ใจกลับไปอยูคัมภีรโนนเสีย ตะครุบเงา
อยูโนนเสีย ไมหันมาหาตัวจริงที่อยูกับตัวตามคัมภีรชี้บอก 
 มรรค ก็มัชฌิมาปฏิปทา มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป มีสัมมาสมาธิเปนที่สุด น่ี
คือทางเดินหรือเคร่ืองมืออันทันสมัยสําหรับแกกิเลสทุกประเภท ก็มีแตชื่อเสียเราไมทํา
ตาม ปลอยท้ิงธรรมเหลาน้ีใหอยูในคัมภีรโนนเสีย มอบธรรมเหลานี้ใหไปฆากิเลสใน
คัมภีรโนนเสีย ไมสนใจนําเขามาฆากิเลสในใจตัวเอง 
 นิโรธ คือความดับทุกข ก็ไดแตชื่อวาดับทุกขๆ ทั้งๆ ท่ีทุกขเต็มหัวใจ ไมไดถลอก
แมนิดหน่ึงเลย จากความจําไดวานิโรธๆ น้ันนะ ไดพากันคิดบางหรือยังวา กิเลสมรรค
ผลนิพพานที่มีชื่อในคัมภีรทานชี้เขามาที่ใจชาวพุทธเรา ใหพากันปฏิบัติกําจัดกิเลสดวย
มรรค คือปฏิปทาเคร่ืองดําเนินซ่ึงมีอยูกับใจกับกายเราดวยกัน คือทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค อันแทจริงมีอยูกับตัวเรา สวนช่ือธรรมเหลาน้ีมีอยูในคัมภีร 
 น่ีมันออกไปขางนอกเร่ือยๆ ตอมาก็เลยกลายเปนนอกไปเสียหมด จากนั้นก็จะ
กลายเปนศาสนพิธีเต็มตัวชาวพุทธ ไมมีความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไวเลย แลวจะ
เอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ตอจากนั้นก็วามรรคผลนิพพานไมมี จะมีอะไรกับโมฆ
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บุรุษ โมฆสตรีที่ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ไม
มีจริงสําหรับคนที่มีแตชื่อศาสนาเต็มตัว ศาสนาพิธีเต็มใจ การปฏิบัติไมมีแมนิด 
 แมในครั้งพุทธกาลก็เปนไดเชนนี้เหมือนกัน ผูไมเชื่อไมเคารพเลื่อมใส ไม
ประพฤติปฏิบัติตามก็เปนโมฆบุคคลอยูโดยด ี ทั้งๆ ที่ทานผูปฏิบัติตักตวงมรรคผล
นิพพานนับจํานวนไมนอยผานหนาผานตาอยูหยกๆ ก็ไมสนใจ นี่มรรคผลนิพพานไมมี
เพราะเหตุที่กลาวมานี้แล ไมวาสมัยใดก็เปนโมฆะไดและสมบูรณไดเพราะคนทําใหเปน 
 ถาหากการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ท่ีทรงส่ังสอนไวแลวโดยถูกตองมี
อยูตราบใด เรื่องมรรคผลนิพพานไมตองถาม เพราะไมมีกาล ไมมีสถานที่ของการสิ้นสูญ
ไปแหงมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตามอยู หลักศาสนาจึงอยูท่ีการปฏิบัติ อยูท่ีการ
ปฏิบัติมาตั้งแตไหนแตไร และจะยังอยูท่ีการปฏิบัติน้ีตลอดไป เพราะความจริงมีอยูท่ีตรง
น้ี 
 ทุกข จะเปนทุกขกายก็ตาม ทุกขใจก็ตาม ก็เปนเคร่ืองประกาศใหความรูคือใจน้ัน
ทราบอยูตลอดเวลาท่ีทุกขแสดงข้ึนมา เพราะคนไมใชคนตาย คนมีหัวใจ ใจนี้เปนธรรม
ชาติท่ีรับทราบอยูเสมอ มีความรูอยูโดยลําพังตนเอง และรูส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาสัมผัสเก่ียว
ของตนเอง เชน ทุกขเกิดข้ึนมากับกายกับใจ ใจเปนผูรับผิดชอบกายกับใจตัวเองอยูแลว 
ทําไมจะไมทราบเรื่องของทุกข ทุกขมากทุกขนอยทราบไดท้ังน้ัน นอกจากคนตายซึ่งไมมี
ใจครอง จึงไมทราบวาทุกขเปนยังไง ทุกขมีหรือไมมีก็ไมรู เขาเอาไปเผาไฟจนเปนเถา
เปนถานก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลย เพราะความรูท่ีรับผิดชอบสุขทุกขท้ังหลาย
ไมมี นี่ทานเรียกวาทุกขสัจ คําวาสัจจะก็คือความจริงอันหน่ึงแทๆ  มีอยูท่ีน่ี คือที่กายกับ
ใจนี้ 
 สมุทัย เหตเุปนแดนเกดิแหงทุกข หรือธรรมชาติท่ีผลิตทุกขใหเกิดข้ึนมาทางจิต
ใจไดแกธรรมชาตินี้ จะแกดวยวิธีใด ธรรมชาติน้ีคืออะไร ยนยอเขามาตามท่ีทานบอกไวมี
สาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้คือตัวสมุทัย ทานใหชื่อวาสมุทัย แลวจะแก
อันน้ีดวยวิธีใด ธรรมชาตินี้เกิดที่ใจ อยูท่ีใจ 
 ทานสอนมรรค วิธีแกคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาทิฏฐิ  คือความฉลาด
แหลมคม ความเห็นชอบ เห็นชอบในอุบายที่ควรจะแกกิเลสทุกประเภทไดนั้นเอง จึง
เรียกวาเห็นชอบ ถาความเห็นเปนเคร่ืองสงเสริมกิเลสก็ไมเรียกวาความเห็นชอบ เรียกวา 
มิจฉาทิฏฐ ิไมใชสัมมาทิฏฐ ิ
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 สัมมาสังกัปโป ความดําริ ดําริชอบทานก็บอก ดําริชอบ อาการของความดําริ
ชอบน้ีมีก่ีแงทานก็บอก ทานแยกเปนแขนงออกไป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ความดําริเพื่อ
ความไมพยาบาทปองรายหมายโทษผูอ่ืน ความคิดที่ผิดนั้น ตนก็ทําลายตนได และปอง
รายผูอื่นได เพราะความคิดที่ผิดนี้ไมเขาใครออกใคร ใครคิดขึ้นมาผูนั้นก็ชื่อวาคิดเพื่อ
ทําลายตนและทําลายคนอื่นได อวิหึสาสงฺกปฺโป ความไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน อัน
ใดที่เห็นวา     เปนภัยตอจิตใจรวมหมดทั้งกายดวย      ก็พยายามหลีกเวนในสิ่งนั้น   
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ความดําริคิดเพ่ือจะออกจากเคร่ืองผูกพัน ทานแยกแขนงๆ ไปอยางน้ี 
เหมือนดังตนไมมีแขนงมีก่ิงกานสาขาตางๆ จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ เปนที่สุด น้ีคือ
เครื่องแกกิเลส แกสมุทัยน้ีเอง 
 การดําเนินเพ่ือการแกกิเลสดวยธรรมอันชอบแปดประการน้ี ก็ชื่อวาเปนผูดําเนิน
เพ่ือการแกกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสก็มีอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด มรรคก็มี
อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด เหมาะสมกัน เหมือนเคร่ืองมือทํางานมีท้ังอยาง
หยาบ อยางกลาง อยางละเอียด  
 คําวานิโรธ คือความดับทุกข เม่ือสติปญญามีความสามารถดับทุกขไดมากนอย
นิโรธะ คือความดับทุกขก็แสดงข้ึนมาโดยธรรมชาติของตน ไมตองไปบังคับใหนิโรธตอง
แสดงทาดับทุกขทาน้ันทาน้ี มันเปนอาการเปนกิริยาอันหนึ่งเทานั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่
บําเพ็ญ ทานแจงไวอยางน้ีเพ่ือเราไดเขาใจก่ิงแขนงตางๆ แตไมใหไปยึดไปถือวาเปนตน
เปนตัว จนลืมขอปฏิบัติท่ีจะกําจัดกิเลสน้ันเสีย ไดแตกิริยา ไดแตชื่อก็ไมเกิดประโยชน
อะไร 
 นี่คือเครื่องตัดสินของศาสนาวา สามารถจะยังคนใหบรรลุมรรคผลนิพพานได
มากนอย เปนเคร่ืองตัดสินดวยเคร่ืองมืออันน้ี ผูที่นําเครื่องมือนี้ไปประกอบ มีความ
สามารถฉลาดแหลมคมขนาดไหน เอา ถาเปนผูมีความสามารถ เครื่องมือนี้เหมาะสมอยู
แลวเอาไปเถิด ไปปฏิบัติเถิด ไมมีกิเลสตัวใดจะเหนือเครื่องมือหรือเครื่องประหัต
ประหารนี้ได กิเลสทุกประเภทตองหมอบราบลงดวยเครื่องมือนี้ไมวากาลใดสมัยใด อดีต
ท่ีผานมาแลวก็ดวยเคร่ืองมืออันน้ี ที่กิเลสราบไปไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ก็เพราะเคร่ือง
มือมัชฌิมาปฏิปทาน้ี  
 พระพุทธเจาไดเปนพระพุทธเจาก็เพราะเคร่ืองมืออันน้ี พระสาวกทั้งหลายไดเปน
พระอรหันตก็เพราะเคร่ืองมืออันน้ี ที่จะเปนในระยะตอไปก็เครื่องมืออันนี้ ไมมีส่ิงใดกีด
ขวางทางเดินเพื่อความถึงวิมุตติหลุดพนได ธรรมชาติท่ีกีดขวางก็คือสมุทัยเปนสําคัญ
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เครื่องมือบุกเบิกธรรมชาติที่กีดขวางนี้ก็คือมรรคเปนสําคัญ เมื่อทั้งสองอยางนี้เขา
ประกอบทําหนาท่ีตอกันแลว ก็เปนการบุกเบิกทําลายกิเลสไปในตัว นิโรธว่ิงตามหลัง
เฉยๆ มรรคฆากิเลสเพื่อดับทุกขไดขนาดไหน นิโรธก็แสดงความดับทุกขๆ ไปตามลําดับ 
เพราะอํานาจของมรรคทํางานฆากิเลสโดยถายเดียว นิโรธไมเก่ียวกับการฆากิเลส 
 ธรรมจึงเปนมัชฌิมาอยูเสมอ ไมมีที่จะตองดัดแปลงแกไขที่ตรงไหน วาคร้ัง
พุทธกาลทานฆากิเลสดวยธรรมนั้นๆ บัดน้ีธรรมน้ันๆ ไดลาสมัยไปแลว กิเลสแซงหนา
ธรรมไปไกลแลว ไมมีธรรมประเภทใดที่สามารถแกกิเลสได จึงตองผลิตธรรมข้ึนมาใหม 
อยางนี้ไมม ีธรรมเปนธรรม เปนเครื่องปราบปรามกิเลสดวยความเหมาะสมตลอดมา จงึ
เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมอยูเสมอ 
 ผูที่กีดกั้นทางเดินของตัวก็คือเรา กีดกั้นมรรคผลนิพพานก็คือเรา ผูจะบุกเบิก
มรรคผลนิพพานใหปรากฏขึ้นมาในใจก็คือเรา จึงไมมีสถานท่ีหรือบุคคลใดท่ีนาตําหนิวา
มากีดขวางทางเดินเพื่อความพนทุกขของเรา นอกจากจะตําหนิเราเทานั้น วาเปนผูกีดกัน
และทําลายตัวเอง สถานท่ี กาลเวลา ไมมีทางที่จะไปตําหนิเขาได มันเปนความจริงแตละ
อยางๆ เรื่องทั้งหมดขึ้นอยูกับเรา 
 มรรคผลนิพพานไมมี มันจะมีอะไร ก็โมฆบุคคล มันหมดคุณคาราคาเสียทุกอยาง 
แลวจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนซึ่งเปนของมีคุณคามาก มาเกี่ยวของกับบุคคลที่หมด
คุณคาราคาแลวน้ัน เหมือนคนตายแลวเอาสายสรอยสังวาลไปประดับตกแตงใหมีสงา
ราศี สวยงามท่ีตรงไหนก็คนตายแลว เอาเคร่ืองประดับไปประดับหาพระแสงอะไรก็
ประดับคนตาย มีคาที่ไหน มันเหมาะสําหรับฟนไฟเทานั้น คนตายทั้งเปนก็เปนอยางนั้น 
จะเอามรรคผลนิพพานไปประดับยังไง ตองประดับคนท่ีมีคุณคามีราคา ผูมีความใคร
ความสนใจในอรรถในธรรม มีความประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรม ผูเชนนี้คูควรกับ
มรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูกับคนน้ี ซึ่งเหมือนกับคนเปน เอาอะไรมาประดับ
ก็ได ธรรมาลังการ ธรรมะเครื่องประดับประเภทไหนไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับเจาของที่จะ
สามารถนําธรรมะน้ันๆ มาเปนเครื่องประดับตัว 
 จิต ไมใชจะมืดบอดอยูตลอดเวลา เหมือนอยางกลางคืนเวลานี้ไมใชจะมืดอยู
อยางนี้ตลอดไป พอพระอาทิตยโผลขึ้นมาความมืดก็หายไป น่ีความมืดท่ีมีอยูในจิตใจ
ของเรา ก็เพราะสติปญญายังไมสามารถผลิตตัวขึ้นมาไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเทานั้น ความ
มืดที่มีอยูภายในใจจึงเหมือนมีอํานาจและทําใจใหมืดไดตลอดไป ประหน่ึงใจจะไมมีวัน
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สวางไสวไรความมืดมิดปดทวารนี้ไปไดเลย จะมืดบอดอยางน้ันตลอดกัปตลอดกัลป 
ความจริงก็ไมเปนเชนนั้นเสมอไป ใจที่มีธรรมยอมมีเวลาสวางได 
 ถาการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา ยังมีอยูในจิตใจดวงใดใน
บุคคลผูใด จิตของผูนั้นจะมีความสวางขึ้นมาโดยลําดับจนถึงความสวางเต็มที่ ไมมีมลทิน
แมนิดแปดเปอนภายในจิตใจ กลายเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมาไดจากความโงเขลาเบาปญญาซ่ึง
เคยมีมาแตกอน 
 พระพุทธเจาก็ทรงอุบัติขึ้น ในทามกลางแหงความโงเขลาเบาปญญาเชนเดียวกับ
พวกเรา ความมืดบอดมีเหมือนกัน กิเลสมีอยูจะไมเรียกวาคนมืดบอดยังไง พระราชบิดา 
พระราชมารดาทั้งสองก็เปนคนมีกิเลส พระองคก็เปนคนมีกิเลส เกิดในทามกลางแหง
ความมีกิเลสทั้งรางกายและจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลสเหมือนกัน 
 แตเม่ืออาศัยการชําระสะสางซักฟอกอยูเสมอ จิตใจก็โผลข้ึนมาจากความมืดบอด
ท้ังหลาย กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา พระทัยสวางกระจางแจง เปนโลกวิทู รูแจงโลกท้ังปวง 
แตกอนไมไดทรงเปลงพระวาจาวารูแจงโลกเพราะยังไมแจง แมแตจะรูแจงตัวเองยังไมรู
แจงได จะไปรูแจงโลกไดยังไง โลกขันธตัวเองยังไมรูจะไปรูโลกขันธ โลกธาตุภายนอกได
ยังไง พอทราบตัวเองแจงชัดก็กระจายไปหมด รูไดหมด จึงทรงมีพระนามวาโลกวิทู เรื่อย
มาจนปจจุบันนี ้
 สาวกทั้งหลายก็เกิดมาในทามกลางแหงคนมีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรา จะวาใคร
ดีใครยิ่งใครหยอนกวาใคร เม่ือมีพอแมเปนแดนเกิดดวยกัน เปนผูมีกิเลสดวยกัน ผูเกิด
มาก็เปนคนมีกิเลส พอแมผูใหกําเนิดก็เปนผูมีกิเลสดวยกัน ซึ่งเปนเรื่องของความมืด
บอดดวยกัน อาศัยที่เราบําเพ็ญทั้งใหมและเกาอยูเสมอ ประพฤติปฏิบัติตัวดวยธรรมนี้
แลซ่ึงเปนเคร่ืองขัดเกลาส่ิงท่ีมืดบอดท่ีมีอยูภายในใจ ใจคอยสวางกระจางแจงข้ึนมา
เรื่อยๆ 
 อยางคําที่วาจิตสงบ น่ีเราไมเคยไดยินแตกอน อยาวาถึงเราไดทําเลย ความไดยิน
ก็ไมเคยไดยิน แตเม่ือเราไดศึกษาอรรถธรรมกับครูกับอาจารยเร่ือยๆ เราก็ทําดวย ความ
สงบก็คอยปรากฏขึ้นภายในใจเรา เออ วันนี้สบาย จิตสงบไมวุนวาย ถายิ่งไดประพฤติ
ปฏิบัติมากเขา ความสงบก็เปลี่ยนสภาพสูความละเอียดเรื่อยๆ ไป ความสงบมีมากเพียง
ไร ความสบายก็มีมากเพียงน้ัน ความสุขมีมากเพียงนั้น 
 เทาที่ความสุขไมปรากฏก็เพราะความสงบไมม ี ความวุนวายนั่นแลเปนเครื่องกอ
กวนไมใหเกิดความสงบขึ้นมาได เพราะฉะน้ันการชําระจิตใจดวยจิตตภาวนาจึงเปนการ
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ระงับดับความวุนวายท้ังหลาย เพื่อใหความสงบปรากฏตัวขึ้นมา ความสุขซึ่งเปนเงาเทียม
ตัวกับความสงบน้ัน ยอมปรากฏตัวขึ้นมาตามลําดับ จนกระทั่งปรากฏอยางเดนชัด น่ี
ทานใหช่ือวาสมาธิ ไดกลายมาเปนสมบัติของผูบําเพ็ญจิตตภาวนาอยางชัดเจน 
 เม่ือจิตมีความสงบหลายคร้ังหลายหนก็เปนฐานม่ันคงข้ึนมาภายในใจ เรียกวาจิต
เปนสมาธิ คือจิตมีหลักฐานมั่นคงไมหวั่นไหวโยกคลอนงายๆ เหมือนอยางแตกอน 
ความรับสัมผัสรับไดเพราะจิตเปนเจาฉลาดรูตลอดเวลาอยูแลว ทําไมจะรับทราบไมได 
อะไรสัมผัสตองรับทราบ แตไมหวั่นไหวไปตามนั้นอยางงายดายเหมือนแตกอนเทานั้น
เอง 
 ทีนี้เราควรพิจารณาทางดานปญญา เอา ปญญาคือความฉลาดแหลมคม ขุดคนลง
ได ลึกตื้นหยาบละเอียดสามารถทําไดทั้งนั้น เราขุดดินท้ังแผนเราขุดไดก่ีเมตรเรายังขุด
ได เจาะหินเจาะเพชรยังเจาะได แตจะมาเจาะธาตุขันธของตัวเองนี ้ ทําไมจะเจาะไมได
เจาะไมทะลุ ถาใชปญญาเจาะยิ่งลึกยิ่งกวาเจาะสิ่งเหลานั้นเสียอีก สติปญญายังละเอียด
แหลมคมยิ่งกวาเครื่องมือทั้งหลายที่เจาะหินเจาะเพชรนั้นอีก พระพุทธเจาทานเจาะดวย
วิธีน้ี ปญญาคือความฉลาดแหลมคม สอดสองเขาไป ขุดคนเขาไป 
 ความจริงมีอยู เราปนเกลียวความจริงตางหาก จึงขนเอาทุกขขึ้นมาเผาตนเอง แต
เราก็ไมเห็นโทษแหงความปนเกลียวกับธรรมวาเปนโทษ จึงตองปนอยูเสมอ ปนเสมอก็
ทุกขอยูเสมอ ปนไมหยุดก็ทุกขไมหยุด ทุกขอยูร่ําไปไมมีใครชวยไดถาเราไมชวยตัวเรา
เอง ดวยการฝนกิเลสและปฏิบัติตนตามธรรม 
 เอา เพื่อไมปนเกลียว มันเปนยังไงในธาตุขันธอันน้ี พิจารณาดูทั้งขางนอกขางใน 
นับแตวันเกิดมารางกายเปนยังไง ตัวเล็กๆ โตขึ้นมาขนาดนี้แลวเปนยังไง มันคอยทรุด
โทรมลงไป ขางนอกขางในมันเปลี่ยนไปโดยลําดับลําดาเห็นไดอยางชัดเจน ไมปดไมบัง
ทั้งวันทั้งคืน รูอยูเห็นอยูดวยใจของเราเองซึ่งเปนผูรับทราบกับสิ่งเหลานี ้
 เรื่องอนิจฺจ ํก็เห็นไดชัด ทุกฺขํ ก็เปนอยูแลว ทุกฺขํ มันขังเราน่ีซิ น่ังก็น่ังอยูกับกอง
ทุกข นอนอยูกับกองทุกข ยืนเดินนั่งนอนอยูกับกองทุกขทั้งนั้น ถูกทุกขมันขังอยูตลอด
เวลา เราจะวาทุกขขังเราก็ได แยกไปซิสติปญญาเราม ี ยอมจนตรอกใหกิเลสกองทุกขขัง
อยูทําไม 
 อันใดเปนอุบายที่จะถอดถอนหรือไดสติสตังขึ้นมา ไดความคิดอานแปลกๆ ขึ้น
มาเพ่ือถอดถอนความโงเขลาเบาปญญาของตน อันน้ันเรียกวาปญญา เรียกวาธรรมทั้ง
น้ัน ไมจําเปนจะตองมีอยูในแบบแผนตํารับตําราอยางเดียว เพราะกิเลสไมใชจะถูกขังให
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อยูในแบบแผนตํารับตําราถายเดียวเทาน้ัน มันอยูไดกับหัวใจของคน สิ่งที่ใหเปนกิเลส
มากนอยมันเปนไปไดท้ังน้ัน โดยไมคํานึงถึงแบบแผนตํารับตําราเลย แตเวลาเราจะ
พิจารณา ทําไมจึงตองไปคนหาแบบแผนตํารับตําราเสียทุกบททุกบาททุกคาถาบาลี 
อุบายวิธีน้ีมีในตําราไหม อุบายวิธีน้ีทานเขียนไวไหม บทเวลาสั่งสมกิเลสพอกพูนหัวใจไม
เห็นไปดูตําราเสียกอนละ ถาอยางน้ันก็ไมทันกัน เพ่ือใหทันกัน เอา คิดขึ้นมา อุบายวิธีใด
ที่เปนไปเพื่อความถอดถอนตัวเองใหรูแจงเห็นจริง น้ันแหละคือ ปญญา นั่นแหละคือ
ธรรม 
 ธรรมมีอยูกับเรา จงหาอุบายวิธีฉลาดแหลมคมแกตัวเราเอง ดูท่ีตรงขันธน้ีดูให
ชัดเจน หนาที่ของเราที่จะดู เวลาน้ีกําลังทํางาน จงบังคับจิตใจใหทํางานในหนาที่ของตัว 
อยาใหวอกแวกคลอนแคลนสงไปขางนอก การสงไปไหนทั้งวันทั้งคืน สงตั้งแตวันเกิดมา
ไดประโยชนอะไร เวลาน้ีจะสงจิตใจเขาสูสภาวธรรมท้ังหลายมีกายเราเปนตน เพื่อจะ
ถอดถอนตนออกจากหลมลึกน้ี ทําไมถึงไมพอใจคิดเขามา มีแตพอใจคิดภายนอก ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟทั้งนั้น ยังไมเห็นโทษอยูเหรอ เอาเผ็ดๆ รอนๆ อยางน้ันซิ อุบายวิธีแกตัว
เองหรือส่ังสอนตัวเองตองส่ังสอนอยางน้ัน 
 คนเขาไปใหเห็นชัด ในรูปในกายก็อยางท่ีเห็นน้ีแหละ โลกท้ังโลกท่ีมีรูปมีกายมัน
เหมือนกัน สีสันวรรณะความสูงต่ําอะไรไมสําคัญ สําคัญที่มันเหมือนกันในเรื่อง  อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา หรือเปนรูปเปนกายเหมือนกัน 
 อนตฺตา เอา พิจารณาดู อันไหนเปนเรา อะไรเปนของเรา กองรูปทั้งหมดที่เรียก
วารางกายทั้งทอนนี้แหละ ทั้งเวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่ปรากฏตัวขึ้นมาแลว
ดับไปๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทาน้ัน ไมไดมารับ
ทราบเราวาเราเปนอยางน้ัน เราเปนอยางน้ี มีแตเราไปรับทราบเขา ก็หลงเขา ไปยึดเขา 
ปนเกลียวกับธรรมท่ีทานวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนตฺตา สพฺเพ ธมฺ
มา นาลํ อภินิเวสาย ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น ถึงข้ันสุดทาย พิจารณาหมดบรรดาสภาว
ธรรมทั้งมวล นั่นฟงแตวาทั้งปวงนั้นคือทั้งหมด ไมควรถือมั่น 
 น่ันถึงเวลาจะปลอยแลวปลอยหมด ขึ้นบันไดไปถึงบานแลวก็ปลอยบันได เดิน
ทางเขามาถึงจุดท่ีหมายแลวก็ปลอยทาง เมื่อจิตกาวขึ้นเปนตัวของตัวอยางเต็มที่โดยไม
ตองพึ่งพิงอาศัยอะไรแลว จิตก็ปลอยหมด น่ีสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา จุดสุดยอดจริงๆ 
แลว สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง 



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๙๙ 

๙๙ 

 น่ันคือปญญาแทงทะลุไปหมดแลวจะไมปลอยยังไง จะไปถืออะไรไว รูปก็ปลอย 
เวทนาก็ปลอย เวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่เปนภายในรางกายจิตใจปลอยไป
หมด สัญญา ความจําไดหมายรูมามากนอยจําไดเทาไรปลอยหมด สังขาร วิญญาณ 
ปลอยหมด แมที่สุดจิตซึ่งเปนที่ยึดในตัวอันสําคัญ พิจารณาเขาจริงๆ จงัๆ แลวปลอย
หมด จิตก็ไมยึดจิต รูจริงแลวไมยึด น่ันละทานวา สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห นิจฺฉาโต ปรินิพฺ
พุโต ถอนกิเลสตัณหาออกพรอมท้ังราก เปนผูดับสนิทในความหิว นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต 
ความหิวคือความอยากดวยอํานาจของกิเลสตัณหาน่ันแหละดับสนิท ก็มีเทานั้น 
 นี่จะเรียกวาไดมรรคผลนิพพานหรือไมที่นี ่เม่ือพิจารณาถึงขนาดน้ันแลว ไดไมได
ก็ไมเห็นสําคัญอะไร ทราบอยูกับตัวแลวจําเปนตองไปหาช่ือหานามท่ีไหนมาอีก มาตีตรา
กันทําไม เหมือนรับประทานอิ่มแลวตีตราใหหรือไมตีตราให เซ็นใบอ่ิมใหหรือไมเซ็นใบ
อ่ิมให ใหประกาศนียบัตรหรือไมใหไมสําคัญ ก็เราอิ่มแลวรูอยูนี ่ เอาใบประกาศมาทําไม 
รูอยูในตัว ใบประกาศมันเกิดประโยชนอะไร ชื่อนามเกิดประโยชนอะไร สิ่งที่เปน
ประโยชนแทๆ ก็เราเปนผูทรงไวแลวเวลานี ้นั่นละมรรคผลนิพพานแทๆ เปนอยางน้ัน 
 มีอยูกับจิตทุกดวงที่วามาทั้งนี ้ ไมวาจิตหญิงจิตชายเมื่อชําระได อันนั้นเปนสมมุติ
อันหน่ึง ธรรมชาติของความรูนั้นไมไดมีอยูกับคําวาเปนหญิงเปนชาย อันนี้แหละเปน
แกนสําคัญ เปนแกนสําคัญ เปนแทนเปนแกนอันสําคัญ แกก็แกเพื่อจะใหเห็นธรรมชาติ
อันสําคัญนี้เต็มภูมิของจิตของธรรม 
 แบกอะไรมันก็ไมทุกขเหมือนแบกธาตุแบกขันธ แบกอุปาทานในขันธและอารมณ
ทั้งปวง เราแบกไมหามเสาถึงเวลาปลอยวางก็ไดปลอย แบกธาตุแบกขันธนี้มันไมได
ปลอยนา ตายแลวยังหวงอีกดวย เวลาจะตายยังหวงไมอยากตาย หวงก็คือ อยากจะหาม
อยากจะแบกทุกขตอไปอีกอยูนั้นแล ใหรูใหปลอยทั้งที่ยังไมปลอยขันธนี่ซิ วางเสียตอนท่ี
ยังไมไดวางขันธทิ้งนี้ มันเหมาะ อยูสบาย 
 ใครจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ท่ีส่ังสอนสัตวโลกใหถึงความ
สบายอันสูงสุดน้ี มีหรือในโลกน้ี มีใคร ไมมองเห็นใครจะฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจา พุทธฺ ํ
สรณํ คจฺฉามิ เอา ยึดใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงตัวจริงความจริง 
 เราจะพบศาสดาทีต่รงความจรงิลวนๆ น่ันแหละ คือจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ น้ัน เมื่อ
ถึงจิตบริสุทธ์ิแลว เราจะไมถามหาศาสดาเลยวาอยูท่ีไหน นิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนอัน
เปนกาลสถานที่เวล่ําเวลาเทานั้น ไมมีปญหาอะไรเลย ความจริงก็คืออันน้ี อันน้ีเปนฉันใด 
พระพุทธเจาเปนฉันน้ัน แลวจะไปถามหาพระพุทธเจาที่ไหนอีก เพราะอยูท่ีไหนก็เหมือน
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อยูกับพุทธะ นี่แหละพุทธะแท  ถึงพุทธะน้ีแลวก็เหมือนเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอด
เวลาอกาลิโก  

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูสึกเหน่ือยๆ 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตเปนสิ่งที่ฝกได 
 

 พระกรรมฐานทานผูปฏิบัติมุงอรรถมุงธรรม มุงมรรคผลนิพพานจริงๆ เราดู
ทานนาดูอยางซ้ึง นาดูอยางบอกไมถูกก็ม ี นาดูที่พอพูดไดก็ม ี ในกิริยาที่ออกมาจากใจ
ซึ่งมีความเขมแข็ง มีสติสตัง มีความระมัดระวังของทาน อยูไหนทานอยูแบบอนาถาดู
ไมคอยกังวลอะไร เหมือนไมมีความกังวลอะไร ทานนะสบาย ผูไปดูความเปนอยูของ
ทานแลวสลดสังเวชเพราะสงสารทาน ทานอยูอยางจนๆ เขียมๆ ในปจจัยส่ี ในปาในถ้ํา 
ในภูเขาอันเปนสถานท่ีบําเพ็ญของทาน ทั้งนี้ก็เปนมาดั้งเดิมแตพระพุทธเจาพระสาวกที่
พาดําเนินมา 
 หลักใหญที่ออกมาจากความมุงมั่นแหงธรรมนั้นแสดงออกมาเปน อปฺปจฺฉตา 
คือความมักนอย เหมือนนกมีแตปกกับหางคืออวัยวะเทานั้น บินไปหากินผลไมที่สุก
ตามที่ตางๆ พออ่ิมทองแลวก็บินไป ไมไดมีความหวงใยตนไมนี้วาเราเคยกิน ผลไมนี้
เปนของเรา เปอกตมนี้เปนของเรา เราติดสถานที่นี่ เราชอบสถานท่ีน่ี นกไมมีอารมณ
ยุงกับส่ิงเหลาน้ัน 
 ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน ไปที่ไหนแลวเปนอันวาผานไปๆ ไมเปนสัญญาอารมณกับ
สิ่งตางๆ ซ่ึงเคยไดอยูอาศัย เคยสนิทสนมมาแลว ความไมเปนอารมณเหลานี้ก็เพราะ
ความมุงมั่นตอธรรมเปนสิ่งสําคัญ เหมือนกับแมเหล็กอันหน่ึง ดึงดูดความรูสึกตางๆ 
ใหเขาไปสูจุดเดียวนั้น กิริยาอาการที่แสดงออกจึงสอใหเห็นวาแมเหล็กนั้นดึงดูด คือ
ความมุงมั่นนั้นดึงดูดใหกิริยาอาการทุกอยางหนักไปในธรรม จึงเปนกิริยาท่ีนาดูนา
เคารพเล่ือมใสแกผูไดเห็นไดยิน 
 การภาวนาของทานไมไดถือแตเวลานั่ง เวลาเดินจงกรม เวลาน่ังภาวนา ทานถือ
สติเปนสําคัญ ความระมัดระวังสติต้ังคอยรักษาจิต เพราะจิตนั้นเทียบแลวก็เหมือนนัก
โทษ ตอนน้ันยังไมมีคุณคาอะไรพอจะเรียกวา “นักคุณ” เอาอยางน้ีดีกวา ควรเรียกวา
นักโทษดีกวา เหมือนผูตองหา คําวานักโทษก็ไดแกความรุมรอนที่มันกลุมรุมอยูภายใน
จิต ผูตองหาก็ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย หาเร่ืองน้ันใสหาเร่ืองน้ีใส หาเรื่องนั้นมาทุบหา
เรื่องนั้นมาต ีอยูทํานองนั้น ไมมีใครชวยเหลือไดเลย 
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 เราจะเรียกวา จิตเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยูตลอดเวลาก็ไมผิด 
เพราะจิตไมมีความปรุโปรงโลงทะลุภายในตัวเองพออยูเปนปกติสุขไดเลย มีแตถูกรุม
ลอมดวยกิเลสอยูตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน อิริยาบถทั้งสี่ไมเคยมีอิสระ 
 ความไมมีอิสระ ความอยูใตอํานาจแหงความกดขี่บังคับมันเปนความสุขที่ไหน 
มีแตความทุกขทั้งนั้น เพราะความเปนนอยเขา นอกจากความเปนนอยแลว เจานาย
บังคับเราก็คือตัวกิเลส มันจะไวหนาใคร บีบบังคับอยูตลอดเวลา จะหาความสุขที่ไหน 
จึงเรียกวาผูตองหา เรียกวานักโทษกวนตัวเอง หาความสุขก็ไมเจอ มองไปไหนก็มืด
แปดทิศแปดดาน ทางที่จะเล็ดลอดออกไปก็ไมมี จิตก็ตองเรียกรองหาผูชวยเหลือ แลว
ใครจะเปนผูชวยเหลือจิตที่ไดรับความทุกขความกดขี่บังคับนอกจากเรา คําวาเรามีขึ้น
มาอีกอันหน่ึง แทรกกันข้ึนมาจากจิตน่ันแล ก็หมายถึงสติปญญา หมายถึงความรูสึก
ชนิดหนึ่งที่แทรกผุดขึ้นมาจากใจมาเปนความรับผิดชอบใจ มีสติปญญาคอยควบคุม
รักษา ผูน้ีแลท่ีจะใหความชวยเหลือได 
 เมื่อผูนี้สามารถใหความชวยเหลือได ผูตองการที่จะรื้อถอนจิตออกจากความ
กดขี่บังคับก็ตองพยายามทางสต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหมาก เพื่อจิตจะได
เบาบางจากสิ่งกดถวงทั้งหลายลงโดยลําดับ เรานี้แลเปนผูใหความหวังความพนทุกข มี
กําลัง มีศรัทธา มีความเพียรกลา มีความอดความทน เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบก็ที่
ตรงนี้เอง 
 เพราะในโลกนี้ไมมีอันใดมีคุณคาหรือใหญที่สุดยิ่งกวาจิต จิตเปนสิ่งที่ครอบ
โลกธาตุ เพราะจะคิดเรื่องอะไรก็มีจิตเทานั้น ออกจากใจผูเดียวไปใหความหมายในสิ่ง
ตางๆ ถาดีก็ดีเลิศ ถาเลวก็เลวท่ีสุด ไดแกจิตดวงเดียวน้ี เม่ือจิตน้ีทําไดท้ังสองอยาง 
ใครจะตองการความเลวที่สุดเลา ยิ่งผูมุงตอความดีอยางยิ่ง ผูที่มีความเชื่อความเสื่อม
ใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจา และผูปฏิบัติเปนนักบวชดวยแลว ก็ยิ่งจะหนักแนน
ในทางความพากเพียรใหมากข้ึนโดยลําดับ 
 จิตเม่ือมีผูชวยเหลือ ก็ยอมไดรับความสวางไสวความเบาภายในตัวเอง ถาโรคก็
เรียกวาพอหลับพอนอนได ไมครวญครางอยูท้ังวันท้ังคืนนัก พอมีเวลาหลับได แมจะมี
ทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็พอทนได ไมถึงกับตองรองครางเพื่อความลมตายถายเดียวเพราะมี
ยา ยาเขาไปกําราบปราบปราม หรือยาเขาไประงับโรครายใหบรรเทาเบาบางลงไป คน
ไขก็พอนอนหลับได พักได พอทนไดกับทุกขเวทนาไมสาหัสจนเกินไป 
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 จิตเมื่อไดอาศัยธรรมเปนธรรมโอสถ กิเลสประเภทตางๆ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ
โรคก็คอยถอยตัวลงไป จิตใจก็พอมีความสงบสุข เรียกวาพอนอนหลับไดดวยความ
สงบเย็นใจ เพราะใจนี้เหมือนกับคนไขนั่นเอง และพยายามโดยทางหยูกยา คือความ
พากเพียรเขาเร่ือยๆ จนกระทั่งจิตคอยสบายหายวันหายคืนไป ความสวางกระจางแจง
ก็ปรากฏข้ึนมาเร่ือยๆ ส่ิงท่ีไมเคยรูก็รู ส่ิงไมเคยเห็นก็เห็น รูเห็นขึ้นที่ใจ เพราะใจเปน
สิ่งที่ละเอียดที่สุดในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน แมจะถูกกิเลสกดขี่บังคับหนักเบา
ขนาดไหน ความคลองแคลววองไวของจิตไมเคยลดละตัวเองเลย ย่ิงไดปลดเปล้ืองส่ิง
โสมมท้ังหลาย ส่ิงกดถวงท้ังหลายออกไดโดยลําดับดวยแลว    ก็ยิ่งแสดงความคลอง
แคลววองไว ความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง
โดยที่ไมเคยคาดฝนมากอน 
 เพียงแตสมาธิสงบอยางเต็มที่ใหเราเห็นเทานั้น ก็เห็นเปนความอัศจรรยของเรา
โดยไมตองไปถามใคร เวลาสงบจริงๆ มันขาดหมดนี่ ไมมีอะไรสืบตอกันเลย เพียงขั้น
สมาธิที่สงบแนบแนนอยางเต็มที่ก็เห็นไดชัดกับตัวเอง หายการไขวควาท่ีเคยเปนมา มี
แตตั้งหนาบําเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อผลอันยิ่งใหญตอไปไมลดละทอถอย 
 ความที่จิตขาดจากอารมณอะไรทั้งหมด ไมมีอะไรมาประสับประสานยุงกวน 
เวลานั้นแลเปนเวลาที่จิตสงบและเปนตัวของตัวเต็มที่ในขั้นสมาธ ิ ผลที่เกิดขึ้นจาก
ความสงบก็คือความสุข ความอัศจรรยเห็นไดอยางชัดเจน แมสมาธินั้นจะคอยผานไป 
ขณะนั้นจะผานไป กลายมาเปนจิตธรรมดาก็ตาม ความเชื่อในผลที่เคยรูเคยเห็นจาก
การปฏิบัติของตนน้ันจะไมถอดถอนเลย จิตใจก็มีความสงบเย็นเปนพื้นฐานของใจ ไม
วอกแวกคลอนแคลนเหมือนแตกอนที่จิตยังไมไดหลักยึดเปนที่พอใจ 
 คําวา อจลศรัทธา ก็เกิดข้ึนมาเอง คือเช่ือไมหว่ันไหว ทีน้ีเช่ือแนแลววาผลแหง
การประพฤติปฏิบัติในแงจิตตภาวนาเปนเชนน้ี น่ีเปนอจลศรัทธา อจลา สุปติฏฐิตา 
ความเชื่อไมหวั่นไหวโยกคลอนตั้งดีแลว ดังทานสวดอนุโมทนาตอนเชา เปนหลักของ
ใจหลักของความเชื่อมั่น จะเห็นหรือไมเห็น รูหรือไมรูก็ตาม ตองการทุกเวลาก็ตาม 
ความพยายามจะพยายามอยูเรื่อย ผลปรากฏข้ึนมาเร่ือยๆ และปรากฏผลสืบตอกันไป
ไมขาดสาย จนกระทั่งใหสงบไดทุกเวลา จับไดทุกเวลา ตามความชํานาญของจิตเปน
อยางนั้น 
 จิตเปนสิ่งที่ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาก็ไมสอนใหฝก พระพุทธเจาก็ไม
บริสุทธิ์เพราะฝกไมได มันเปนอฐานะ คือเปนสิ่งที่ไมควรเปนได แลวจะเปนไดยังไง 
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แตนี้เปนฐานะ สิ่งที่ควรเปนไปได ศาสนธรรมที่สั่งสอนโลกก็เปนฐานะ เหมาะกับโลก
ท้ังหลาย ในธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี ้ เปนธรรมที่อยูในฐานะของโลกที่จะ
ปฏิบัติไดตามสติกําลังของตนดวยกัน 
 ส่ิงใดท่ีเปนอฐานะ พระพุทธเจาจะไมนํามาแสดงใหสัตวโลกเสียเวลํ่าเวลาเลย 
และพระองคเองก็ไมทรงสอนใหเสียเวลาเหมือนกัน ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้
อยูในวิสัยของสัตวโลก ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดแมไมทุกรายก็ตาม แตมีจํานวน
มากตอมากที่จะสามารถรูได เปนไปไดตามธรรมแงน้ันๆ รวมแลว ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ เพื่อจริตนิสัยของสัตวที่มีจํานวนมาก จะไดเลือกเอาตามจริตนิสัยหรือความ
ถนัดของตนไปปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นมา 
 เรานักปฏิบัติจิตตภาวนา ถายังไมจนตรอกมักไมเชื่อตัวเองได เม่ือจนตรอกสัก
ทีสองทีเขาไป จนตรอกดวยการตอสู ไมใชจนตรอกดวยความส้ินทาถอยหลัง เม่ือจน
ตรอกจริงๆ แลวก็สูกัน สูดวยสต ิสูดวยปญญา ไมไดสูดวยความอดทนเฉยๆ โดยไมมี
สติปญญาเปนเครื่องมือสําหรับใชในการตอสู สูอยางนี้ผลจะแสดงขึ้นมาใหเราเชื่อตัว
เองได 
 สวนมากคนเราถาไมจนตรอก สติปญญาก็ไมเกิด อยูปกติก็เหมือนโงดวยกันทุก
คน แตธรรมดาทั่วๆ ไปแลว คนเราไมใชจะโงอยูตลอดเวลา ถึงเวลาฉลาดมันมีได เชน
เวลาจนตรอกคนเราตองหาชองหาทางความคิดความอานตางๆ ในแงสติปญญาเอาให
เต็มสติปญญาจนขนาดวาเอาตัวรอดไดนั่นเอง คิดจนเต็มภูมิเพ่ือเอาตัวรอด หมดสติ
ปญญาแลวจึงจะยอมตาย ถายังพอมีทาคิดทาสูอยูแลวจะไมยอมตายงายๆ คนเรา นั่น
แหละสติปญญาเกิดตรงน้ันแหละ นักปฏิบัติน่ันแลจะรูความโงความฉลาดของตนจาก
การตอสูในเวลาคับขันจนตรอกจนมุม เชนทุกขเวทนากลาในเวลาน่ังภาวนานานๆ และ
เวลาเจ็บไขไดปวยหนักๆ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ จะแสดงฤทธ์ิเดชแหงธรรมท้ังหลาย
มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตนขึ้นมาเพื่อชวยตัวเองในเวลานั้น ใครๆ ไมยอมตายอยู
เฉยๆ แหละ ตองสู ตองพิจารณา 
 เชนทุกขเวทนาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไขไดปวย ก็ถือทุกขเวทนานั้นเปนเปาหมาย
แหงการพิจารณาไมลดละทอถอย ไมปรุงไมหมายใหทุกขเวทนาดับไป ความอยากให
ทุกขดับไปนั้นเปนภวตัณหา กามตัณหา ความอยากใหทุกขหายนั่นละคือกิเลส ถามัน
หายดวยความอยากจริงๆ ก็ไมตองหาหยูกหายามารักษากัน ใครก็อยากหายดวยกันทุก
คน โรคตองหาย ความเจ็บปวดนั้นๆ ตองหายดวยความอยากใหหาย แตน้ีไมไดหาย
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ดวยความอยาก เพราะความอยากเปนการเพิ่มความทุกขใหมากขึ้นโดยความสําคัญ
ของตน จึงไมตองไปอยากใหทุกขเวทนาหาย พิจารณาใหรูตามความเปนจริงของมัน
ดวยสติปญญา มันจะหายมันก็หาย มันไมหายก็ใหรูวามันไมหายดวยการพิจารณา ไม
ตั้งความอยากใหหายสูมัน จะเปนการเสริมสมุทัยและเพิ่มทุกขยิ่งขึ้น 
 พิจารณาลงตามความจริงใหเห็นทุกข ทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริง 
เปนของจริงอยางไรบาง พอคนเขาไปเจอแลวยอมรับเอง โอ คําวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกข
เปนของจริง จริงอยางนี้เอง น่ัน พอวาจริงอยางนี้เองแลวมันถึงใจแลวนั่น ทีนี้ทุกขไม
สามารถเขามากระทบกระเทือนจิตใจไดเลย เพราะแยกกันออกแลว ถาลงไดทราบทุกข
วาเปนของจริงประจักษใจแลว ทุกขภายในใจก็ไมมีในขณะนั้น ทุกขในรางกายก็เปนสัด
เปนสวนไมกระทบกระเทือนถึงใจเลย เพราะแยกจากกัน ทุกขเปนอันหน่ึง ใจเปนอัน
หน่ึง ไมใชทุกขเปนเรา เราเปนทุกข มันแยกกันไดในขณะที่ปญญาพิจารณารอบกาย 
เวทนา จิต 
 จงคิดถึงเวลาจะเปนจะตาย มาเทียบเคียงกับความทุกขธรรมดาของเราที่เปนอยู
เพราะการเจ็บปวย เพราะการน่ังภาวนานานๆ กับทุกขเวทนาในเวลาจะตาย มันมีขอ
หนักแนนตางกันอยางไรบาง เพียงเทานี้เราสูไมไดเราทอถอย บทเวลาจะเปนจะตายนั้น
เปนเร่ืองท่ีหนักมาก มันจะตายแนๆ จิตทอถอยก็ไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากจะทํา
ใหเสียทาเสียที เพราะไมมีสติปญญาพอจะแกไขตัวใหรอดไปไดในเวลาจําเปนนั้น 
ฉะนั้น จําตองเตรียมพรอมกับการตอสูกิเลส ตัวกลัวทุกขกลัวตายใหรอบตัวไวแตบัดนี้ 
แมเวลาจะตายซึ่งเปนเรื่องธาตุขันธ จิตก็ไมหวั่นไหวโยกคลอน ตายไปอยางสุคโตของผู
องอาจกลาหาญตอคติธรรมดาซึ่งเปนหลักความจริง 
 นี่จึงเชื่ออยางฝงลึกในการพิจารณาทุกขเวทนาดวยสติปญญา เพราะเคย
พิจารณาและเห็นผลมาแลว เห็นผลอยางประจักษโดยไมตองไปถามใครอีกแลว เวลา
ทุกขมากๆ นั้นไมมีทางไปจริงๆ เราก็ต้ังใจตอสูอยูแลวน่ี ตั้งทาตอสูอยูแลวมันจะถอย
ไปไหน เอา ถอยไมได ทุกขมีเทาไร เอาจงแสดงใหหมด เราจะฟงอริยสัจมีทุกขสัจ
เปนตนจนกระทั่งตาย ถาไมตายถึงเวลาแลวจึงจะออกจากสมาธิลงเวทีกันครั้งหนึ่ง แต
เวลาน้ีจะสูกันบนเวที ชนะกันบนเวที หรือตายบนเวทีดวยทาสมาธิน้ีเทาน้ัน 
 ทุกขมีมากเทาไรสติปญญาจะนอนอยูไมได ถาอยูเฉยๆ ทุกขก็ยิ่งบีบบังคับเขา
ไปๆ อยากใหหายเทาไรย่ิงทุกขมาก จะทําไง มันก็ตองไดจับทุกขขึ้นเปนที่พิจารณาซิ 
เอา มันทุกขที่ตรงไหน ทุกขท่ีตรงไหนมาก จิตจอเขาไปตรงน้ัน สติจอท่ีตรงน้ัน ปญญา
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คลี่คลายดูตรงที่วาเปนทุกขนั้น กําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ มันก็ประจักษใจวาอวัยวะ
สวนตางๆ มันมีของมันอยูตั้งแตวันเกิดโนน ทุกขพ่ึงมาปรากฏในเวลาน้ี แลวทําไมวา
อวัยวะสวนนั้นสวนนี้เปนทุกข มันหลอกเราน่ี อาการตางๆ มันมีอยูตามความจริงของ
มัน 
 ทุกขมันก็เปนความจริงของมันอันหน่ึงเทาน้ัน เชนเดียวกับไฟไดเชื้อ มันลุกลาม
สงแสงพุงขึ้นจรดเมฆก็ตาม ไฟนั้นก็ไมทราบความหมายของตนวารอนหรือสงแสงไป
ถึงไหน คนตางหากเปนผูไปใหความหมายในเปลวไฟน้ัน อันนี้ความทุกขที่จะแสดงขึ้น
มากนอยเขาก็ไมทราบความหมายของเขา ไมทราบตัวเองวาเขาเปนอยางไร เปนแตจิต
นี้ไปใหความสําคัญมั่นหมายตางๆ กับเขา เมื่อไปใหในทางผิดก็เผาตัวเองเขาอีก ถาให
ในทางถูก เขาใจตามความจริงของเขาดวยปญญาชอบ ทุกขก็สักแตวาทุกข กายสวน
ตางๆ ก็สักแตวากาย ความรูคือจิตน้ีก็สักแตวาจิต แนะมันขาดกันท่ีตรงพิจารณารอบน้ี
แล 
 ทุกข เม่ือเราพิจารณาเห็นความจริงอยางประจักษใจน้ีแลว ทุกขก็ดับไปประการ
หน่ึง อีกประการหนึ่ง แมทุกขจะไมดับแตก็ไมสามารถจะประสับประสาน หรือทําจิตใจ
ของเราใหกระทบกระเทือนไดเลย ตางอันตางจริง เมื่อตางอันตางจริงแลวก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยเราก็ดูไดอยางไมลําเอียง ดูไดดวยสติ
ปญญาของเราอยางเต็มภูมิ ไมมีความสะทกสะทานหวั่นไหว 
 เชนเดียวกับเราดูเปลวไฟที่แสดงเต็มที่อยูดวยความหางไกล ไมใหความรอน
น้ันมาสัมผัสตัวเรา เราก็สนุกดู น่ีเราดูทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในรางกาย จะมากจะ
นอยเราดูดวยความมีสติรูรอบคอบแลว ทุกขก็ไมสามารถแผดเผาเราได ท่ีทานวา
อริยสัจเปนของจริง จริงอยางน้ี ไมใชจริงดวยความจําไดเฉยๆ แตจริงดวยความรูความ
เขาใจดวยปญญาจริงๆ แลวเราจะคานพระพุทธเจาไดท่ีตรงไหน หาที่คานไมได ก็ตอง
กราบทานอยางราบคาบเทาน้ันซิ 
 ตอนที่จิตพิจารณารอบหมดแลวนั้น จิตตองแสดงความสงาผาเผย ความองอาจ
กลาหาญท่ีสุด เดนดวง ความสวางกระจางแจงก็เดน ความองอาจกลาหาญก็เดน เดน
ทุกอยางข้ึนช่ือวาส่ิงท่ีพึงใจปรารถนา เดนขึ้นหมดในเวลานั้น เมื่อเปนเชนนี้เราจะไป
ตําหนิทุกขก็ตําหนิไมลง ก็ไมทราบจะไปตําหนิเขาทําไมกัน เพราะเขาเปนความจริงของ
เขาอยางน้ัน รางกายสวนตางๆ ที่วาเขาเปนทุกขก็จะไปตําหนิไดลงคอยังไง เพราะเขา
ไมไดเปนทุกข เขาเปนสวนน้ันๆ ของเขาตางหาก ตางอันตางจริง นอกจากจิตเราเปน
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บาหาเรื่องใสเขา แลวก็กอบโกยทุกขเขามาเผาตัวเทานั้น จึงไมมีอะไรท่ีนาชมในขณะ
น้ัน 
 เมื่อพิจารณารอบแลวจิตก็เดนดวง นอกจากนั้นยังเกิดความอาจหาญไปถึง
อนาคตคือวาระสุดทายของธาตุของขันธ เออ เวลาจะตายน่ันนะ ทุกขเวทนาจะหนักเบา
มากนอยเพียงไรจนถึงขนาดตาย มันก็เปนทุกขเวทนาตัวที่เรากําลังพิจารณาอยูเวลานี้ 
และตัวท่ีเรารูอยูเวลาน้ี จะเปนทุกขเวทนาหนาไหนมาหลอกเราพอใหลุมหลงมันนา มัน
อาจหาญขนาดน้ัน ทีนี้ความกลัวตายก็ไมมีปญหา จิตไมกลัว 
 ความตายก็ไมมีปญหา เพราะเปนสวนผสมของธาต ุ หมดกําลังของมันแลวก็
สลายตัวลงไปตามความจริงเทาน้ัน ถาความปลอมแลวก็วาเราเกิด แลวก็วาเราตาย 
แลวก็วาเราจะฉิบหายปนปไมมีอะไรเหลือ ส้ินสุดกันเพียงเทาน้ี เราจะไมมีอะไรสืบภพ
สืบชาติ ไดรูไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอไปอีกเหมือนขณะที่เปนอยูนี้ น่ีความจอมปลอมของ
จิตมันหลอกอยางนี ้หากความจริงแลวไมหลอกไมเขยา 
 ตายก็ทราบอยู สวนผสมคือธาตุขันธนี้สลายตัวลงไป ธาตุไหนก็ลงไปสูธาตุเดิม
ของตน ดินก็ลงไปสูสภาพดิน ลม ไฟ นํ้า ก็ลงไปสูสภาพเดิมของเขาตามความจริง แม
จะอยูในรางกายมันก็เปนธาตุ เปนสวนของใครของมันอยูนั้น เปนแตมาผสมกันเขา
เปนรูปเปนราง ที่โลกใหชื่อวาเปนหญิงเปนชาย เปนเราเปนเขา เปนสัตวเปนบุคคล 
เพราะอํานาจของจิตอวิชชาเขาไปยึดครองตางหาก ความจริงจิตก็เปนจิตมาด้ังเดิมจะ
เปนอะไรไป 
 ความเสกสรรความสําคัญตางๆ ของกิเลสน่ันแลหลอกเรา เพราะฉะนั้น จึงตอง
แกสิ่งหลอกลวงทั้งหลายออกดวยสติปญญา จนเขาใจตามความปลอมของมันประจักษ
ใจแลวก็หายกังวล การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยางน้ี และเวลารูก็รูอยางน้ี 
 คําวาสนฺทิฏฐิโก ดังพระพุทธเจาประทานไวนั้นไมมีปญหา จะรูเอง ก็เราปฏิบัติ
เองทําไมจะไมรูเอง ความรูความเห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้พระพุทธเจาไมทรงผูก
ขาด มอบไวกับผูปฏิบัติทุกคนจะพึงรูพึงเห็น ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันทานผูรู
ท้ังหลายพึงรูจําเพาะตน นอกจากทานผูรูแลวก็ไมมีใครจะรู คนมืดคนหลงจะไปรูไดยัง
ไง รูธรรมนะ 
 เราเคยอยูกับทุกขมานาน เราทําไมถึงกลัวทุกขอยูตลอดเวลา กลัวอยางหว่ัน
อยางไหว อยางไมมีทาตอสูใหเห็นความจริงของมันบางเลย ความกลัวนี้ก็ไมเกิด
ประโยชนอะไรกับเราแมนอย นอกจากสั่งสมกิเลสเพิ่มแกเราเขาอีก และเพิ่มทุกขเขา
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ไปอีกเทาน้ัน เพราะความกลัวเปนตัวภัยทําใหเราเกิดความหว่ันความไหวไขวควาหา
หลักยึดลมๆ แลงๆ จึงควรพิจารณาเร่ืองความกลัวเหลาน้ี จนเห็นตามความจริงแลวก็
ไมกลัว ถารูความจริงแลวไมกลัว กลัวอะไร อะไรตาย จิตไมตาย ส่ิงเหลาน้ีก็สลายลง
ตามสภาพของมัน นอกจากน้ันจิตท่ีไดชําระสะสางตนดวยดีแลว ไมตองถามถึงภูมิอันดี
ของจิต 
 จิตดวงที่ดีอยูแลวไปที่ไหนก็ด ี ไมละความดีของตน เขาสูภพกําเนิดไหนก็ดี จะ
เอากําเนิดเลวท่ีไหนมาสวมจิตไดท้ังๆ ที่จิตดีอยู ภพกําเนิดใดที่เหมาะสมกับจิตที่จะ
กาวเขาสูภพภูมินั้นๆ จิตจะกาวเขาเองเพราะจิตดีอยูแลว ของชั่วจะเขาถึงของดีไดยังไง 
ปจจุบันเปนอยางไร อนาคตเปนเครื่องสอถึงกัน เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหชําระจิต
เสียต้ังแตบัดน้ี ใหเห็นความจริงของจิตของธรรมแตยังไมตายเปนเหมาะที่สุด เอาจน
เห็นตัวภพตัวชาติประจักษใจ เพราะตัวภพตัวชาติอยูกับใจเราเอง ส่ิงท่ีกิเลสตัวหนา
ดานสันดานเลวปฏิเสธเหยงๆ อยางไมมียางอายตอความจริงบางเลย เชนบาปไมม ีบุญ
ไมมี ตายแลวไมไดเกิด คือตายแลวสูญเหลาน้ี ก็มีอยูในจิตดวงนี้ จิตตองรูตองเห็น ปด
ไมอยู เพราะมีอยูกับใจ รูขนาดกิเลสอาย หนาหงายหายหนาไปเลยไมกลามาแหยมได
อีกนั่นแล 
 เราแบกภพแบกชาติแบกกําเนิดเกิดตายมากี่กัปกี่ลานกัลป เรายังมาเปนปญหา
สงสัยภพชาติในตัวเราอยูอะไรอีก ถายังไมเห็นก็จงมองดูตัวเราขณะน้ีซิ เห็นไหมนี่มัน
ตัวภพหรือตัวอะไรกัน จะวาเราฉลาด ฉลาดที่ตรงไหน เพียงเรื่องของตัวที่คลุกเคลากัน
อยูกับภพชาติไมทราบกี่ภพกี่ชาติ เรายังไมสามารถทราบได ยังแบกความสงสัยอยูเต็ม
หัวใจของผูเปนนักกอสรางชางรับเหมาการเกิดตาย แลวจะวาเปนคนฉลาดไดอยางไร 
จะวาเราฉลาดไดอยางไร ภพชาติอยูกับเรา ถาอยูนอกโลกนอกสงสารนั้นก็สุดวิสัย เรา
ไมรูไดเพราะอยูหางไกลกัน แตนี่อยูตัวเราเองทุกรายไมมียกเวน เรื่องภพเรื่องชาติเรื่อง
เกิดเร่ืองตายน้ีอยูกับเรา เราไมทราบไดวาเหตุที่จะเกิดเปนเพราะอะไร การเกิดมาเปน
ภพนอยภพใหญดีชั่วตางๆ เปนเพราะเหตุไร ท้ังๆ ที่การเกิดการตายมีสาเหตุดวยกัน
ทั้งนั้น แตเราไมสามารถทราบได จะเรียกวาเราฉลาดไดยังไง ถาไมเรียกวาโงเต็มตัว 
เพราะปญญาไมรอบตัวรอบใจจะเรียกวาไง ถาจะใหฉลาดเต็มตัวก็เรียนวิชาจิตน้ีใหดีให
จบซิ 
 จิตนี้แลเปนตัวการสําคัญ กิเลสอาสวะประเภทตางๆ ดีช่ัวท้ังมวล บาปบุญคุณ
โทษรวมอยูท่ีจิต ออกจากจิตน้ีเปนกิริยาแหงการทํา ผลก็ยอนเขามาหาสูจิต เม่ือปฏิบัติ
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ชําระเขาไปดวยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาโดยลําดับ จะสามารถทราบไดโดยไมตองสงสัย 
และไมตองถามใครซึ่งเปนการลบลวดลายของ สวากขาตธรรม ท่ีตรัสไวชอบแลว ให
เสียศักด์ิศรี เพราะภาคจิตตภาวนาเปนภาคจะใหรูความจริงทุกสวนที่ไมตองถามใคร 
สนฺทิฏฐิโก บอกเอง มีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ที่ฝงจมอยูในจิตเปนสําคัญในวงวัฏจิต 
 พระพุทธเจาไมทราบสิ่งดังกลาวนี้ พระองคจะเอาอะไรไปสอนโลกละ เรื่องภพ
เรื่องชาติ เร่ืองบุญเร่ืองบาปอันเปนส่ิงท่ีมีอยูกับใจ เปนสิ่งที่ใจจะรูจะเห็นดวยการ
ปฏิบัติ เมื่อรูเห็นแลวก็นําออกมาพูดไดเต็มปากไมสะทกสะทาน ดังพระพุทธเจาสอน
โลกทานสอนตามสิ่งที่มีอยูเปนอยู ซ่ึงเปนความจริงลวนๆ ทั้งนั้น เปนแตโลกไมรูไม
เห็นตามส่ิงท่ีเปนท่ีมีน้ันเทาน้ัน จึงยุงนุงนังไมจบสิ้นกันเรื่อยมา นอกจากไมรูไมเห็น
แลวยังมีการปฏิเสธ แตการปฏิเสธดวยความไมยอมรับตามหลักธรรมคือความจริง น่ัน
ไมทราบวาไดความรูความฉลาดมาจากไหน ถาไมไดมาจากอวิชฺชาปจฺจยา พาสัตวให
มืดบอดจอดจมจะไดวิชชาวิเศษมาจากไหน น่ันยอมรับทันที 

ไมคิดอานไตรตรองพอใหกิเลสเสียเวลารอฟงบาง เชนไมเชื่อบุญวาม ี ไมเชื่อ
บาปวามี ไมเชื่อนรกสวรรความ ี ความรูนี้ไปเอามาจากไหน ถาไมเอามาจากคลังกิเลส
ดังกลาวแลวนะ ถาวาไปรูไปเห็นความไมมีมาแลวจึงมาบอกเพ่ือนมนุษยก็เปนอีกอยาง
หน่ึง นี่ทั้งๆ ท่ีไมรูก็ดนเดาเช่ืองาย ฝายที่หวานปาก หวานคอ หวานลิ้น ก็คือกิเลสวัฏฏ
น่ันแล จะเปนเราเปนทานที่ไหน ฉะนั้นจึงอยามัวเพลินฟงเพลงกลอมของมันไปชานาน
จะเสียการณ จะวาไมบอก 
 เรื่องของกิเลสโลกยอมเชื่องาย ถาเปนเร่ืองของธรรมสัตวโลกไมคอยเช่ือและ
เชื่อไดยาก เพราะถูกปดบังถูกกีดกันจากกิเลสมารภายในใจ ทําใหจิตใจปลอมไปทั้ง
ดวง ความจริงเขาซึมซาบไมได กิเลสไมยอมตอนรับ ถาของปลอมแลวรับกันวันยังค่ํา
คืนยังรุงไมมีคําวาปดประตูพอแลว กิเลสกับใจกลมกลืนเปนอันเดียวกัน นอนอยูดวย
กันกินอยูดวยกัน จมอยูดวยกันไมมีวันมีคืนเลย ไมมีขึ้น มีแตจมดิ่ง กิเลสชอบ เพราะ
ใจกับกิเลสเปนอันเดียวกัน ของจริงถึงแทรกเขาไมได 
 เรายังมีความเช่ือความเล่ือมใสตอพระพุทธเจาอยูแลว เราประพฤติปฏิบัติคน
หาความจริงซึ่งมีอยูกับตัวของเราทําไมจะไมพบ ทําไมจะไมรู ทําไมจะไมเห็น ปราบลง
ไปซิพญามารภายในใจดังกลาวมา ปราบพญามารตัวพาใหมืดมิดปดใจออกแลว ความ
สวางแหงธรรมจะแสดงออกมาเอง และยอมรับตามสิ่งที่มีที่เปนนั้นๆ โดยลําดับจน
ตลอดทั่วถึง 
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 อะไรเปนสาเหตุใหเกิดภพนอยภพใหญ สาเหตุใหดีใหช่ัวใหโงใหฉลาด มันเปน
มาจากไหน จงพิจารณาดวยปญญาจะทราบกับตัวเอง วิธีการปฏิบัติของจิตตภาวนาจะ
ไมหนีจากจุดน้ีเลย เมื่อพิจารณาเขาไป ปญญาจะเขาไปถึงจุดน้ีแหละ ปดกั้นไมอยู จะ
เปดเผยออกโดยลําดับ อะไรจะใหเกิด ใหดีใหช่ัวตางๆ เปนเพราะอะไร ทราบชัดๆ เขา
ไปตามลําดับ เอา สาเหตุที่จะใหเกิดไมวาภพนอยภพใหญ ภพดีขนาดไหน เชน พรหม
โลกหรืออรูปภพ ซ่ึงถือวาเปนภพละเอียด ก็สามารถทราบไดภายในใจวามีอะไรเปน
สาเหตุใหเกิดในภพน้ี คนเขาไปจะรูหมด รูเขาไปจนกระทั่งไมมีภพ ไมมีอะไรเหลือภาย
ในจิตเลย หมดเรื่องเกิดๆ ตายๆ หมดเช้ือท่ีจะใหเกิดในภพนอยภพใหญภายในจิต ก็
ทราบไดชัดวาหมด ทีนี้หมดแลว หมดปญหาโดยส้ินเชิง 
 เร่ืองความเกิดความตายน้ีเปนปญหาใหญโตมาก จากจิตดวงเดียวน้ีเทาน้ันท่ี
หลงตัวเอง เม่ือมาทราบเร่ืองของตนพรอมท้ังตนเหตุท่ีตนเปนผูส่ังสมมาดวยเหตุใด
อยางชัดเจนแลวก็หมดปญหา น่ีเรียกวิชาจิต คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนอยางนี้ รูเร่ืองตัว
เองรูอยางนี้ ใครจะวาโงวาฉลาดก็ตาม ถาเรียนเรื่องของตัวจบแลวเปนจอมปราชญ ดัง
พระพุทธเจาแลสาวกทานเปนจอมปราชญทั้งนั้น ไมจําเปนตองหาใบประกาศนียบัตร
มาแขวนคอเหมือนขิกเหมือนขอก็ได น้ีเรียนเพ่ือรูจริงๆ ตองรูอยางนี้ 
 ธรรมของพระพุทธเจาจริงอยางนี้แล ทาทายดวยการพิสูจน เอา พิสูจนซิถาตั้ง
ใจจะพิสูจนจริงๆ จะเห็นความจริงจากการพิสูจนดวยหลักธรรมะของพระพุทธเจาโดย
ภาคปฏิบัติไมสงสัย เร่ืองความเกิดความตาย นรก สวรรค อยาไปหาพิสูจนดวยการดน
เดาคาดคะเน แลวเอาเรื่องบาๆ บอๆ มืดๆ ดําๆ มาพูดกันหลอกกันไปวันยังค่ําหา
ความจริงไมได เหมือนกระตายต่ืนตูม ขาหักไปเปลาๆ น่ันแหละ ถาพิสูจนเขาหาความ
จริงดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมภาคจิตตภาวนา ความจริงมีอยูทําไมจะไมรูไมเห็น 
พระพุทธเจารูจากความจริงอันน้ี สาวกทั้งหลายรูจากความจริงอันนี้แทๆ ธรรมทานก็
สอนไวแลวเพ่ือความจริง ธรรมก็เปนความจริงอยูแลว ทั้งสอนเพื่อความจริงดวย 
ความจริงก็มีอยูดวย ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงดวย ทําไมเราจะไมรูไมเห็น ตองรูตองเห็น 
ทานผูเรียนจบแลวทานแสนสบาย คือเรียนเร่ืองของจิตจบแลวแสนสบาย 
 ไมมีอะไรจะสบายในโลกท้ังสามน้ีเทาการเรียนจิตจบ ทานจึงวาเหนือโลก
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก ก็คือจิตเหนือโลกสมมุติทั้งปวงนั่นเอง แตกอนอยูใต
อํานาจของกิเลส ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคืนไมมีการลดหยอนผอนคลาย จิต
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เรียกรองหาผูชวยเหลือแสนทุกขทรมานอีกทางหนึ่ง เวลาไดรับการชวยเหลือเต็มที่ก็
หลุดพนไปไดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ เปนอิสระเต็มตัวตลอดอนันตกาล 

เอาละการแสดงธรรมเทาน้ี เหน่ือย 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

อํานาจแหงความดี 
 

 เวลาอยูในที่สงัด เราบําเพ็ญภาวนา จิตใจท่ีมีความสงบเปนข้ันๆ ข้ึนไป จน
กระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแลวนั้น จะมีเสียงมีอะไรกระทบกระเทือนก็ตาม เชน 
เสียงนก เสียงกา แมที่สุดเสียงรองรําทําเพลงเชน เขารองรําทําเพลงอยูในหมูบานดวย
เครื่องกระจายเสียงก็ตาม เสียงน้ันจะเพียงแววๆ อยูภายนอก ไมสามารถจะเขาไปถึง
ความรูท่ีเดนชัดอยูภายในน้ันไดเลย 
 เฉพาะจิตที่บริสุทธิ์ดวยแลวเปนหลักธรรมชาต ิ เสียงที่ผานเขามานั้นจะเปน
เพียงผิวเผิน เพียงแย็บๆ เทาน้ัน จะไมเขาในวงแหงความรูนั้นไดเลย แตจิตท่ีลดหล่ัน
กันลงมาน้ันอาจจะเขาไปเก่ียวของไดบาง หรือเกี่ยวของไดตามขั้นของจิตที่มีความเขม
แข็งและออนแอตางกัน นี่หมายถึงจิตที่มีความทรงตัว มีรากมีฐานพอเปนหลักของตน
ได ไมเหมือนจิตที่ไมมีอะไรเปนเครื่องยึดเลย จิตประเภทน้ันคอยท่ียึดส่ิงน้ันส่ิงน้ี อะไร
ผานเขามาตองเขาถึงๆ ซ่ึงเปนเร่ืองรบกวนท้ังน้ัน 
 เพราะฉะน้ัน ในขณะท่ีเราภาวนา ตอนท่ีเรายังไมไดหลักเกณฑภายในจิตใจน้ี 
เสียงเปนตนจึงเปนภัยตอความตั้งใจของเรา เปนภัยตอการภาวนาของเราอยางมาก
มาย ถึงกับภาวนาไมไดเร่ืองเลยก็มีเพราะเสียงรบกวน เสียงมันเขาไปกังวานอยูใน
ความรูเสียทั้งหมด เม่ือความรูมีเสียงเขาไปสอดแทรก มีเสียงเขาไปทําลายแลว อรรถ
ธรรมที่จะพึงรูพึงเห็น หรือความสงบ หรืออารมณแหงธรรมท่ีตนกําลังนึกบริกรรม
ภาวนาอยูนั้นก็หลุดลอยไปหมด เหลือแตความรูกับสิ่งเหลานั้นเขามาคละเคลากันวุน
กันไปไมไดเหตุไดผล ไมไดความสงบเย็นใจเลย นี่ผิดกันอยูมากระหวางจิตธรรมดาที่
ยังไมไดหลักฐานกับจิตที่ไดหลักฐาน จนกระท่ังจิตท่ีพอตัวแลว มีเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตาง
กันอยูมากมาย  
 ฉะนั้น เราจึงไดเห็นคุณคาของการอบรมจิตใจบุคคลคนเดียวกันน่ันแล เวลาท่ี
จิตเปนจิตธรรมดา ซึ่งยังไมไดหลักไดเกณฑอะไรเลยนั้นมันเปนอยางที่วานี้ อะไรผาน
เขามามันคอยจะรับกวานเขามาเปนสื่อเปนทางไดเปนอยางด ี ตัวจิตเองนั่นแหละเปน
สื่อคอยรับเรื่องทั้งหลายเขามาภายในตัว ทั้งๆ ท่ีเราไมอยากรับ แตธรรมชาติอันหนึ่งที่
เหนือเรามันคอยจะตอนรับ ตองการตอนรับ อยากตอนรับและตอนรับตลอดเวลา 
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คราวนี้พอมีธรรมเปนเครื่องดื่ม มีธรรมเปนหลักใจพอเปนกําแพงไดบาง เสียงเหลานั้น
ก็ประปรายไมคอยมีฤทธ์ิมีอํานาจมาก ไมคอยเขามาแทรกมาสิง มาทําลายจิตใจไดเต็ม
ที่เหมือนอยางแตกอน นี่เราก็พอเห็นคุณคาของจิตอีกขั้นหนึ่ง 
 พอจิตมีความม่ันคงเขาไปโดยลําดับ แมจะยังไมถึงความสิ้นสุดวิมุตติก็ตาม ก็
ยิ่งเห็นความชัดเจนของจิตที่เดนภายในตัวเองกับสิ่งภายนอกที่เขามาเกี่ยวของ เหมือน
อยางขโมยเดินมาเลียบๆ บริเวณบานขางนอกเรา เขาไมกลาท่ีจะเขามาภายใน เดิน
เลียบๆ เคียงๆ อยูขางนอก ลอบๆ มองๆ เพียงเทาน้ันก็ผานไปๆ ไมเขามาถึงบริเวณ
ภายในบานเราได 
 จิตท่ีเปนหลักธรรมชาติตายตัว ไมเก่ียวเกาะ ไมยึด ไมซึมซาบอะไรเลย เพราะ
ความพอตัวแลวจากสมมุติทั้งหลาย จิตประเภทน้ันแมอะไรจะมาผาน มันก็สักแตวาเทา
น้ัน เราพูดไดสักแตวาผาน จะเปนความนินทา ความสรรเสริญ เสียงรื่นเริงบันเทิง 
เสียงอะไรก็ตาม เปนแตเพียงรับทราบแย็บๆ แลวผานไปๆ พรอมในขณะน้ัน คือดับ
ไปพรอมๆ โดยหลักธรรมชาต ิซึ่งเราไมบังคับบัญชาจิตใจใหดับ หรือไมมีความจงใจที่
จะดับส่ิงเหลาน้ัน บังคับส่ิงเหลาน้ันไมใหมาเกาะเก่ียวกับจิตเรา แตมันเปนธรรมชาติ
ของมันอยางน้ัน นี่เราจึงไดเห็นความแปลกตางของจิตเราดวงเดียวนี้เปนลําดับๆ มา 
ต้ังแตข้ันจิตธรรมดาถึงข้ันเร่ิมแรกแหงการปฏิบัติธรรม ตลอดมาถึงขั้นสมบูรณเต็มภูมิ
ของใจ 
 ใจจึงเปนส่ิงสําคัญ พระพุทธเจาทรงประทานพระโอวาทไวทั้งหมด ทรงมุงหวัง
ตอจิตใจเทานั้นเปนสําคัญกวาอยางอื่น เพราะใจเปนนาย ใจเปนหัวหนางานทุกแผนก 
เรียกวาใจเปนนาย กายกับวาจานี้เปนบาว กิริยาอาการจะแสดงออกในลักษณะใด ข้ึน
อยูกับใจเปนผูบงการ เมื่อใจไดรับการอบรมที่ถูกตองตามหลักอรรถหลักธรรมแลว 
ยอมจะสามารถยังความเคลื่อนไหวของกาย วาจาใหแสดงออกในทางท่ีถูกทางเสมอไป 
และไมเปนพิษเปนภัยแกตนและผูเกี่ยวของมากนอย จิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะไดรับ
การอบรม 
 เราทุกคนมีฐานะที่จะอบรมจิตใจไดดวยธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะอยางย่ิง
เราก็มีฐานะพอสมควรไมยุงเหยิงวุนวายจนเกินไป ไมถูกบังคับเสียจนกระท่ังไมมีเวลํ่า
เวลาจะประกอบคุณงามความดี ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เราพอเปนไปไดแมจะมี
งานการเหมือนโลกทั่วๆ ไปที่เขามีกันก็ตาม แตเราก็มีเวลาท่ีจะหลบหลีกปลีกตัวใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อประกอบจิตใจของเราใหมีความสงบรมเย็นได เวลาที่เรายังมีชีวิต
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อยูนี้ เปนเวลาที่แนนอนเห็นประจักษกับตัวเราเอง เราทําไดทุกอยาง แมกระท่ังความ
ชั่วเรายังทําไดขณะที่มีชีวิตอยูนี ้เหตุใดเราจะทําความดีไมไดในชีวิตอันเดียวกัน 
 ความดีเปนส่ิงท่ีท่ัวโลกประสงคปรารถนากันท้ังน้ัน เราไดเขามาชองแหงความดี
น้ีแลว เราจงพยายามเดินตามแนวทางแหงความดี หรือสืบทอดความดีนี้ไวใหไดตาม
สติกําลังของเรา อยาปลอยใหเวล่ําเวลา เดือน ป นาที โมง กินไปเสียเปลาๆ ในวันหนึ่ง
ขณะหนึ่งมีแตเวล่ําเวลากินไปๆ กินไปจนกระทั่งชีวิตของคนทั้งคนไมมีอะไรเหลือเลย 
โดยไมเกิดประโยชนอะไรอยางนี ้แสดงวาเราน้ีประมาทจนเกินตัว 
 การท่ีเราไดบําเพ็ญคุณงามความดีมาโดยลําดับลําดาเชนน้ี ช่ือวาเราไมประมาท
เรารูสภาวะความเปนอยูของโลกนี้อยูใตกฎ อนิจฺจํ ดวยกัน จะตองมีความแปรสภาพไป
เร่ือยๆ แมตัวของเราเองก็มีความแปรปรวนไปอยูเสมอ กระท่ังถึงวาระสุดทาย จนไมมี
อะไรจะแปรอีกแลวนั้นแลถึงจะหมดปญหากันไป คือคนตายแลว หมดทางมันจะแปร
ไปอะไร เพราะหมดความรับผิดชอบกันแลว นั่นสุดวิสัย จะทําอะไรก็ทําไมได ขณะน้ี
เปนเวลาท่ีเราทําได 
 ใจเปนสิ่งสําคัญมาก เม่ือไดบําเพ็ญจิตใจของเราใหมีความหนักแนน เฉพาะ
อยางย่ิงจิตตภาวนาปรากฏข้ึนภายในจิตแลวน้ัน จะเปนสิ่งที่แนใจประจักษใจ อาจหาญ
ภายในตัวเอง อาจหาญตอความเปนอยูในปจจุบันดวย อาจหาญตออนาคตที่จะเปนไป
ขางหนา ภพหนา ชาติหนาดวย ไมมีความกลัว ไมมีความหวาดเสียวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
ประจักษภายในใจวา กําลังของเรามีอยางไรบางอยูแลว 
 เชนเราเดินเขาไปในปาแตตัวเปลาๆ น้ีมีความหวาดกลัวมาก ถามีศัสตราวุธติด
ตัวไปดวยแลวก็มีความอาจหาญ ย่ิงมีอาวุธท่ีทันสมัยเขาไปโดยลําดับดวยแลว ก็ยิ่งมี
ความกลาหาญชาญชัยตอสิ่งตางๆ ท่ีถือวาเปนภัย เราสามารถจะปราบปรามไดหมด ผู
น้ันอาจหาญ 
 ความดีของเรานี้แหละเปนเหมือนกับอาวุธที่ทันสมัย อาวุธเหลาน้ีสําหรับปราบ
สิ่งที่เราไมพึงปรารถนา คือความทุกขยากลําบากตางๆ ท่ีจะประสบพบเห็นดังโลกท่ัวๆ 
ไปประสบกัน สัตวโลกหลีกเวนไมไดในเรื่องความทุกขมากนอย ตามแตกรรมของตนท่ี
ทําลงไป ทีนี้กุศลธรรมเราไดสรางโดยลําดับมา จนกระทั่งมารวมอยูภายในจิตดวงเดียว
น้ี แลวเราก็ไมหวาดกลัวมาก และไมกลัว 
 ผลแหงทานที่เราทําไปมากนอยก็เขาไปอยูที่จิต ศีล อํานาจแหงการรักษาศีล
เจริญเมตตาภาวนามากนอย รวมเขาไปอยูที่จิต เลยไปเต็มอยูท่ีจิต ประจักษอยูที่จิตนั่น
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ละ เหมือนกับไดเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ยังเปนอยูก็อาจหาญ เวลาจะตายก็ไมสะทก
สะทาน ตายแลวจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไมหว่ันไหว ไมกลัว เพราะเหตุไร เพราะ
ธรรมชาติที่มีอยูภายในจิตใจ ไดแกใจของเรานี้เต็มไปดวยความดีอยูแลว เต็มไปดวย
ความร่ืนเริงบันเทิง เพราะอํานาจแหงความดีที่หลอเลี้ยงอยูภายในจิตใจเรา เราจึงไมมี
ความหว่ันไหวพร่ันพรึงกับส่ิงใด ตายไปก็เปนสุคโต นี่อํานาจแหงความดีที่ผูบําเพ็ญได
บําเพ็ญเต็มสติกําลังความสามารถของตน ยอมจะทําผูนั้นใหมีความรื่นเริงบันเทิงทั้ง
ปจจุบันที่มีชีวิตอยู และอนาคตท่ีจะแปรสภาพไป ดังท่ีโลก อนิจฺจํ เปนกันเรื่อยมา จะ
เกิดในภพใดชาติใดก็ตองเปนภพเปนชาติของผูมีบุญตองไปเกิด ไมใชไปเกิดแบบผูมี
บาป มีความทุกขรอนทรมานอยูทั้งโลกนี้และโลกหนาอยางนั้น 
 บุญ ทานจึงวาเปนความสุข ถากลาวโดยเหตุก็เปนเคร่ืองชําระส่ิงท่ีไมดีท้ังหลาย
ออกจากตน เหมือนกับนํ้าท่ีสะอาด ชําระส่ิงสกปรกโสมมท้ังหลาย ถากลาวโดยผลก็คือ
ความสุข ความสุขน้ีไมวาโลกไหนๆ สัตวประเภทใดไมมีใครรังเกียจ มีแตผูตองการ
ดวยกันทั้งนั้น 
 การสรางคุณงามความดี จึงมีความมุงหวังตอความสุขความเจริญโดยถายเดียว 
ความสุขจะเกิดขึ้นมากนอยดวยอํานาจแหงเหตุอันดีที่เราทําลงไป เม่ือทําลงไปไดมากๆ 
สั่งสมไปทุกวันทุกเวลาไมประมาทนอนใจแลว ความดีก็ยอมเพ่ิมพูนข้ึนโดยลําดับ ถึง
วาระท่ีจะไปก็ไปอยางผาสุกสบาย ทานวา อิธ นนฺทติ อยูในโลกน้ีก็ร่ืนเริงบันเทิง เปจฺจ 
นนฺทติ แมละโลกนี้ไปแลวก็ไมเปนความลมจมเหมือนอยางโลกทั้งหลายคิดกัน แตไป
เพ่ือความกาวหนา คือสุคโตเปนที่ไป อยูดวยความรมเย็นเปนสุข เกิดในภพใดชาติใดก็
มีความรมเย็นเปนสุขในภพชาติน้ันๆ 
 เพราะจิตน้ีไมอันตรธาน ไมใชเปนผูสูญหาย ไมใชเปนผูฉิบหาย เปนผูทรงภพ
ทรงชาติไวเสมอมาตั้งแตกาลไหนๆ จนกระทั่งบัดนี ้ และจะเปนผูทรงภพทรงชาติดีชั่ว
ไปเรื่อยๆ ตามอํานาจแหงกรรมและวิบากแหงกรรม จนกวาจะถึงความสิ้นสุดวิมุตติ
พระนิพพาน จิตน้ันจึงกลายเปนจิตท่ีทรงอรรถทรงธรรมและเปนธรรมท้ังดวงตลอดไป 
เพราะฉะน้ัน เราจึงตองสรางความดีเอาไว เพื่อจิตนี้จะไดมีเครื่องสนับสนุนใหทรงภพ
ทรงชาติที่ด ี มีความสุขความเจริญในภพตอไป เม่ือวาระสุดทายอํานาจแหงกุศลถึง
พรอมแลว ก็ผานพนไปไดโดยไมมีอะไรเกาะเกี่ยว ภพชาติตางๆ ไมเก่ียวของเลย ถึง
ความเปนตัวของตัวโดยสมบูรณแลว ไมตองอาศัยภพใดชาติใดเปนที่พึ่งที่ยึดที่อาศัย
อีกตอไปตลอดอนันตกาล 
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 ความสุขท่ีเราเคยไดรับมาใดๆ ก็ตาม สูความสุขท่ีเกิดจากจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ 
ไมได ความสุขน้ันเปนความสุขโดยหลักธรรมชาติซ่ึงปรากฏอยูกับจิตเอง ความสุขนั้น
ไมมีความแปรปรวน ไมอยูในกฎแหงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังความสุขความทุกขท้ัง
หลายท่ีเปนอยูในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา น้ี นี่ผิดกัน 
 เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี เม่ือทานปรินิพพานไปแลวทานจึง
ไมมีภพมีชาติอีกตอไป ทานทราบแลวขณะท่ีทานบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม ดังพระ
พุทธเจาเราตรัสรูธรรม สาวกท้ังหลายบรรลุธรรม คือ บรรลุถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง 
พนทั้งภพทั้งชาติ เกิดแกเจ็บตาย พนท้ังความทุกขความลําบากท้ังภายในกายในจิต ที่
จะเกิดในภพนั้นๆ ดวยอํานาจกิเลสพาใหเกิดไมมีเลย เปนบรมสุข 
 คําวานิพพานเท่ียง ก็หมายถึงจิตที่ชําระสิ่งที่เปนกฎ อนิจฺจํ ซ่ึงแทรกสิงอยูภาย
ในจิตใจออกหมดแลว จิตก็เท่ียงเทาน้ันเอง จิตเท่ียงก็คือจิตท่ีบริสุทธ์ิ เมื่อจิตเที่ยงก็วา
นิพพานเที่ยงเขาในอันเดียวกันนี ้ เราจะไปหานิพพานที่ไหน เมื่อเจอจิตที่บริสุทธิ์แลวก็
เขาใจทันทีไมตองถาม ไมตองอยาก เราจะเคยอยากเคยหิวแทบลมแทบตายก็ตาม เชน 
อยากไปสวรรค อยากไปพรหมโลก อยากไปนิพพาน ความอยากนี้เปนมรรคที่จะใหเรา
เกิดความอุตสาหพยายามว่ิงเตนขวนขวายเพ่ือจะไปภูมิน้ันๆ แตเมื่อเต็มภูมิแลว 
สวรรคก็ผาน พรหมโลกก็ผาน แมนิพพานก็ไมอยาก อะไรเปนนิพพานก็รูเสียภายใน
จิตใจน้ัน 
 คําวานิพพานน้ันเปนช่ือสมมุติอันหน่ึง ธรรมชาติของนิพพานจริงๆ นั้นคืออะไร 
ก็รูประจักษอยูกับจิตนี้เสีย ความหิวโหยซึ่งเคยรบกวนใหอยากเสาะแสวงหาเพื่อไป
นิพพานนั้นก็หมดไป ความอยากไมมี เม่ือความอยากไมมีแลวอะไรจะมากวนใจ ไมวา
ความอยากด ี ไมวาความอยากประเภทใด เชน ความอยากเปนกิเลสตัณหาก็เปนเรื่อง
กวนใจ ความอยากไปในทางที่ดีซึ่งเปนมรรคก็เปนเรื่องรบกวนเหมือนกัน แตความรบ
กวนอันนี้เพื่อจะใหทําทางที่ดี มันก็เปนขอกังวลความกังวลอยูเหมือนกัน เพราะเปน
งานที่เราจะตองทําเพื่อความพนทุกข 
 เมื่อไดผานพนความอยากอันนี้ไปทั้งหมด ถึงท่ีตนประสงคท่ีตนตองการแลว 
ความอยากทั้งหลายก็หายไปในทันทีทันใด เชนเดียวกับเราอยากมาวัดปาบานตาด มี
ความมุงหมายต้ังแตออกเดินทางทีแรก มุงตอวัดปาบานตาดเรื่อยมา พอถึงวัดปาบาน
ตาดแลวเทาน้ัน ความอยากไปวัดปาบานตาดก็หายไป นี่จะวาเราประมาทไหม ทั้งๆ ที่
เราอยากมาวัดปาบานตาด พอถึงวัดปาบานตาดแลวความอยากน้ันหายไป 
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 ความอยากไปนิพพานก็เชนเดียวกัน เม่ือถึงธรรมชาติท่ีแทจริงท่ีเรียกวาเปน
นิพพานนั้นแลว จะอยากไปไหนอีก ความอยากไปนิพพานก็หมด เพราะเม่ือถึงจุดแลว
ก็หมดไปดวยกันไมวาอะไรทั้งสิ้น อยากรับประทานคือ ความหิว ความอยาก พอรับ
ประทานอิ่มแลวความหิวก็หมดไปแลว จะอยากอะไรอีกมันอิ่มแลว นี่เมื่อจิตอิ่มตัวก็
เปนอยางนั้นเหมือนกัน นี่อํานาจแหงการอบรมจิต จิตจะมีความเปล่ียนแปลงตัวเอง
กาวเขาสูความละเอียด ความดีเปนลําดับๆ 
 ความดีอยูกับจิต ไมไดอยูกับที่วาอดีต อนาคต ส่ิงท่ีลวงมาแลวและวันหนาหรือ
กาลหนาตอไป ภพหนาชาติหนาที่ยังไมมาถึง ขอใหจิตซ่ึงเปนตัวสําคัญในตัวเราและรับ
ผิดชอบนี้ดีเถอะ อยูไหนก็ผูน้ีแหละจะเปนผูดี ถาจิตน้ีไมดีเสียอยางเดียว จิตนี้เปนตัว
สั่งสมบาปสั่งสมกรรมตางๆ กอความเดือดรอนใหแกตนและผูอื่นตลอดเวลาแลว จะ
หวังภพใดชาติใดก็มีแตความหวังเฉยๆ แตส่ิงท่ีจะสนองความตองการยอมจะเปนผลท่ี
เกิดจากตนทําไวน่ันแล จะตองไปเจอตั้งแตความทุกขความเดือดรอนในอนาคตโดยไม
ตองสงสัย 
 เพราะฉะน้ัน การปรับปรุงแกไขจึงตองปรับปรุงที่ตัวของเรา ไมไดปรับปรุงที่
อดีตอนาคต ไมไดปรับปรุงที่วันเวล่ําเวลา สถานที่นั้นสถานที่นี้ ภพน้ันภพน้ี แตปรับ
ปรุงตัวของเราใหเหมาะสมกับความดีงาม เม่ือปรับปรุงตนใหเหมาะสมกับความดีงาม
แลว ไปอยูที่ไหนก็คือผูดีงามนั้นแล จะเปนผูทรงความสุขความเจริญดวยอํานาจแหง
ความดีงามน้ันๆ พาใหเปนไป จงมีความตั้งมั่นและมีความแนใจที่การปรับปรุงตัวใหดี
แตบัดน้ี จะไมเสียใจในภายหลัง ทั้งจะภูมิใจในตัวเราเองขณะที่มีชีวิตอยูนี ้
 การปฏิบัติศาสนาน้ัน ปฏิบัติใจเปนสําคัญ ใหพยายามสังเกตใจของเราใหดี 
เมื่อใจดีแลว ไปที่ไหนก็ไปเถอะคนเรา ไมไดวิตกวิจารณ ไมไดเดือดรอนวุนวาย มีแต
ความสุขความสบายเปนท่ีรองรับทุกกาลสถานท่ีไมสงสัย 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้ 
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���	��"���	� �����(�3�"��"��*��6��*�&���&���(���6�� ��,��"��� "(��+�(���,���,
5����,���������&��$�"%����&�� >9����$�������*,���&��(��	�"�"��&�"��������	��"��&�5���� �#(��
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�����&	���6�� '��:���0-��0-�6�*�'�'	(	����)���*���&3(�*&@�&)���,��&� ��,����-9�����3�



�

���������	
���������� ����

����

+-����6����A��6�!��	�����$�5���*��/*"5����,���8�����/*"� +*,�3�+-����6�"��*�����
���,���&���	��0�/�%�&(��A9�)-+*,*,'����0�5���
� �	�����$��#(���6�"���:���6���������������#���� �������3������0�+*��	����������/*"� -9�
�����������&���	�3�+-����0�-���'	(,�",����� @�&)�"0�������3��*������A9�
@�&��""0����3����5��#��� ���)���,� �5����,������������6��*�&'�����&3(�	��(��
/*"���3� ����3�+-��/*"� "0�	�&A9���6�/*"��"/*")�� �3��*������A9��������� /*"��""����
+��5���'��"0�3�� ��"@�&��"� ��"@�&)�� �����$�������-,)����'���"@�&��"
��,����"0�3�� �����@�&)�� �����@�&��"� ��������@�&)����-,)����$�������"����5��3(
�����@�&��"��,����"0�3�� ���	/*"@�&)������$���6�8��)��"���596�3(@3	�+�(����	/*"
@�&��"� ��,����"0�3�� ������)�5��!���,����"0�3�� ��������"5��!���*�5��!�*�&*�'�
/�&�6��#��+*����,����"0�3�� -9����&"�(�� �3�+-��/*"� ���/*"+�(�5��!�"0�3�� /*"@�&��""0�3��
@�������B�'���,��������3�+-��+���*��'	(	����)��F���������$�+�()����&�
� ����,;,��6�� "����,"��!��	�����/*"� -9���,"��'���&(��A���#���-���0	
��,��&�'	(	����	,�",����� ����,'����0�+*���3�+*��� "���� "�&(��-9�'���:�	�+���-9�
'	(+�����&��"��������� ����,��'��(��B� ������	������/*"����B� '�� ��6+�*,!��	�
-9�-���(���$����"5��!��	�������'��#��+*��� "+�(� "	 	� "5�6�5��!��	�
� ���'��� �����"��	���$�	� %&�+*,'������,� �!����� ����:����������	���&
��� +*,7*� �����$�+�����)��'�A9�7*���������9������ -9�#����(������$�73�	������&3(+*��
��*���6� ��$����&����-,(����	����	���	�������	�5��������&��!�"���(��� B� )����$����
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�A���� ���	 (�7*��,/&#��+"(��+*,(����	��$������6�� "��+��� ."���:�� .��$�������
�:�'��&�":�����73�'	(	�� ����&� +�(��$��������:�'���(�&+*,�*(�����:�����73�	�� ����&	�
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����>9����$��������+"�"��*�����������	"��*"0��$����	-��������9�����/�!����	���� "5�
��6�	�*@�&)�-��)-"0��$��-!��	5��-��������9���
� �	���� "5��"��596�@�&)��(��"�&���	�"B� ����,"���������� �-0���6������6+*��
�-0����596�/�&*:����� ���"�5��"0��	����(��"�&��6-,+�""�,-�&��"-�""��)�5�,��6��
����+�*,��$�5�,���-,�����(�3�"��)����0	�����0	8��� A9�5�6������$������&�5��+*""���
���?..�	���(�'�� (	��"��*��������� '	(�9"'	(�&�")��� "5���&� ���	�9"���	�&�")��� "5�
��&��$�"��(����	"��*	 ��&)��� "5�� �+��	�"596�� ��&����'	(��&"0��	� +�(��-����
� "5�������6)����0���$����	-��������,� �!�-�������'��� -,��-����	 ��&�����$�
"��*�������6)����0���	���	-��������,� �!�-�������'�����&	���� ������?..�� ��$�
���� +*��5 ����"��*�����(��"�&+*,-��)-� '	(&�	)�����?..����"-�"�(��"�&+*,
� "5�������6�'����'����$����5���
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� 5 �������&����&�"��� "��� "(��+�(��(��"�&(���(��B� �#(�� �(��"�&���� "(��
��$����� "5�-���B� +*��� ��*�����&+*���(��"�&��6&��	��&3(� ���'��7�'C"0��� <?����"0��� �5�
�(��(��,'�� �5��(��(��5���$� 5��$�� "5�'�	� �5�'	('���(�� ��*�&��	�#�����&3(��6�:�'	-9�����
�(������*(���6��$�� "5�� A���(������*(���6��$�� "5�+*,� "5���$������*(���6-���� ��*�� "5����'�
�:�'	�����*(���6-9�'	(���'����&�����(��"�&(���(��B��:�'	'	(���'����&A����$������9�����
���&�"��-���B�+&"+&,����*������'	(�3�"�����6�"�����

� "5��"��	�"��(�'����?..�&����	 ���6��5��3(���	-���� '	(&�	)��A�&�*����$����
5��� ��&"0����������� 596�#����(�A�&�*��'	()��	�� +	���� �*�*�	*�'�"0&�	)��*�	����,
 ����&� �������,���'	(	�� +�(���3�9"���596�	�-,������������� �(�3�"��� "5�������6
-�"�,����A9���*����":����'����$��&(�����&� �(����$����)�	(596�	��(�&* "-�"���� ��	�����6�
�--,�!�%8��'��"����6��--,�!�%8����6�	����&(������ ��6��!�%8��)�5�,����	�(�3�"��
� "5�������9��� '����6��!�%8��'��"(���(�� -,����@����-�A9��(������ (�596�-9�-,* "-�"���
��9���
� ���?..�+50�+"�(���*���6�����,'	(	�����9��� -,�9����*�:���*�"0�(��/�(�A9�-,��"'���
-,�9���,'�"0�9��'	('����*���6�� �	�����$��#(���6����?..�"0����#(�&������� 5 ����*�)����0�
+-(	+-��#���-�)��*�"���	-���� �#(�� � "5�"��"�&� +&""����"�3-��"�������"��"�&�
+&""����"��$���(��� -���0���,-�"%�@�&)�)--���B� +*����9��� � "5�@�&)�"�&���
��	���"���(��"�&-,+�"�&3(��*���6�'����&'���	���"���*����6���� +	��(��"�&-,��$�
� "5��&3("0��	�+�(�,��(��-��"��� "5�������6�'	(&9�A���'	(���(�>9��"��+*,"���'	(�"��&�/&�
"��� '	(��,����,��"����	�����*�!��	�����'	('����-�����3���(����� �(��"�&"��-��+*,
� "5�����"0+&""����$����	-���+�(*,�&(��B� "�&"0�"+�(�(�"�&� ��$����	-��������9���
� "5�"0�"+�(�(�� "5���$����	-��������9��� -��"0�"+�(�(�-����$����	-��������9��� �	����(��
����(��-�����,-�"%����&�?..������-����/�&���+*����6�� �(������(��"0'	("�,��"��� -,
��������"��(�'�"0����'��� +	�� "5�����-,�"��596�5����������&3("0��	� -��-,&�6	�&3('��
�*����*�� ����,'	(�	��A>9	>���5��A9�)-'���*&��	���+�("(�����&��'	('����-����
�������
� ������� ��&��!�����(��)#�)�+�(����	�+�(��6-,��$�'�'���;��,�����&��(���6����&��6����
��$�73�	�)-��0�����&���-��.����	���&���?..�� '	()#(-,������� "5��&3(�;&B� /�&'	(
��-����� ��6�'	()#(���� � "5��"��	�"���&������-����)����0���	���	-���� ��&����'	(
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��&'	(:���.� :���.�������)���3���	���	-������&���?..��(�� "5���$��&(��'�"��+�(� "�&
��$��&(��'�"��+�(� "�&��$��&(��'�"��+�(� -����$��&(��'�"��+�(� �	���-��'����-������0����
��*(���6#���-����&�?..�+*�����6��(��"�&(���(��B���6�� "5��������6�-���"0�(������(��-����
�(������(���&3('	("�,��"�,�����"���

��"-�"��6����&����0����	���-��&����	+�*"��,�*��@�&)�-�������(����� �&3(
��$���"��������9��-�"� "5�����+*,-�"�(��"�&(���(��B� '	(�*,��*��>9��"��+*,"��
�*&� �����$����	���-��&�����?..��	��A�������"��&�5�����6��*�&��"-�")-'��'	(&9�	���
A��	���� ��"-�"���	'	(&9�	���A��	���+*��� -��&��+�����	+�*"��,�*�����-��&�)��
�-��5��'����0�'��#	�&(��@��@3	�)-'	(	����*�	� A��-��'	("���596�@3	�3�&���"�(�5�6���6�+*��-,
*�	'	('���*&� ����,��$�!��	���-��&�'	(��&����&��,�	�"(��� ��������!�"����-����
� "5������
� ��"-�"�����0�7*��,-�"%�� �"�����	"*����.#�.#�&�(�� "5������ "��,�@�
'	(,�",����+*��� &����,	�*��������������-,��$�'�)�"�*5��������5��	�3(���?-- ���
'���&(����-��.���&� �#(�� ���, ����&�����-,��&-,� "5�	�"5���'��� �(��"�&��6"0-,
"����5��3(- ���6���	���"��)������*���9��+�(���� �	���A9�"�*��6�-,�:��&(��'�� "0�	���
� "5�������6��*�&'����,	�*"��	�� �����&(��#���-����&�?..�)�5�,��6�&3(+*���
� "5�����)����, ����&�����*�-,��&��6�� -,��$�� "5���������'��	��*�"*�����
)��* (	�*�'���	�*(��'	(	�������-,�*�"*�����'���������$����	-�����0	(����������$�-���
�&3(��*���6'	(��*��&�+�*���$������ ����,��$��-!��	������	-���*���B� ������&�"��� -��	�
���	"*����.��6�5�,��$��&3(��6���6�5�,-,��&)�"�*5������������-,��&)��?-- �����6"0'	(
	����	,�",����� ����,+&"�,��(��-��"��"�&� �,��(��-��"���������"'���&(��
#���-�+*���-����$�5��'	(��&�3�'���&(��#��B���,-�"%�)-�
� ��J��A��+&"�(��"�&*�'��(����)���&�"0'	(��0�	��,'���&�>96�*�'�A9�!�� ��������6:��
*	�'C�(���6:���$��6:��(��*	��$�*	�(��'C"0��$�'C�(�����"0��$����'�-�""������7	
"���(���$�������$�� ��*��$������$��5�� �	���"�,-�&���*�'�3(!�� ���	5����+*��"0��$�
���	-���+�(�!�� �&3(��(���6�� '	(��0�	��,'�;����&+*,��&�-��73����"*����&���	�"B���6�"0
'	(��0���&� &����3���(��3�#���3���,-�"%�������/�&'	(��&� &����3����&���	7(��)� ���	�(�7(�
�7&� ���	����-"*����.� ����,���?..���$��������� "���")��-��+�����596�	��&(��
��0	���� ���C?�������� �	�(��"��&�5���-����"'��/�&�6��#���������##��(�&�3����,�(�'�� ������
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���	���-��&�5����"@��������(�3�� "5��������&���?..�� '	()#(�(�3����&������&� "5�
����3�� "5��&3(�;&B�+�(3����&���?..�����������������������$��9��5������6�	�
��(�#��)����,��6�
� �����-9�'	()#(-,/�(�&3(�*��'�� �	���A9�����-����"-�	 	+*�������&�&�	#(�&
������-�'��� )���&�"-,*(	-	;����&+*,��&+���6��(��*(�� ����#(�&������� �����$�������
5��-������"��&�"��������"������'������������&��� ��6�-����$���,"������	�
� ����6�	���'����0�7*-�""��������,�@���6+*��"0��$���� )���:������&B� ����6����!��	��B�
'	(A9�"�������*��� (�"0'���	��#���/	�'	(��0�	����0�������&���5��,'�� ��$�!��	��B�
����,���	��&#����9��� ����,-��	����	��&#���(�"����,�1���2�����+*,�3����A�3�!��	�
��*����*��)�!��	�	�!��	��$���������&3(� 	�!��	��$������������&� &���"�(�-,	��9���(��"�&
�����6��9��� )--9���$����5������ ������$���*�!��	�������6"0'��5����	��#���/	�'	(��0�	�
���	� "5��,'����"2596�	�� �����-,��$�"����"��-��)-�*&� ��$�!��	��� ���	��	��*�&
5�6�� 5�6�����	��$�5�6�:���.���-,�3���� �3�7*5�����	��$����	��&� �3����	� "5����	*:���"
���"���	�"���&��3����&���?..�+*��+-(	+-��&���"�(��3����&���	-����	-:��
� ����,���	-:�"�����	-�����6��(��"��	�"� -,&"5������&����&�)��C?�� 		 ���(�)�
��,���'�&�����#(��5��(��	���� ����$��&(����6�B����'���0��	���� ����$��&(����6�B�73����
'	(��&��0�-������� ��-,�������@��596���������)��(�� -������� ��������$��&(����6�B�
��$�@��596�	�� �����6���$����	:���.	����	�&�*�"�(����"� '	()#(���	-���� ��$�
���	-:�����,�������*(�)��C?�� +*��"0���@��596�	��*�"*�������������$�!��	��� '	(�(�
-,�3�A9�������)�� ��*)��@��5����������6�� ��*��6��������6��	�����6��-,+��596�	�������
�����$�@����	�..����	�������&�����,-:�-��� �������596�	�-�'��� -9�'	(���&"�(����	
-���� ����6�����'���������	�A9�-������� ��-���B� +*,����'���	>�"��	>�&� A���&
�(��B� -��*������A9�+*��� @����������&���'����6�	��"0*�	*,*�&��&'����� ��*��+�(@��
+�(����	-��������0����&����6��(�#��@�&)�-��)-�
� �����6"0��	���"��� �#(�������@���(�� �����-,��$��&(����6�� ��"-,��$��&(����6�
������-,��$��&(����6��&(����6��$����� �����$����	-:�-�"�:�����:���������&�	�� �:�����:���
��6���$��&(����9��� ���	-���������'���2��������� �3������0�����(�"��*��,�@�)���$��&(��'��
���	/*@� ���	/"�!� ���	�*�� 	�*�"%�,�&(��'�� 	�/�%�&(��'�� +*,��!�*,� *,�&(��'��
�����*,'�����&������5��������'	(�(�"��*��,�@�)�� �3�� ��(�+�(�"��*,"��*���&
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��������,-�"%�)-+*��� ���������	-���� ��&��&� �(������$��&(��'�"0��&��&� � .��$�
�&(��'�"0��&��&�
� ����,� .)����	-:�����)����	-:����"�����)����	-:�����	/*")����	-:��
������)����	-:���6�"0'	(7���,'�"��/*"�5�-:�"��+*,���@��*	B�+*��B�"����0	���)-�
+�(���	-���������'���3������0������67��"���&3(	�"���&�"��'	('��� ����,��$���������,-�"%�)-
��&��&/�&�6��#��� �#(����&�"�����'���0��	���� �����&��5�������&�������+*� "�����&"��
�����-,	��������)�������0�7���3�7��-�"���	-�����6�� �����0�7���3�7��'�'	('��� -,)��
���+��@�����	�3����	��0���	��������0�-������� ����$��&(��'�+*��� )����$�������6�
��$�'�'	('��� ��"-�"-,)����$�'���	�������3������0���6���(���6�� �����6��	���"��� 73�����3�-���
��0�-���)����)�� .��"��������&)-������-�"@���2�����+*��'	(	����	�����'��� '	(	�
���	��&�)��-,	�����������������,"��)�"0'	(	����	�)-���-,'���&���(������
������&������*�	*,*�&'�"�����	�*(�*��)�*	��"5���5�� ����,��6���$����&����	-:���6
��$����	-�����0����&)-��3����&)-��,-�"%��&3("��)-�
� ���+*��,� �!�-���(����/*"� �(��'	('����+����0"�*(�� J"��� /�&���(�� ��J��
)����"���:�� .)������,��*���&+*��-,'��'������� +�(��*���6&��'	('��� .+*,���	��
)�B� ���"�&���)-+�*,� ��&'���������/�(������&��,�����6� )�/*"��6"0�,'���)���"��
� "5���*���6�&��'	('�A9���"���)-"0��$�CD���$�'C�&3(+*����(��"�&"0��$�CD���$�'C���*��-0�
'5�'�����&	��� "5�5���'��"0��$�CD���$�'C)����0��&3(+*��� ��*�'���"	��"0&���-,����	596�
'���"� ���"0�3��&3(+*��)�/*"��6)�"�&)�)-��6� ����6� .������	 5���	��&���	��&3()�-��)-
����,"������� .	�-���@�������$��������"0�3��&3(���)-��6�&3(+*����	�����,-�"%��&3("�����+*��
���-,��&���'�����0�'��#����3�'��#�����)-�������
� ��,� �!�-���(��-9���*����)-� ����,)-��$�@�#�,���:���.� )-��$�@�#�,���
��	�,	�&(��&���"��!��	� "5�6�� "@3	��-�A9���	 ���!��	�-,'	(��"�����'�-�")-��$�73��3�
73����'������&��� ��6�(��-9���)�����	-��)-)������	������	-��)-)�����&3(�	�B�"0��(�"��
���7*��� �@���������	��	5�6���	@3	��5��3(-��)-� ����7*��� �@������*����,���8�5��3(
-��)--���0	@3	�+*��� )-�����6�"0��$�)-	���)-7*)-������� ��$�)-������� ��(�	����*�
��$����)-�����,���8� 	�#�����&3("0�3��&3(�&(��#���-�@�&)�-��� "���,��&����+����""0
��$�� ���$���,/&#��+"(73��"��&�5���'	(	���,	���
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� ���"��5��	"��73����7*��&���%�5��3()-�>9������&���	���"���,��������5����- ��������$�
��%�5��'��)����5��	��� *��3	���&���(���6�"0�����'��	�+*��� ":�*��,����":�*��+��5��
�,����"0��$�@�&� ��%5��	��"0��$�@�&� ��&�5��	��"0��$�@�&� �+�5��	��"0��$�@�&� ����,
��%@�&	��*�&��,�@�����5����- �&3()�����,������6�� ����6-��	��"0	��*�&��,�@������$���%�
��%�����$�	�-�"���	/*@"0	�� ��$�	�-�"���	/"�!"0	�� ��$�	�-�"���	�*�"0	�� ��$�	�
-�"���,�����"0	�� ��$�	�-�"���	��"� ���	#��� ���	�"*�&�� ���	/"�!� ���&+�����
��,"��@�&	���6���6�� )--9�A3"+�(&���%#����(��B� +7��7�'	(	�"�*A���������&��A� -,'	(
���&"�(�"��� "5���*��� "5�'���&(��'������,� "5���6�	�*"���&3(���)-������&���6��
� �,'��*(�-,�	��A���� "5�	 ��&)����)-'����"-�"!��	� 	�!��	�&(�����&�
�	��A���� "5����)-'��� �����6��*�&)��	+��/*"!�� ��6'	()#(&���"%�)-)����&� "5�'���
��,� �!�-��"����,����	���/*""0�:�!��		���� 	�'���:��������)�	���� ����,���
��*(���6�'	()#(����������� "5�)����)-�����	�!��	�&(�����&��+	�-,	�����	����"����(�@3�5��
"0��$�"������"�����"��@3�5��;&B� '	()#("�����	 5���	�-��.���-,	��& �-��)-)��
�"�����	�(	�&0���$� 5'���*&� ��"-�"!��	��(���6�� �����*(���6���$��?--�&���&�����&'�
�����9��B� ��(���6�� -,���	���$����6���$�������$����	 5���	�-��.+"()-�&(��+��-���
��	���!��	���� ." �*&(�	'	('����
� "��"*(����6���6'	('����,	��������/*"�	�� 	�����������5���5��� >9����$�������/*"
����&��������"��'���	"�*��	��*����!�� 5��!�&��	�#����+�(�&(��)�� +�("*(��)����0���
� ����	����	+�"�(��"���(����"� �,��(��	����@�&��""��	����@�&)�� ��������"�&
"�������)-� +*,�����'	()��*�	�����6�	����@�&��"��6�	����@�&)�� )-��$����:���.	�"�
)-�&3('�����&�����5��)-���!��	� �(��"�&"0�&3('�����&�����5��"�&������A �&��� ��$�
��������&�&�&���������&3(�	�A9��&3(	�'���*��� "�����6� -��)-A��-,	�+�(&���%�7�7*�.
�&3(�*����*�-,������'��&��'��	�+�(���	���������� (���&(�&+(�� "����&��A	�+�(CD�+�(
'C�7�-��)-� '	(	����	�(	�&0���$� 5���&�:���-+�(�� ���	���	��� 	�!�@�����:�� �
(����	�&3(�����*&+*���)-�������������������*����'	('��������
� -��"0)����$���,���-��� �����5��-��"0)��	����� ���	���	��� ���-,�������&��!�
)���#(��"��)��������"%���*�@�������$�"���������	��+*,��$�"��5��5��&������5��
3()-���� "����,+����	�����������5���5��)�"����#��� ����"0��$����	-:���$�:�����
�����5���(��"�&�)-'������&�����*0"���&�����,)-��$���	!��	������*(���6���$����A �)-
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-9�	���+"(� .+"(" �*+"(� ���	���	��>9����$���	!��	���&"��� ���&��� ��673�'	(
��,	��-9�����'	(��,	����6�����(��"�&+*,����-��)-� ���'	(	��5��	-��)-� /�&'���0�
+"(�(��"�&��$�:���.	�""�(���#(��	���������A 	�""�(�������	!��	�&(�	��$�"���7*�
���	��5��	-��)-� )->9�����-,'�����"���:�� ���"%����&��������A3"�������!��	)��	�
���	 5���	�-��.+�('	(5��5��&� ����#����(�	�+�(�(��"�&��$�)�.(+*,	��+�(���"�&�
���)-A3"�����6�'	(��*�&�+*� ��*��"��� "5�596�	�"0����������+*��$�� "5�� ����,"�&"��)-
����&"���&3(���&"���������3+*)������A9�+*,	�:��	�"���
� ��*���&+*���(��"�&"0+��@��*�'���$����� ��$��6:�� ��$�*	� ��$�'C� -��)-���'	(
��&'�"(�":������"�����'��� "0	�+�(���	� "5����	���������� ����,'	(	������5��)-��$�
���������&� ����,��'	('������'����6�+�(�	�����*�	�#�����&3(� ���&��� ��6�(��-9���)��
�:���0.� ���	���	���������$������5��)-��6��?-- ���+*,�����'	(	�����6� �� -�"�,����
A9���	 �����,������� -,����-�"� ���	���	�������$������5��)-/�&�;��,'�'	('���
������A3"+*,	�:��	�� ����(��"�&"0��������5��5��&��	��:�� ���"%�� ����,/*"!�� 5��!�
��6	����	�"��(������"���&3(�	�� '	('���&3('��"��"0�&3('	('��� '	('���*��'�����"0�&3('	('���
'	('����"7(������*������"0�&3('	('��� �����&�&�&���"%�"�����&���A �(��B� ���&��"��
�(��B� �&3(��$���,-:�� -��)-"0����'���&�&�&���"%����&!��	��������:�� ��������	� � �	���
����	"���&(����6+*���&3()�/*"��6���"0��$� 5� '�/*"����/*"'�����"0	����	 5� ����,
�����5��)-���� ���	���	��'���:���0.��$�������&���@�&)�)-�&3(+*���
� ����6-,�!���&������"��@�����(�'���"� A9�5�6����"*(���(���0�B� �70�B� ����B� ������
"*(��	�+*����6��7*������"2596�	�"0� �	�(�������$�7*�*����$�7*��,���8� ��$�7*������'	(
��&�3���&��0�� ��6�B� ������)-"0�&3("������ "���� "��*�� +�(�	���&��'	(��F��������"� ��������"
�* 	� �	�(�)-��6���"����	��(��������	��,���8����	��"��K��!�K����%5��)-"0+�����
��"	�'	('��� ����,;,��6�� -9�������F������*(���6��"� #:��,>�"C�"�����6��"'��	�"���&�'��
-��)-&���+�����	+�*"��,�*�����-��&����(���������-"*����.596�/�&*:�����
� ���?..�>9����&)#�+�("(��+��*�	* "�* "�*��� @����'��#�����9������	���7*�'�
+*��"�����6�� ��������7*�'�+*�������6��&(�����&� ����������7*�'�+*�����&���6���$��&(��
���&� �&(����6"0��	� ��	�*�"5��"��@����)����6���������"��<="<�)����6������ �(�'�
���?..����<="<����	�&3(�	�"0�(�&	�":�*�����#�� 	����	#:���#:���.596�'������&B� -�
"*�&��$����?..�����:�����������&���	�)-)��(�3�)��(��0�� '	(5�6�"�&-+*,�*�6��7*�� +*,
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"*�&��$�	����	���?..�������6�� �!"�*�(��"*(��'��� +�(��6���'	(��-���6�	����,���
��$���,���+�����B�5��3�+�(���&��(����$����?..����/�	�������	 ����'�����/�&�*�"
!��	#���5�����?..����	�":�*����0	���+*��� ����+�*,���������	���&�+��� '	(����������
��"�	 ����'�����
� +�("(��	�+�(���	5�6�"�&-5�6�����+*,���	�:���.� ��-,����@������	���"��5�
�@�&	�"B��,��3���	�*�"���	-����-3��	�)(<�����+�*,�	��������L�BB�"0	��'	(�&�"
��"<�����(,������6���-,@����	��"0��	���"��-3��	�)(<�����+*�)-'	(�&�"A3"������� '	(
�&�"� "5�����,@����� +�(� "5�����,�&(������'	(�)-���� ���6�����	����$��&(����6�� �	���
A3"�������*�&���6��*�&��"0��&#��'�����-�A9�5�6����?..����/�	����	 ������$��"*�&�
��6������6����&�������������'	(	��& �	�&�6�� "��*�����&	�":�*��+�("(��"0A3"�:�*�&*�'�B�
���?..�&���	����	+"("*���	��A+*,�#���":�*��5����� "��*�	��������*�>(��� +�(
"(�����������!��	�����,!��	�*�>(���	�+�("��*/-	��!��	+�*"��*�'��	��
� �(�	����?..�	�":�*��	�"� C��C?�����+�*""��*5��,��6��"'�� "���� "����
-�'��� �&�5��&��"��*	��'�'��� �	���A9�5�6�'	(A�&� �	���A9�5�6�'	(	��:��(�+��+*��C?�"����0	����
���	���&���$�'�������$����/�	�����6�"*�����"*�����'	(	��& ��&(���(��":�*���*&��	 �
��6�B� ���������'	(&�	�*���*��� (�� ����,"���������"������-��-����3�"��"��*
�*����*��+	�":�*��;��-�����"0�:����'���	�������5����� �,��(��-��"��"��*����?..�
"��"��*� '	(�)-"���#������������6&������70���0	�,'��*&� ����,���	�3�9"� "����
'��&3("�����	���&�
(�"��*��&�	��
� � "����&��A�3�'����0	��"�3�'����0	)-�(�� 	�����&��A)�5�,)������'���7*�'�-�"
-��-�"���	���&�)�"���(�3�"��"��*'	(	��*&� ���+�(5�,�������	�-�"�,�����?-- ������
5�,���":�*���:��9����������&3(� 	�5�,)����������'���7*������������&��$�	�+�("(��'	(	��*&�
	�+�(�(��(�3��*����*������-9����&"�(����?..����/�	���� ����	 �'�������	���&���$�'�
��������'����6����'��'	(&�6���6�-,�*&�A����:��(���6����"��&���-���5��3(���	�����	�!�������
��"7(�����	������9�����&�"������ "���:����A9�-,	�7*5��������"2"0��	� +�(�:�'	(
�& �"0��&'�������� ����	�"����"7(�������,��������� ����*����"!�� ��"5��!�+*��
�(�&�:�����(�'���"��6���$����	��	�,	� ��*������&'�����,"�������,���������
+*,�����&'�����,"����"7(���(��"�&� ��J�� ��&'�� ����,��&'��������$���,/&#��� ��$�
�*��5���(��"�&���-,�:�����(�'�'������,�������*(���6�����,"����"7(����*(���6�
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� "����"7(��-���5��3(���	�����	�!�� >9��'	()#("���&�+�(�"���(�3�"��*��6��*�&�
���"0��"��&)�5�,��6�� �������$�":�*���� ��?..�)���*(�����+*,�;�&�5��)�"����-�����
�#(����&�"��	�����'��*�����+*��&(�	�	"*��� ���C?��,'�5��'�������0����)-� �?..����
'�����"���� �-�"	�!�&(�	�:�����*(������ +�(�?..�)�5�6���6&(�	��*��)�"����-�����
'	(�(�&�:��9�A9�"����"���)�	�!��-:�������6����'����������	������?..�5�6���6��*��"��"��
C��C?�����+�*""��"��*�&3(�����&'�-�'	(�3�-�"��*�:���*�� ������6����'��)�	�!���$�"�*
��$���*�� ��-��	�":�*��+*,�*(�&��"-�"	�!�+*��"0�	 ���6��5��3(����	� C��C?�"���3(
�(�3����"��*'	(	��:��(�A�&� -�"�,����'��� �&�5��&��"��*� ����,"��*�5��5�6�*,���&��
���?..�"0�5��5�6�*,�*�&���0	�������������"���"�������"��*"0��$�����"���(�3�"��"��*
"0��$����-���5�����?..��
� ���	-���"��*-,'�'��� 	��"0�*�>(���&3()��*3"��5���?..����	����*����������
	���&3(�������� �	����?..�&��'	(&���"*��	��3*3"������	���'�"0&��'	(�-�"��*� �:��(�*3"��"0
���� -��"�����##�":�*��"*	"*����$������9��������&�"���������� �(��	����?..�&���"*��	�
��-����-�������$�����*�>(��5�����##�� -9��-�"��*������##�)�-������+*� �	����-�"0C?�
"��+�*"��-������� ���A�����-����$�������"��*���##��  ����&���##�"0���(��-��'	(����
+�("*��������596�A9�5�6�/*" ���&(����0	@3	�� ��"-,� ���)�)-�(�� '��  �� '��  �� ���#�,
+*��B� "0'��� +�(-,� '��  �� "���,'�� ����,"��*�3(���"0���*�&�"*�6&�'�+*��� -,'��  ��
�����)��)�����C?��73�-,C?�'��"0���73���� �!�K����-����� �!�K��(���6��-,'�� ������'	('�� ��
-�������6�"0'	(����(�'���(���&���&��������,�����+*���
� ���+��/�&&(�*�)�- ����-:���$��+�("����-����-:������������	�+�(�3�5��!�������
5��!�� �..�5��!�� ��5��5��!�� ��..��5��!�� +*,�3���(�����5��	�/�&*:����� -�"��*'	("*��
+�������"	���F��7&��	����������":�*��������:���-�����)-� �?..�����5 ������
"��*�
� �(�'���6&�����-����5��!��&��	��3�5��!���$����� -�A9���..��5��!�'�/�&*:����
��	���	A������-�����3����&��"*��������������	7��/�&'��*�"%������"�" �	��� ����
�� ����/*"!�� +*��� �?..��3�+-����0�-���� A�&����5��	���-�����3����"�&5������
������ ���	 5� ���	� "5�� �;&B� ��6�(���(��"�&+*,-��)-� �..�� ��5��� ��..���
��-����-��3�+-����0�#��+*���*(�&���*�'��"��*�	���A3"'*(�,*(�	�5��'��
(����/����C?�
�����6�5��'��"0��	�5��'�3(-��������&�� ����,'	(	������"���"�����"0'	('�������3������
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"0���+*�����&�?..�������&��"*��������������	7�����+*�����&���?..��-,��"	�&9�
�3�� ������ �..����5��� ��..��5�������6"0��$�"������"�"  �	���  ���������"��5��
+*�����&���?..��
� "��*'	(	������""0�5��3(� /	���� � /	��������$�����&3(���	5��"��*���-��� �(���(�-��
���##�� ��	���*�'������������?..���	�����5��'��C��C?I�����+�*"*�'��+	�"�,����-���
��J�� A��-��'	(������(�"����3-��� '	(������(�"����-�������&���?..�-,+�*"��*�
'���	���"��*� ���*�&'���	���"��*"0)�����*�&'�� -,��$������'	(�3��,'��*&"0)���3��
5�)��"��*�6�'�"0+*��"���-��-,�6�'����&-�'	(	����	�3�������"0)���3��	��-,��$������"0)��
�3���6�B� ���&��#�����&3(� -,'������"��*����-,���-��"0���'	('������,"��*<?��&3("��-���
�	���A9�5�6�'*("���5��'�-���B�+*���&3()�-������)��+�*"����?..�C��C?�����+�*"*����
��6�� 5��,��6�'��	�'	(	����)���*��+*��� ��6+*���+��+�(����	���� "5�� -,'������'��
"��� 	���3�596�	����� ��!��	�����'��� "��*�&3(���'��� 	����	*����)-������&�� "��*�����
���,��6�	�*5��,��6�*����&�:���-5��	����� 	���?..�� 	������&,������	���&�
"*���*����*�'	(	�A�&�
� �	������?..�'��C��C?�����+�*""��"��*���, ����&'��+"(���##�� >9����$�"��*���
+�*	�	��� �� ����,��$�-�	"��*� -�'	(	���*��+*��� ��6�+*+��+�(����	���� "5�� ��6�
+*���	�6���0-+�(��������"�����)�"��
(�"��*� ������-,�:��(�'���6'	(	�� �(��"*(��)�
���&���!��	�(�� (	���  ������"��% � ��  ��!�% ���	-��&�"����,�1����������	�* ����
��6�'���6���0-*�+*���"�-�������-,�:�)��&���"�(���6'	(	��
� �����6:���0-'��� �6� �'��� '	(��	����������B� '����"��*��������:�� �"��+*����&
��&+*���"��� "0�:�����&3(��6�-�"�,���������&� ���&��'	(��0-� �����&'���&"(��+*��� ������
"��*���:���$��&(����6���������:����&!��	����A��A��"��*��6	�����6� �'���"��*�6� �
*�'��	���'�����"0& ��"���	�����6�����?..������&�	 ������$��"*�&��&3(��	���"��!��	-�"�
"0& ��*�������������*���&3("0������	��� �!�K*���B���(���6�����?..�"0�:�	�)#���	"�*��	
��*���	���	-:���$�� '	(&9�'	(A����6�����6��?..�� '	(&9�'	(A��/�&��,"����6����� ���	
�6� ���	 ����* ������* ����"����������6��'	(�* �������'����* �������-����6�+*�
� �����6�3�!��	,�3�9"�(�������&B� 5�)��� "�(��'���:�'���-����� ��6'���2���A��
��������(����6��*�&�&(����0	@3	�+�(����	�	��A5��73�+�����-,��$�'�'��� 7���*��
�*����*�������)�"0�����(�'������@�&-�"�(����6��*�&/�&����"���
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� ����������#�������$��%����&���'���(�)�*� ��%������*�����+�����,����*�-*��.�
�*/��� ��%��&���.��&�,�0*�1�,����$2�����	������ ��������(���3',+��0�0���� 4�5�/�*
����3���.��1���.� �-1�.�����-1�./����� 6-+��*�����������*6�*7������807	�/�6�140�5�
��(����� �� !9� �*��� :)�*��+�����,����*�����*���.��(040�/�����	���-���;� 6-+	�
��	���.���./�*6�1-+�*��;� 7�.2	12������&����$���0'�0	���<�;� ��$*0$�� 	�2�����.*���$*
���.���1���$�<�����/�*��+�����,�����2����+��	��+*
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�<�8+�������'�0�-6	,���))�-����6���'�8�@�������!������-�<���'��,�)C���$������&�'���
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 ��	� ./�)��*��>,(2,)���2/$�	�(1��7�-8�8%��)��$� (�,�,��	�(�,���	B�K).,���<���;+����	
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�&6����)��	+1�����	%�')� 6	,�1,�-8+��'�1	������:N�-�1,�1�)������������+��
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-/�	���@��	���2��1)6���������;;���)2����';;������	�2���	���2���)�,�)��-(1&
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�+	�������>�� ��-)��*����� 	��->,��9	(=,��'���$(+1&� (�,�������� ��+>+���� 6	,	�
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����&	��	��->,���*����-)��6	,�+9��6	,6��-'���,���$������&���	������+>+����
�  ��	�9	��->,�!,���$��+	������� �	���%'����(�,����	=� ��		�����-� %'�%&�2��8%
����)8������)2�) ��	�  ��	%&	����	+	�-2/$����%'�� %'���� ��	%&	����	+	�-
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��������*�!����� ���@����&��� ����� 
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"#��$�����	���%&��'	���($��������)*	$�+	�������,+������-.+&��*������*����$��/0.
	�"#��$����	� �$�%&�� %&��)"�������1�2�3+���������.����	�3��4�.%&�� '	�� $���-��)��.
���.	��5+	�������	��.��6�4����."��� �����"��	.��$	��)�'�$$����	� ��.���		�"��	
�4�	.�����4���4��*����4�-�+�0�.�

������	� "��� "#���.����� �-���'����.����#���3� ��3�� '&1,+��(���-.��.73���.
8(�� 3�.���73�3�.���8(�� '&1���3��&1� 3�.���73�'	�*���"��#�	�'&���)��,+�&1� 3�.���*	$�"��#�
	��$���)��*	$,+��#�� 3�.����������6�/1��1%� ��'�$��'&1$����	� �����.*	$�#��)��,+��#��
����"��#�	�'&���)��,+��#���.���9�'&1�#���):�$�*�/�	��	(��(�7&� ���"���3�������.
����� ��"�,+��(�/��73�/��8(�� �� ���� &13�.���*	$����-.+&��;0�./1��6�%�9'�$��7(��#�'&1
7(�������4��.���� ��3�.���8(�,+��(��$�8(�� '&1���3���#�,+��#�,�3�.���8(��������-.+&��� ���
���	"��"#���.�����8(����.��.�	�

7(�	�"��	���8����1��������'&��� ��.���.�<3���3��	+&����������8������
*��7&��6������,/%��&#����� ����.'�$������8����$���-���.*	$����.��� "#��$����8��"�����
���$�.��3��(����*����6����(.�� $�����8���.����	���1�����(���6�����/���$��*��,����(.�
*	$�(8(��+����+��	�"��	"��.�=�.���������������8���"����( �����*+����0���6�+&��
,/� 8����6�����0�.�"������8����.,/� *	$���8���1*��3�.*���$�� � $�� ���8�����������)
�"�������*+����1�������1���	���1.
����������������.���'&1�0���6���14�.,/�*	$
�0�8���1*���6���1�3�.��$���1�����/�����1���	���1.
���."���14�.,/����������$�
���8����1���������

'�$����<3���3��-�"���<3���3��	������	����$����.��*��� ���"��'�$���'&1���
4�.��;0�./1�<3���3*��� 
����"���<3���3*��,���&,����	4��,�� ��1"���<3���3,���&,�
���	4�-�,�����������$�����<3���3�"����<3���3��	��&���	4����-�>�����$��'�1�#���.��*���
������$�����<3���3� ?�"�<3���3��-'&/1��.7&��1%� ��,+������6�"���'&1	�"��	.��4*��
��	4�-�?(	34�.����<3���3� ����.'�$���8���@�>� /1/���$���6�"�����.*	$*��� ��������6�
�"����.�1&0���.,/�&)������$����8������� "��� ��1�����/��� ��1���	� ��1.
���$���-��
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������8������.&��>� %��*	$	�����<3���3'��*������ �)*	$"$����3���1%� ����$����"���
������8����	��1����� ���8����	�������&$�� ���8������6��3��� ���8����������"�+�
�3����$�"�*	$	������ �+&$���-*	$"$����3���1%� ��� ����1*	$*�����8������"��	�,/�
���������������"��	�4�����4��,/,������+���,���������	�.
���$�.;0-.,/��/1��6�
�"����.�1&0��������$�4�.,/���6���1%� ���44�.,/*���)*	$��6���1%� ���1*��

����1@1��-�"#��$������)��� ������8�����������)��� �����6� ������"��/1
����*����-.�.�.�����'&��"��/1	�$��������4��.��-.�.�.������-�����%��8���$���6�	���3���
&-#�"$�4�.��%��'��/�3.�������� '&1�$�."��$�.���8���"����( ���3��(�� �$�."��$�.
�<3���3��	�������+	�1	'�$���'&1���4�.��>�  ���������/1.$�.�	'&1��$�,�
��. ��&%&�����>� *�� ����1����������6��������.$�.�		������"��	���3� *	$
����$�.�&��'&1�+	�1	���"���� ��3 �-�����1�

����(����(� ���� /3�,/4�.	��9���������	���/1�(���($'&��� '�$"��	�����(������+)�,�3�.
���*	$����-.+&����-���6�"��	�������73�� ���"�������	&1����"��	����,�3�.���73�� � $��
�����(3�.���*	$���3�.���'&.,/�3�.����#�,/,+�����3�.���/1�#����,+���������AB.3�.���/1�#����
,+������6����� ;0�.��6�"��	����4�./3������6�C�����#�� ���/1�#����'&17(�������4��.� $�&(�
�&)���)�'�.���*	$�(���1���1���6����� ,+����*��� '&1�#����	�4��	��������������"��	
������-�*�����$�.�����),+�	�4��	��4�����1	���*	$�&$���&���	�&�'���8����'��
8$��������/1�#�,+����"�'&1���/�'��*4*	$*���/�80.4�-�'+��'��'&1/	*��&��)	�	���

8��	����	��6��"����.���9�� 	����	��6��"����.�����,/� 	����	��6��"����.��1;3���($
?��,�,/���.'&��� "����/1*���3� "����/1�(�0����� '	�/1�#�73��)�(�0����'&��'��*4*��.$���
��"3�/1�#�73�	��73�����+�������$�.>� "��	�(�0�����$�/173���-�/1�����,+�*���3�����
'&1+��+��	��*��� ��.��-�"����	�������1/#�,//0.�&��?��/��"��	 ���������-.+&���
+3�3%������1� +�������+�����1;3�40-�?��,�,/� ������	�$���$�� ��1���	�$�	���9�7(�
�<3���3���	*	$,+���*�,���� ���� ��-�"��7(����9��<3���3���	��1/#�,/� ��1���	�$���$�	
���9�*	$,+�7(���-���*���6�"� ���� *	$,+��������-.��6���-.���� #�+���"����	�"��	������	
��($'&����$�	/1�1.��"��	"3�"��	�����#�4�.��*���������	�

�3������<3���3�$���1��������� '&1,�4�1���������)"������<3���3�$������.����
'&� ����1������6���-.�"����.��1���"�,+���.�	��./3�,/� 	��������'�.����
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"��	��1�2�3� +���������.��1���� ��6���-.�"����.�#���.���9�/3�,/,+�' $	 �����3�����
'&1"��	.��4�$	��)�?��,�,/���6���-.�"����.$.��3	"���"���'&1�."	,+�.��$	��)��

"#��$������ "��	���3�&�.4�.+	($ ����1�����/��7(���6��."������)��6�����
4�.%&����1���	���1.
��)��6���14�.+	($ ����	'�$,"�/1.�����9��������	
�)��6�	���3������		."&'�$7(���-��������	��6����	�	�?�"�,+�"��	�	�?�"'�$7(�
���8��*	$&#�����.� ��1�����/����.��.��%&�������1�	�����$��*	$	�,"��	��+	����
��1�."�	�"��		�(����(�7&���3�.�����$�.'&��� *	$	�'�$.���B�$��/�� ���������7(�
���8���$���&�'	�'�$����� ���/����1�����1%����"��"#���.��*��������1�	���
&���>� ��$���-�� ����<3���3*��	��*��������6�	���34�.�����.� *	$, $��6�	���34�.
��1�����/��� ��1�."�*	$��1."����,��������%&�� ���/��"��		�$.+	��,+�����%&�
��-.+&��*�����"��	�$	��)�'�$����	�#�&�.������'&1�����1�2�3�<3���3� ��	+&�����
���	�����.��.��*����$���-��

"��	��3���3D,���&%&�� �)*	$	�"��	��3���3D,��	�"��	��3���3D'+$.������	�
�����1�����*���������4�����	����	�����.�(�'/�.'�.�&��	�'&�����-.��:���������
���"�� ��6����	 ��3	���($%��	�(���� '&1����	���/1'�."��	/�3.,+�%&�7(��#�'&1
�#���):*����1���	"��		���($'+$.���	�+&$���-�*	$&#�����.�

�����.��%&��)*	$	�,"���.������"��	��3���3D,/�+	�����1�����/��� ��1�."�
��.��.������"��	��3���3D,/� '&1��1�	���	+�"��/�3.>� *	$	�"#��$�+��.3�.���'��
/������%&�'	��&)�����?��,���1����/0.	���1��	�$��
�	�	�������	������	���� �
!	���"� ��1�����/����6�����0�.������4�.%&�� ��)	*�������1�	���.��'�$����%&�
������	����'�$�������(�/���1���.��3�3����� /�+	���1�#�&�.���/1��.��.��*���$�*�
'&��� ��.��1���������	*����6�4��:,/� ��6���1�����.*A����$�.*�*��$�.��.'�$
����%&�������	�/�80.�B//���������-� ������/1+�,"������EF�	�����	�����.����4�.%&�
�."���-�

������	���%&� ������*�����8������*+��������( �� �<3���3��	������	�/�
�����-� /1+�*��/��7(�,�;0�.	����-��)	*�����"�,/�#��-#�4�$��"��'"�������� �+)�'�$���� %&?
	��� ��)	*�����"��	���������������"�%�.���*8���%������'&����3�.+$�.*�&���&3�&��
���������	�����6����	1������3���	�
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��$�.*��)��	� 8����.	�7(���	���"��	/�3.� "��73��)��	����$�73��$�8(���($� '&1
�����	'��*4���'�&.� ��	+&��'+$."��	���3���	;0�."��	/�3.��	���� �����)��./1	�
��($,�+��,/4�.����%&��$�*�� '&1%&��)/1	�"��	�$	��)���6��4����+������%��	�#��	��
��	��������8��'&1�<3���3��	������	� /1*	$��6�%&������$	����� *	$��6�%&������6�AG�
��6�*A�7����%��8$��������

��$����%&�	�"��	��$	����	��	��� *	$�$�,�����,��	��.� *	$�$����*+�>� ����,��
'�.�����-.'�$�����."��	��$	����"��	�1�#��1��� "��	��$������$����� �������
$�AB�����
"��	.��44�.�&�$	 �'��*	$����<��-�� ����1/3�,/%&�+$�.�+3�/����&���	� '&1+��
+����4��+��3�&�����6�AG���6�*A����*	$*��+���,"�� 4�'�$*����6����� *	$"#��0.80."��	73�
8(� ������"��	%&?/0.	���"��	%����"��	�"���'"��/0.����(����"1���+�/0.���+���
���������������%�.�$.��3	*A'7��7��������+$�.�+3�/����&���	�/3�,/%&�/0.+��
�+��$�$��� ����3���($+&�����*	$��6��4� �+)�4�.���$���6�4�. ���� �+)�73���6�8(�� �+)�8(�
��6�73��3�.*	$"���$���6�4�."���3�.���"���+)���6�4�.*	$"���&����&�B������

%&�����"�.���)�/0.�&���&����6�%&������$	������6�AG���6�*A� '&1'�.7&
���'�.�3�.40-�� ����1"��	$.��3	��-���6�7&&�'�$������	"��"��	8(����.��.�	�"��	
.��$	��)����%&�+��.���/0.������&��+&�.&.��������&�� ����1+��.'�$7&��� $���+�� ��
4��4���,���.�����6�4���0��$�"��	.��4�"��	+��./0.�&����6�&	>�'&�.>�*������1
�+����6�����#�&��*	$+���+�$�����-.��3�	��3	��40-������&������

��-.��-*	$, $%&�	�"��	��$	��������1��&���	��6��"����.�#�&��� *	$, $%&�	�"��	*	$
.���$��������1��&���	��6��"����.�#�&��� '�$����1"��	��#����	4�.3�.���	���($?��,�
/3�,/����%&��	���&�����&+���7&�������."��,+�%&����.��	������	��6�*���	,�3�.���
*	$8(��$���6�4�.8(��'&1��	���3�.���8(���-��$���6�4�.*	$8(��+������3�.�+&$���-�	���6����
��6�.��� ��6��3//1&��9�1� ��-.$���$��$��,+:$� %&�/0.�&����6�%&������$	����40-�	��
����1"��	73��+&$���-��6�����#�&���$�.+���	3, $��&���	��6�7(��#�&���

����������,��������,� �3�,�*	$�#�"��	���������*��	���3�.��$�	��9��� ����1@1��-�
	��9��/0."���(�0�����$���6�7(����������������� ��6�7(��#�"��	���������� '&�������	
�������.���'&1�<3���3������9����������&���	� �����"��	.��$	��)�?��,����'�$&1
���>� �)/1��6�"��	.�'�$%&�*��	��	��� ����1	��9�����@&��� "�����/1��1'�.+�
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"��	��.�	'&1"��	.��$	��)�� �����6�7&����0.��,/����������� ,+�����<40-�,�%&�
��$�.��$� ��'&1��H��7��

�+	�����.���"��	�����������$����� �����3�40-���($,�%&���$�.��$� ��'&1��H��7����
�����-� *����*+�*��,/���*	$*��	��9������ ����1�1*�� 	�.�(+�������)"��'�$/1���/1@�����
�+	������4�"��'�$/1
$�AB����'�.����7&�*	$*�������1�3�&������9������ I
����,+�
��6�"��	%+�������������,+���6�"��	�+)�'�$����"��	�����"��	�1����1����"��	
A�=.�A=��+$��+3	� "��	����	�+���	���� "��	����	� ���	����.� "��	������$�������.�
"��	�������/������3�%&��4�� ��-.>� ���3�.���"3�3�.��� ��3�.����#���-���6�3�.�����#� ���&����	
�3�.��$������ '&��/1�#�,+�	��9��	�"��	��$�"��	��.	�"��	��"��	 ��*����$�.*�� /1�#�
	��9��,+�	�"��	.��$	��)�*����$�.*�� �	���3�.����#�� �3/����#�� 3�.��� ����6�3�.���*	$��� �&�
���	� 	��/1��J��1	��9��,+���6�7(��3��9�3%40-�	�*����$�.*�� ���.�+������#��#�&��7(��#�
��-�,+���#�&.*�>� %��8$�������� ,�4�1��������� ����#� ����&����	�)�+	����������$�*A�
"��	��$	�����)���.��		��������� ����$�"��	*	$��40-�	��)"������$����4�40-�	��7���-.��
'&17(�����*	$	���1	������'&�

���'+&1%&���������1���$.��3	3�.�����#����	� 7&/0.��6�*������"��	��$	����� 8��
��6�*A�)	�'�$�$�40-�8$�������� *	$�,/�#��-#�	��������&�� '&�����3�.�����$�.�)�&����6�
�8��8$��*�*��%��*	$���..���8��*	$	��������*	$	���������-.����&��

"��	������-�+���1	��*	$*��� *	$�$�+��,/,�� *	$�$�+:3.�$� ��� *	$�$������ +���

����� '	�'�$�����)����� '�$������-��$�,+��?������1*	$�(����(� ���� 	�'�$"��	������	
��1������ �����3��)�3�� �����������)������� ��������)���� ����@���)@�����*�� ��	
���	 ��34�.�������*	$	�"��	�(�*	$��1���1��'�$	��9��������	�"��	�(�"��	@&����$�����
'�$*��#���$�.��-�� /0.��6�7(���#� ���&����	�3�.��$������ *	$	"��'�$"��	��6�?(	3	��9��7(�
@&����$������&��

�������$��4��	�� ������9������"��	.��44�.%&�� /1���9����*+������6�/��,+:$
/��#�"�:� �)"�����4�.���'�$&1�$��'�$&1"�� �����	�1	���1��.���9����,+���($����"��	
��.�	��-.+&��� "��	73��&��"��	*	$����-.+&��� "��	��#� ���&����	��.����&$��	���-��
��6�3�.���/1��.7&,+���6����4�'&1	+������4�� ��$�,+��4��	��&-#�����?��,�������� '	�/1
�����)�1.��*����$��&$����	�#��?�,/� +��/1��6���	"�34�.���	���),+���6�*���	"�3
4�.���	���4�.�&�	��.��	���&���	�#�������$�,+��&�4���4�4�."�3���	�������)��.��6�
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"��	.�	4�.	��9����8� �"����	��/1��($�$�	�����6�7���� *	$73���&���	4�.	��9�����
��($�$�	����

��.���	�$����*���$�� �	�
���
��#	�	� ,���&4������	��6����� %&���-.+&����($
,��5���	 ��34�.7(�	��3�&� /1����/��3�.�+&$���-*�*	$*��� /0.������$���6�+&�����	 ��3�
+&�����	��4�."�	��3�&� '�$��$�.*��)��	� 8���&$��,+���6�*���	"��	��������&�
4���4�*	$	���1	��'&��� �)/1�#�,+�%&���-��3�	+������4�'&1@3�+�������.*��
� $��������������1@1��-���$��/0.,+�	����	��6��"����.�#�������9����*��������"��	����*	$
�&�4���4���+	������"�	�%�"��$�.�����),+�	�����1/#�������1/#�����	����$���-��),+�	�
+	�"�����/�('&'&1���9���6���1/#�� %�"�)/1	�������&.� ��.����*��'&1+��*�*��
������'&1+	�*	$�#���3����'�.�

���%�"�3�&��"1���+�"��	����*	$	��	��.����-� 8��*	$������	�4��*��1.��� '�$/1
���"��	����� "��	�1����1���� ���"��	"&�����	"��	������-�4��*��1.��� /1��6�
���$.��3	"��	������-�,+�	��#�&�.���'�.	��40-�� �&�*	$�(�4�.�4�4�.���� /1�3�.�#�,+�"�
��C=�A�.'&1���������$������������8��*	$	����	 $�����9�� $��@��&��*����&$��,+�	�'�$
�#���/4�.�3�&���+�����6�*A8$�������'&��� /1�#�%&�,+��3���@3�+��*��/�3.>� ��-.���
%&�	�"��	 ��"��	��&3���&3�������3.����'&� 7(���� ��"��	������3.�����3.����'&7(�/1�/�
"��	���4�'&1"��	@3�+�������.� ����1����&$����	AG���	*A��"1���+���,+��&�
4���4��*	$	���&���	��6��"����.+��+��	���*���

�����+����-��&���	/0.��6�4�./#���6�� ;0�."��/1	���6�"($�"��.4�.,/,���""&������
�������'�$&1"�'�$&1"���"���'&1'�$&1�."	� ������1.�����*A��"1���+�����6�*A�+(
��6�*A�/	(���6�*A�&3-���6�*A������6�*A�,/��6�*A�'&1*A%�1�����6�+�������)	���.
�1.�����*������8��	����	��6��-#����*A��1/#����

���	"��"��	��.�	�"���#�����-��-#���� ����� �	�
	��$%�'	$�-#��	��������+�
*	$	�� ���	"��"��	.���)���.�����/�,/� ���	"�������9�%�"�����3�40-�?��,�,/4�.
����� "��	%&?��3�40-��)�$����/3�,/,+��������������"��	+3�%+��3-���� ��"1���+�
��3�40-��)�$����/3�,/,+���3�"��	�3-�����1����1���'&1�1����1���� &�	�K$�&�	'�$�
��1'�.'�$AG�'�$*A	��7�������	���3�.3���.� '&1�7�,/,+�����������1�#��1��� ��-.
�3��.��-.���,+���($,�"��	.�.�	��*	$*��� ����1��"1���+�	���4�$�� "��	+&.�+	���
*A*+	���.'�&�� "��	*	$���*+���3�40-�'&1�	��($?��,�/3�,/� �)�#�7(���-�,+�����@������
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;0	� �#�7(���-�,+��&����&��+�+&��J���5���L�*	$*��� ,/�+	$�&��� *	$	��3"��"�	"��	
��1�2�3���'�.���� ,"� �� ��*���.*+��)+&��,�*+&*���	� *	$"3��$��*��$���.
�$�8(�+���73����+��� �����1���,�>�

8���&$��,+�%�"��1�?��+&$���-��	��($?��,�/3�,/� %��*	$	���"�����	��6��"����.
�1.��� ��6��"����.���9����.�&�'&��� �)/1�#����4�.7(�%&?� 7(�%���� 7(�+&.� 7(����� 7(� �.� �&�
4���4��+��7&��-�'&,+�@3�+�������.� '&1�1�������1/��*�($"�����,+����������
���+��*���	>���������1@1��-����	/0.��6�3�./#���6���($	�����/1�#�	��"&���'C.�+���
��6�����+��	&����&�"��	�1����1���/1��&.�+�&."&�.� *���#����"��	����"��	
��1�2�34�.
�����


�����)���.���"��	�4� $���������� ���
����� �����1� ���+:3.��� ��
��-���6�		��3���+�0�.��$���-�� '�$/3�,/��-�*	$	�"#��$�+:3.�$� ��� 	��	�"��	����"��	
���.���3�.�$�.>� �+	������+	�� '&1"��	����"��	���.�����-�>� "��	����"��	
���.���� $�*�8(�� "��	����"��	���.���� $�*�73�� ��1�2�3�<3���3�����$�.*�8(��
��1�2�3�<3���3�����$�.*�73�� �+&$���-��6�+������4�.���7(����.���"��	.��4� '&1
����1%� ��/1��1'�.+�	�����"��	���"��� ���"��	���"����-��)*	$+��+&����
����	*�*��� � $�� �3�	� �::1� �B::�"��	����(��+��������$�.>� ���	/0.��6�3�.
�1.�����3�.���*	$����-.+&��*����6���$�.���

7(�	����	�$�		����+��+��	��,�3�.����+)��$�*	$"��'&1,+�%�9*	$,+��#�� 8���8�)	�
����� *	$�+����"����$.�����$�.������ � $������1*��)�+����"����$.,$&.*�������(����
�+)������*���3�*��AB.�����&3-	���������������)����$��$�$�����*+��)�+����"����$.*�����
"��"����$.�����"��	@3�+��&$	/	4�.7(���-��*	$, $"����$.�����80./��+	���&����.�7(�	����	
�$�	*	$�+����"����$.'����-� "����$.4�.���	��-�� ��$.,�+���������.�����8(����.��.�	�
+���������.����� �������5+	��'&1��&���	��$����,+�	�"��	4���+	��������� �+����
"����$.,$.����-�>�,+�*��7&*����1%� ����������&�����&��*	$,+�&$�,+����*	$,+������&�#�
��&�� ���"������+����"����$.,$���.����� �����	� ���*+�*	$���+��������+��	&��������
"��+��+��	��*	$,+��#��3�.,���	���1%� ���)�+����"����$.�"��4���+	��������,�3�.��-�*	$,+�
4�-����/�$��'��
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"����8��	���-."����$.	���-.����� ����������	����.CM�C�����.� 7(���-� ����$�� 7(�	�
+&��	����L�� "��	�4"��	�/�3:�)/1����<40-����,/'&1"���"���4�.7(���-�� ���'&"#��$�
���	�4�����$��/.�������*���$���6���$�.��-�

���	���%&�'	���($��������)�$�.���� 8���(�80.�����."#��$�%&�>� '&��� $��	��	�'�$
3�.�����6��39��6�?��,�+��,/4�.%&�� "#��$����	��6�4�.1���� ����������	�*����6��"����.
�1.�����3�.�����6�?���+&$���-�� �	���'�������6���1�?��)��6���$�.��-� "��	%&?�)��6�%�"
 �3�+�0�.� "��	%����)��6�%�" �3�+�0�.� "��	+&.��6�%�" �3�+�0�.� ��"1���+�'�$&1
��$�.>� ��6�%�" �3�+�0�.>� ;0�.��6��"����.����'�./3�,/4�.%&���-.	�&� ����-���	"#���.
��4�.��1�����/����6��"����.�1.�����3�.�+&$���-'�$&1��1�?�>� ,+��������.� ,+���
��-.���-���-.���,+���.���)�,/*��� *	$�&3-.*���	�&�.4�.�3�&��1�?��$�.>� %��8$�������
�+	���A����&�

7(�	����	���7(�*	$	����	/0.	�"��	�4"��	���4�� 	�"��	.��$	��)��$�.�����($	���
��4�������������,�&�>�,+��+)�*����$�. ���/�� � $��	�"��."����.��($��������"�+�0�.	�
"��	%&?	��� "�+�0�.*	$	�"��	%&?� ��-.�."���-,"�/1	�"��	.���)�,/��$����� "�
+�0�.	�"��	���	���	�"��	��&���	���"�+�0�.*	$	�"��	���� *	$	�"��	��&���� '�$	����	
��6��"����.�1.����1/#�,/��($�	�� "���-.�.��-,"�/1	�"��	�4"��	.���)��$�.���� ���
������.�.��$�.��-��$���-��)���4��,/*���

,/4�.���4�1���	��'�.�39?��40-�	�� /1����"��	%&?�)��	� "��	%����)��	�
"��	+&.�)��	� "��	��������#���/4�.��"1���+��)��	� ��6���.*.������3�3�����
'�.�����(*	$*���&��'	�*	$'�.����)�7���($?��,�/3�,/,+��/��4�.�����������$������($
����'&� 73����4�1���AG�*A"���3�&���+���1�?��$�.>� *	$'�.40-�?��,�,/��6�*+�>�
����1@1��-����	/0.��6�4�./#���6����/1���.�#�	����9����� ������1.�����%�"�+&$���-*��
*	$,+�'�.���7��%7����'�.� ;0�.��6������1����1����������.��$�.+���� ��*	$����//	
*����	���)*���

��&���-�������#�&�.��6�����0�9�� �)�#�&�./1��6�+&��4�. ��3�����	��.,����"�'�$
�����-��6����*�� ���/#����.�0�9�'&1�<3���3��-.�3 ���.%&�'&1��.���	��6�"($�"��.���*��
7(�,+:$�����6��$���6�'	$'&1��6�"�(��/����4�.����)&���'�$�"���6���)�	�'&��� '&1�"�
�0�9����	��-.+&���3 ���.%&�'&1��.���		�����1	��� ��*���#��3 �	���.������



�

���������	
���������� ����

����

���/0.	�"�(	���/������.��8$��������	�%��&#����� $���-� �������6�+&����1���4�.
��1��� ��3�����	��.�

+&��4�.��1��� ��3�����	��.��6�3�.#�"�:� �3�.��$����4�.��""&'�$&1���>�
����1@1��-�� "#��$� ��3� /0.��6������.,+:$%�	��� 7(�����+)�'�$ ��3�$�	*	$�+)�'�$���	���3�.
��$� ��3� 7(�,��)��	8��&.�+)�'�$���	���3�.��$� ��3� 7(���-�"��7(��#�&�� ��3� "���-��)�#�&���
"���-�)�#�&��� *	$�$�/1�#�+���������.��'7��,�	�'�$"��/1�3�� 	�'�$"��/1%�./1
"������ �����3�+���3�3���3������3������3�+	����3�'��3�&����'&1�3���6�&���>��3����
%�N1���������-��3�*	$	�+���	�8���.������.4��.	��	��#���/	����$�*��3�.�3�	����&��	���
*	$	���.�3�	��'&1�3�*	$+���*	$8��� ����1"��	�+)�'�$���"��	�+)�'�$��.� 	���3�.��$�
"��	�+)�'�$��1��� ��3�����	��.�

*����6�7(�,+:$7(�%�	��#���/	��� "�8��+���8������			��3�3�	� ��	�5�1�����
	��� '	��4�/1+�����1���1�����$�*�����9���.%���($����+&�.�)��	� '�$�4�'�."��	��1/�
��&��$�+����$�� ����6�"��3�"���� �$��"������8��� "����6�,+:$��6�%��)��	� �)�3�.	�
'�$,/��3	�#�&�.,/,+��#�"��	 ���*��	��40-�� �	����#�"��	 �������1"��	�+)�'�$���� �+)�'�$
������.4�.���� ���������/�3�"�%�.� "������ ���*��	������.*�� �)��$�����#�&�� ��3
*��	����$���-��

�@��1��$�.�3�.4���� ���4�.�����$�."��$�.��6�7(��#�.��4�. ��3��$�."��$�.���9�
��1��� ��3�����	��.� ���9�	���34�. ��3� ��$�,+���6������.��.���4��	� �$���6�7(��#�&��
 ��3��($���'+$.���+��#��&+	($����� �����-.'�$7(�,+:$�����&.	�/�80.�#����7(�,+:$�����
������7(�,+:$����� �$�."��$�.��-.+�����-.�����%��%�����4�'&1"��	@3�+��,+�'�$ ��3�
��������3�+���3�3�� �3���-.'�$�&)�/�80.4�-�,+:$%�	%+O��� 4���� ���"�+�0�.>�
�.3������>� &1*	$������� '�$	��.3�,���3���6�+	���>� '�>� &���>� 3�>� ����>� &���� �3�.
��$�	+����9J�� �	�����6�� $���-��1��� ��3�����	��./1���+&��	���".	�/��*+�����/��
������/1@3�+�������.&.*�������>� ����"��	�+)�'�$����+)�'�$��.��6�7(��#�&��� +&��
,+:$'+$."��	@3�+��&$	/	4�. ��3��($��.��-��6�#�"�:��$������ /.������1	���1��.,+�
	��� ����1"���-. ��3,"�>� �)*	$�����������+)�"#��$�� � ��3&$	/	� "�&$	/	�� '	�
�����""&/1&$	/	*����.�)	�7&&������ '�$ ��3&$	/		�7&&�	��*	$��/"3�"#����*���
'&1*	$�����������+)��*	$����*���3�����&�����'7$��3�*���$� ��3&$	/	�
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 ��3��6�	���3���&-#�"$�4�.��������3��(���$�.�3�.*	$	��1*���3� ��3� ���4�.�����($*��
����1 ��3�����	��.��6�+&��� '	�/1���4�/�4��'"���)��.��	����;��+������ ��.��	������($
������ *	$�+	������4���4�-���-��8(�4��*&$�
��������($�����&8������+�����&.+�.��.+�����
*	$*��� 8�������3�"3���3��#������6�,+:$��6�%��3�.��$� ��3� �)��$���������-.+�����-.���#�&��
 ��3*	$��/.��� ������*	$*��	��#�&�� ��3� ����0�9���������9�'&1��3��(� ��3� ����#�
+���������.���)����� ��3�����	��./1*����($����&��?��� %&$.,/������� 	��3��������
+������� ����"��	��6��/��4�.4�. ��3�$�	���� ��($�$�	����+)�,/���� ,+��?������ 	��1*�
�	���'�$.�B������($����3�� ����"��		���&	����		��5+	�������	��.��6��"����.��"��.
���9�,+�	�"��	.��$	��)�� �$�."��$�.�"���'&1�<3���3��	�5�1�����4�. ��3"��
$����	�*	$&$�.��3�C��CG�'&1�#�&�������1�5+	���1������"��4���"��'�4�. ��3�

��-"���3��������9� ��3�����	��.*	$,+���6���.����&$��7$��	�'&����-����-�*	$*���#�+�3�3
������$��7(�+�0�.7(�,�� '�$�&$����	+&�����	�����6�+��,/'+$."��	8(����.��.�	� �����
��""&'&1$����	���+���1	��	3*��� �$�$��,+:$/1@3�+�������.*�����1�1*�� '&1
$��,+:$/1	�"��		���".� '&1$���$��"�������""&'�$&1"�>� �&��	���34�. ��3/1
��($".���".��*������1�+��,�� �)	��".��($*������1�$�."��$�.	�"��	�4�	.�����4��
�1	���1��.���9�������	���34�. ��3*��,+�'�$�+��	���".� *	$,+�����*+&'��;0	� ����)
�&����($�$	��)���6��4*������

��������.�&��?��?�����>���-��)�&��'&1 $������1��.*	$"����1	���'�$,+��&��?��
?��,�,+�	��*������/1��6�"��	���"��4�� 3�� ����1?��	�*����-.?�����'&1?��,�
*	$��/.��� �	�������*����$�.��-�$�."�/1*��41	���4	��� /1*�����$�+������	� /1*��
�4�	.�����4��,�����1	���1��.���9�� 3�.�����6�?��/1*��*	$�#�"��	���+����$�.,+:$
+&�.,+���3�40-�?��,�� � $�� ����1��.*A/1*+	�	�/����������4��	�,�+	($����4�.����
���*A����#�&�.*+	���($,������4�.�����&���-� ���/1�1��.�1*�	����$����� '&1*A�1*������6�
?��	�������� ��6�*A����#�&�.*+	���($,�����,���������+�����6�*A����#�&�.*+	��4��	�/��
?�����������-�� *A*+���6�?��	����$����� ����)���*��.$��>� �$�� *A����#�&�.&��%�&.>�
��($?��,����������-�'&� ��6�*A����	��8�7�,+��3���@3�+��*��	������������	���3���
	���($,�������-�� '&1*+	��3��$����*�,�����$�.>� �����������	��.� /�����������6�7��7.
*	$	��1*��+&����)"��*A,�������-�'&�
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*A?�����	����.��($+$�.*�&�*A?��,���6�4�.#�"�:������7(�����#�"��	���+��'�$
��1��� ��3�����	��.�)"��7(����9������	��.����'&��6�#�"�:� 	�%����#�*��.$��'&1
	����$�"����	��������� '&1"�?��������8���$���6�?��'�$ ��3� �������*�����
��1������'�$.��-.%��+������� %���#�'+�$.'&1�#���/� '�$�����1�#�*	$*����6�*���	
+�������#�'+�$.'&1�#���/� '�$�&���#�3�.�����6�AG���6�*A�7�7&�:��1��� ��3�����	��.
��$�.&0�&��� %��������#���/+��������6�%&$��.+���� '&���#� ���*�����'7��.��'&1���3�.���
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��&�>��$� ��/�����*����-��/�-�� 7�C1�<�-1���1 ������ ><-*/�-��&�>1�1�<�-�
��/-
� 7 �	� ��$� ����� 6	'	����	2� ����� 6	'	���+ ����/6�� +�,<.�� 0�1���
��/�����*��,�-���� �#� ����-��&�>� ��� ����/!�	����B+&	 ,�� �'�	 ��--
�1�
1�<�-�����$	�����	�'�- ��,�-��/�����*���-��61��'�� 7�� 6���$'�-��.��!'�����	����9	��
�� 	�������	��><-��1	&� ��+����	���1�'���.�'����2�����$� ��1	��

���)1����	�� ,�����2 '����� ��.-2�' ��61� ��6�	�� 6	'��$	� �������$�2��-
��3��$'�-���� 7��2�����$� ����0��'���9�������	�,������3����	�<-)*,�-����&� 6	'
�����$�2��-6���3��$'�-���� 7��6��2�����$� ��� �� 	�� 	�	�2�' ��61�?� )��*/�17�
�� �)��*/�5�*/�17��)��*/�B+��1��������- 7��	���  7����� ;<�-��3�,�-	��$5'2�������
21�/���������1	&� 	��$5'� )��*/�!����'�	�1���6	'	� 7��	� ���	!��+��.� 7	��$5'�$'�-��.�
21�/� ����/��3�,�-*�+-� )��*/�5�*/�17�� 6	'�5�6	'�17�� 7	��$5'�!'���.���+���� 7�1	��� ���
�1�'���.�'����-��2�����$� ��� ��-�����	,�-*�+-��3�2����3�:������$� ��2�'
61�2�'6�	��&� $<�>����3���-�0���+����3�����<�-��3��<�-��$6���$'�-2��*�+-� 7������	,�-
��/�����*����.-1��$����2�� �� ��.�1����	2�'�����$)*6	'6���'�*/6	'��3��+%��3�(�$�
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�����.� ;<�-�����3�����!���>��2�/�B+���+��	,�-!��������.-1��$� ����3����.���3�1��-)����
,�-������-)�!��+1�<�-?� 6	')1���$���	��3�	��%$����6��	�*� � ������� �� ���������� ���
��$���-	���	���-�	���	��	�2�'��- '��� �	���6��	�� +���3�	��%$�*<-6	'�����'�$
)1����(��	��%$������3����8���.:+�1�$6����'�� 2�/��$�+.-���'�?� 6	'� +���/&$!���/6�
*� ���(���'�- �$��.��$� 2�/6	'	(5	+��3�	��%$�� *<-����� ���+*����)1�	� � �$'��+�-
���)**/��$ ��6����'��

,��$��$��21'-���	��� �'��	��1�'���.� � ������	��.-1��$6	'��$)1����	�'	*	:+�
1�$2 '&� 2�' ��61�?� 	�� �� *� ��3�+�+	-��2 '&� 85����>��2�/�B+���+��	� ���
���	�����/�����*��2�-6��2�����'���.�� ����� ��� +�	�1��-���	�,���	�*�+9� 1��-)1�
	���		�'-	������>���� +�-�� �$'�-� +�-�<-)**/6��	�*� 61�� */6��	�*�  �� �/�0�
!���$'�	��3�6�6	'6��� ���	6	'����.-1��$��3�����<-)*6��1���� ���	6	'��6	'��3�����<-)*��.-���
��.-������� �1��)�8����� +�*� ���	6	'��*/��3�����<-)*0�1������2�/������6����'�� ����/
�1�'���.��3��4��/� ��3�6�6	'6��� +�-���*/)1���3�����<-)*���8����� +�,<.�	���.�� ���-��
�����-	�*� �1�������8�$'�	��3��,�<-)*6	'��3������ ��3����$�	��� ��&�$1�� ���	!��+
���$� &�$���	�+$	)�� �&� ���$� ;<�-6	',�� ��1�� ���	!��+� �����.2���3�����<-)*2�/
$��+���	1����,��2$�-6	'6������6��
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 �� �/�0�)������3���/&$!��2 '��2�/������� 6	'��3����	����	��$� 6	'��3����	
��$1�$2 '��2�/85������  �� �/�0���.����$ �'���3� �� �/�0�>5 ���-�  �� �/�0���.�2�*/
�0�8���3�����<-)*	�5'������� ���-����/1���)�����.�	����	*0���3��$'�-6�� ���$���	
��)*,�-���� ���$���	�	���,�-���� $'�	�0�)1���.-�-=��$��)*2�/�!���>�� ��6���+��
85������� ��-����/1�*� �����,� 7��)*�$+.	2$�	2*'	)2�/�����!��+��=� ���	��3����	
��$6�� ������$'�-�+�)*� 6	'��	��9��	���*� �/���-�����$� �����- 76���0�����0�
��/&$!��2 '85������ ���	���9� 	�����'�)�������*<-�	��>�0���/&$!��2 '������6��� )1��,�
6��������	�,���	���� ���)**� ����

1� ���6	'	���9	�����/6��+�������-��$�)��?� 7����$���6	'6����<�-���6	'6���2�'���
���	����	����)1��,�����$���6��� 2�-)1��17�!���'������3�������1�<�-� �,� 7$�	����'�
�����3������	���9����'��,�2�/��3������/���)*�,����$� �/�< ><-������*� �/���-�����$
 76	'��	��9������	��'� ����.0���9	� � �0�)1��/�< ><- ��6	'*��*�-� 6	'1�-��	6��-'�$?�
�1	���+�-����?� ��3����	!�'	�$7�(�$)�*+�)*,�- ��2�/ �����$� �/�< ><-���$���	
;��;<.-����6����$� ���21�/���	����3�����<-)*2 '&� ��-��� �'��	�� &� *<-����0����	��
�'� ���6	'�<-�0����	!�����$1�$2 ' ���&� $'�		����	�'	�$7��

���!������,�)1��/�< ><-�0���-��,�-��/�����*���$5'�	�� ��	���6����+��$)1�
HI-��.���/�����*����� ��2� �������-���$'�		����	��3�������-�$�-&� )1�!�'	�$7��1	��� ��
1	�� 6	'�0�)1�&� :+�1�$�'	*	����/���	,�-��/�����*����.-1��$��$� �� *� ����0�
+�-��3��+%��3�(�$	��0����	�'	*	�'������$��-� ���$�0���*21'-+�- �,����-�������1������
85�	����	)�)*���$�2�/85�6	'	����	)�)*����/���	6	'�)*,��,��$���	��'���.��

��-��� �'��6�����.�-�����.��'�� &����'���$� �/6���3���1��)1���'���$�  7 +�������0�!��
������	������3��+%��3�(�$2�'	��0���*	� ����2�	�� �,����-����$5'�� 1��)*� &�$6	',<.��$5'
 �����		����	*�� ���	&-'���	:���� ��3�19+-��3�!�$� ��3���7 ��3�85�)19'� ��3���/
��3�
����� 2�',<.��$5' ��	�������$�������$�� 	��	��0���*�1���+�-)�?� )�&� 2�'85����$��
>��6	'	����	�,��6�,��,��-�6	'	����	�,��6���������6	'	����	�,��6��0���$�6	'	����	�,��
6���3��5'2,'-2����	��*/����-�0���*�$5'��1��)*,�-����&� 2�'�/��-?�2�'85����$��&�$6	'
���--�$�+�-�1�'���.����-�0���*�2�'�����(���

+�-�1�'���.���+����+�������+-������ +�����1���.����+����+�� 2�'�����.������&� 
��$)*��3��� ,�� �����3�85����8����	�� ,����	�0��� � 	����3�85����8����	���+����+��
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>��� �� ��� 7��3�85�6�� � 	��6	'6�� � 2�'	��1�� )1����6�� � ���!9��'��*<-�'� +��
	��:���21�	�		� � +� �'������	���	�9*/�5���'����	��6��� *-������	��.�21�/
�,��6�2 � +�������0����	6���/�G�+�B+���+����� 0�*�� +����/�(��'�-?��� *� )*�)*
*/	����2��21'-���	�'�-6��2�/�	��>$ ��)1����(�$��� +�� �-�� ,�6�6��&�$�0�����
6	'���*����� ,�6�����

&� ��.� +����	��'���$� � +����	���������	� ���$6	'1$��1$'��8'�����$� ����
��.��3��$'�-6�� ������.���3��$'�-6�� �0��(���.��3��$'�-6�� �0��(���.���3��$'�-6�� *�-1�����.
��3��$'�-6�� *�-1�����.���3��$'�-6�� �'�-���'�-� +����	�����������'���$1����	-�
 �$��$)*6	'6���  ��: �  ���� �  ������/�	�8������8��	��-;<�- ��2�/ ��&�$6	'	�
���	�	���-�� �����-��$��.�� ����/�/6������)1���3��!'���.��  7��3�����/���	!��+
����'���.��.�2��0����	:+�1�$)1�2 ' ��� ����/���	!��+��.6	')!'���	� 2�'���	!��+��.��3�
,���< ,�-��,�-����2�/,�-���	�8�,�-���	!��+��.8�+�,<.�*<-��3��� ,�2 '����&� �

���	��.���3�������-�$�-&� '-��+	&� � ���	��3����		��	���� 	�-�17� �� 7)1�
$+.	6����$���	�	����+��	� &�$�17��'��,���3�	��%$�� ��� 7��3�	��%$���1�<�-� 	�
���	�5�< �1	���?�  ��� 	����	1��-��������	�,���	�*�+9� �� �,� ��$��� ,��1	��� ���
	�- ��)�2-'�1��8�2�/ ��)1��(�$�	�� 6	'	�- ��)�2-'���$�0���$ ��� 6	'*��8+�*��>5 
 ���$'�--'�$��$2�� +����)1���3�� >�� +��6	'�'�!�+�)�?� 6	'��3��$'�-��.�� ��$2'1�
&�%,�-������� &�%,�-���2	�	�	� ���HJ�6	'�)*	�-� �1	��� ��,�������$5' ��,����
,�-���6	'	�- ����$�	��6�	�-2�'�	
�	�-2�'(5�,�&����,���,�-�*��,�-6	'	�-����6	'
$����$���,��	�� >����� �/* �-�����+�I99����	'�- ��1��� 7�5����,�-���� �5���.-
���	8+�>5 !���������	� ��'�-���		�5���,�-��������� 7���:���$�8���28' ��6�����)1�
�(�$ ��6��2�/�$5' ��6����3�8�� �

�	����+�><-�'��><-����'�$'�		����	8+������1	��� ��2���� &� ��.2	�	�*0����	� 
���$ 7�$5'���$ ��6��� 6	'���2��������*�*/6	'	���-1�$)*��-�����3��$5'� ���&� ����$5'����$
��.� ���-,��-���$5'6��� 2�'	�����2�����)*6	'	����	��3�0���9� *<-���,$�$)*)1���3���
 ���-,��-���$���	� ����/���	��3�������-���	���-�� %�&� )1��'	�$7�� 6	')!'����/ +��
����17�2 '������������.�6H����&�(	� �?����6	'	�-1���)���2	��,� 7	�1���� ��� 7	�1����
2�'6	'	�-�17�1����,�$+�-6� �'�1���,�-���� *<-�$5')�&� ���$ ��$� � ����/ +��������
 �'����.21�/��3�85� 0�*�����	-��,,�-&� �*-�� ���0����	/6� 0�*����/	���/��-�� %�
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����$5'&�$	�0��	���$'�-���$	��%$� 7�$5'���$ ����3��,�	�	� 	����$ 7�$5'��3��,�	�  �'�
��.� 7�*�+9��'-����-���$���	-��,����1��� ���

 ���B+���+���	�  +��	��*/ �/;+���.$	��������'��0��� � */6���� 7 ���,�6	'
�� � */)1����2�'�/!+.��/��� 7*��2���*����'�� 	��	�����	����$�5	���+�-+���-)�	���� 
����� ��-��2�/��-���'�� ����'���$��$6	'�'�)1����� 6	'�'���$�/�/� 	��6	'�17����$�
>��*/���6��0���/&$!��;<�-	��6	'	�'�����$2���� 	�����-�������,��,��-� *�	���+��C$ 
���$�1-���	��� ���2 /6	'�� �  +��6	'$�	)1�2�	���/+�-,�-)1���3����� �����$ 72��
	��*�6��)�,�.���+�	2� �0���9)1�����0���79���	��-�	��.-1��$� >�����61�*/���6��0�
���	�'	*	��$1�$2 '��2�/'����	2��� +��!��� �����- 7�$� */�0������.�� ����/
 +����)1�!��� +����)1��0��	��><-)*2��6	'	���.��+�-���*/� 6�)���-�����0���.�	������6�
��$61�6���$� 2�'���*/� 6�)���-�������.�	��6	'�$� )1�� � 	��6	'$�	)1�� � �$'�-��.
21�/ +��	�������	� 	����-���)*&� �$5'�!'���.� ���*<-�0�6��$� )���������	��-�	
��.-1��$� *<- ��������6���� �'��� �	����1�� �����0���-��� �'����.� +�,<.� ����*/6��	�
����$2 �6,�6	'��'�$)1�	�����6� +���$� ��.$-&�$>'�$���$��

,<.�!����'� +����3���$2����  ��)1���� 7$� �  ���������HI-���	����� 7$� �
 �����	��-����)1���3����� 7$� �  �����*/=K =����	��)1���3�����2�'�/2,�-?�
	��$� ��.-��.�� ����/ +����)1�$� � 6	')!'���	��)1�$� � ���	*/��)1�$� �/6�� ���	
��)1���8�� ��$�'�-1� � ���� 7��)1�8�� ��$�  �� �/�0� 7 �/�0������)1�
8�� ��$� 6	'6���0���������	�� ,��1	��� +����)1��0�� 2�'�����0���	 +��� �0�6	�17�
-'�$�+����$��  +����)1�-'�$� �/6�?�  7-'�$�+����$�� */��3�*/��$ 7-'�$� >����3������-8�
��$6������� +��2����6	'$� ?���.-+.������+�2���

2�'>�����	*/��)1��,��$2����  +��	��*/ �� ��6�������� ��)1�$� ��.-1	��
2	�2�'*/�/�< ���&��0����$� 76	'6���  ��?� ����?� 6	'��7	����7	�������/�+>5 	�� ���
��$+.�� 	��0���9�$5'���+�-�����)1��0�����21�/� >�����	)�)*	��0���*	� �  ���0��� 7-'�$,<.��
 ���0�!���$� � 6	'�$� �0�����!9��'����6����.�2�/�'����3��$'�-��.�� )����,�-�����- 7
	���.-���!9���.-���������21�/� )�,�/���)*��3�����  ��*/���-���	��2�'�/!+.��/���
2�'�/�$'�-?� 	���0�$� � 6	')!',�-��'��  +����)1��1��$�$+�- �'���-�	� */ ���,���  7>5 
�<-�,���1	����<-�$$�-� ��-1���� */ ���,��� 6��0����	��	�� ���6	'�� � �<-,�6	'�� 
	���1	�����-�	� ,� 7*/1� � ��� 7*/1���� 1��-���1��	1'�	���.-2�'���� +�6	'��3��/6���$�
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��*/ ����,��6�5'���	��� 1��- 7*/��LM�$�  �/�5  7*/1���� 	���*7�	�����,<.�)�,�/��.�
����������21�/ +��	�����	�������*��'����C$ 6�1	���.- �$��.-)*�

����5�><-����	��$� �/� ����/�0���*,�- +��	�	� �����.���������$���	���'�1�
�$�$�	HI-���>HI-���	� �!�����	�0���,�-�� ���!9�� �!�����	��5��	��*��$�� �!���
��	1�� ���	,�-��/�����*�����'�1��$�$�	�0�6���'�$?��/� �$ �/ �$6������$?�,�
 7�'�$�<-�� ��/6� 7�'�$�<-�� �,� 7$��6����+�6�����+�6��0����	�� 76�����+�6����6��� 7
6��� ��+�6��0���9 ���-����/1�)��?�  7��+�6��6�6��� �5�)���-���>��-���	 7��'�-
�� �2�'6	')!'��$�>+���+���-���>��-���	 7�������!���)*�8+� ��2�' '����� +��	�����*�
 �/�+ 6	'6����3�61�?�

�	������		�	� (�$)�)*�  ��*/6��0����	!����'�-?� 	��6	'�$� �0�� 	��=L�
�!'����$� �� +�����6	'�$� )1���6��0����	������2�� 	��=L��1	��� ��� ����.�	������		�
�0���*2���� ��*/6��0����	!���� ���	 7=L�6	')1�6��0�� �/1�'�- +�����-)* �����	
���-)*��.�6� �����/��-� ���	��. �'�	6���-��+��  +�� �'�	6���-��	 ������	�
,�)1��'����.-1��$������� )�1��)*�����-;<�-	���.-�����.-���!9�� ����$���	���:�����3�
�.0����/���;� H� (�$)�*+�)*6������$?� ���1�<�-?� ,�)1��$5' �����$������$���	� 	��+
���	� �I99����	� ��3�������- ���� ��-*+�)* �$��*��$5'&�$	�0��	��>+�� �$'��$5' ��
���$���	�+*:��$������
��*�-���2�/���$�2���2 ' ��2�/ ��� ����/+�-�1�'���.��3�
HL���3�6H� 6	'����0�	��8� ��0�1���	��%$���������6	')!'��-,�-!����������	����3���-
,�-����,�-8�� ,�-$� %�,�-	��� �0���$ ��2�/ ����.-2�''��$'�$����'��)19'� *�><-
���	�+���:+�1�$��$��-6	'	��/6��1���� 6	')!'��--��'	�$7��'� ����$� 2	�*/�� ��
 0���+��+����0����$���	�	)*���$-6��  76	'���8�������	�+�����.-��2�/85�����*�
6���$5'����2��

����/:/��.�� ���*-���	�0����		��0���-�� %�)*� �1	��� ���0�$�	��� %�&����-���
 �'��	�����21�/�&����'���$�&��'�$2'�&���+*:��$������
��*�-����&���17�2 '����
*/�'�$�����-2�/1�$6�6��� *-��-���&��!�+���.���$���	� ���$���	�	�����1	�+1��
-��;<�- ��2�/ ��� �	������	�1�'���.2�� �,��6�	� ��'�6�� &����'���$(�$)�)**/�'�$
-�����-� &� ���*/	����	�'	�$7��'� ��� 	��%$��$5'�'�	 ��	� ���$$'�	�'	�$7�����><- ���
,�)1��'����.-1��$�0����	�1�'���.6���/�G�+�B+���+�
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����B+���+��	 +�� 7>5 	��:��	���� � ���*�>�� �� ��N 	���2���� 1� ���.�
1��-6	'�1��$�2�'�	����-��� �����+�	�1� �� 76	'	�1��-�+����	���$�����/ +��	��>� 
1��-6���	$0�1	�2�������.� 7���6�1	����7� 7���6�1	�� �/�5  71��� �/��7���3�8�$8-�
2�'	�� +��$5'�< ?�	��6	'6�� +���.-���.���.-1��-�	�� +��$5')�1��)*�����3���1����'�$	� ,�-
	��� 6	' +��$'�-��N��8$� ���?� *<-	����.�	�1��-�+����	�1� ��� 	���.�8��	��-*���1��	1'�
� �N����56��6	'����������*�� +�6������/���	*�+-	�����������-)�6� +�1	�2����$�-
�1���2�'�'�-	�1��-1��	1'�6�������-����'���.��
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 +�����61�	� 7�8����?�  +����-���$1�$;� � ��� 7 ���,��� �0���79���	��$1�$
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$'�	-��,�'	�$7������*� ���	 �,����-����1���2�/���� 7��3��,�2	�������$ 76��$'�-
��$1�$1'�-� 8+� �����	6	'	����	�$5'	� ;<�-1�1�� � �O�6	'6��� �!'����$� ��,��;�-
��$�.0�� ��	2�'�.0�*/�����6���-61�� 6	'	����*��2�/��$�� *� ��$6���	 �/2�.0�
>'�$���$��

���!�������5����!������9����� ��/*� %�)*� *<-6	'	����$'�-$+�-���*/�0������3�,��
;�-��$�.0���-��� �'��	�� ��.-���������	��/ �����	*�+-6���$'�-2*�-!��6	'	�����'�-�$�
�� *� ��.-1�����.-���B+���+��	� ��������	��-�	)'�����$ ��)1������ %����� �*�+9
�	���(�������+�+	-��2 '��&�$	�0��	�� 6	'��/	�����1������+��+F)��'�-	��%$��
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�����"#$�%�&'�������(��"('��)*+(	��,	-�-�),��� ����$./"�����	���"(0�-�	��������"1
�����"./"�������"(���,	-,��&'��"2���)� ,	-,���(����� ��$��"�	���3���4�51 �6�(,�� ��$��"	�
��3���4�510����6�(,����$��"�	���$��"	�#���$���(7/(��-	��-��	���3���4�5���$�$��6��$
���)0����6�(,�����.��(,�0�������6��	��"()����)� ����$,	-,��&'��"2��������	�)0 	��89)�
)�(%����,	-,��� �.�)�(�-�(:��)�-�(&'��"2������-���"�)���-���")�1�6&'��"2�,���	�2����)�� ���,	-
	�)���)� ���(��"(0�-� ��#���$���(�(��-	� ��$,'�	��6&-��3���4�51 0����6,�� ��$;���	�
��3���4�0����6,�� ���%������)�,	-	����&'��"2���)��"(0�-�	��������"	� ����,�� �����"#/(,	-
�-�),�������(0'�$������"�'����)	��0����0�$�����"�6�%�'	���'��))�0����$��	���� ����"�6)�
'�/�(��)	��6)�'�/�(51�����)	�0'�$�0�-#����",�7/(��2�,	-0�-�$�-�#$	�������)��	����<�)�(
(�"�0'�$� ����"�6�'����)� ,	-& -�$,��$� ;��'��&#� ;��'��&#��������%�	��5� �.��	���'����)
�-���(5������)�	�6#$,	-	�&'�'�)&#�

�.��&#,'	����%��-�,	-,��&'��"2��-$� '	�)���	�-����0.���"(����	��������"� 0.���$
��"�	����$��",�� �����<�����������)�� 0.���"������)�'������	������)5� #/(���)��-���$
��"�	���3���4�51 �6�(,�� ���)��������� ������(���0.������)�,	-	�&�����0��������� �����
���)�����)-�(��"�� �.��&#0����'��� ���=)�#$�.��&#�-�'��(�����,��-�)	�)���,'��.������
,	-& -�)-�(��"�� �%���<�.������)����)��-�('��� �	��������"��"(���� ����)1 #���$���(�(��-	
��-�7/(,��������"(0�-� ��#���2��0�$�����"�6	���$���)�����)5����	����-��������6�����"�

,���'6��-��������(��"('��)��<�>%�0�(��?� 	����	�&#&��-���	��"('��)� �6�%�/�
)@���0�$���;	������)� ����$��"������	��� ���	���)%-���,'�,	-��)���	�)� ;�����(���
�	�	�������	��������	�.� ��<�.�(�%-���� ���	 ���������	���.���<�.�(�%-���� ;��7��
)�(	������ 	����	����$#2��)%-� 0	�#$	����	��-	����� 	����	���.�� �6)�(��������
��*+����'���)(���,�� � -����)����;�����	�)�0�$	�'	���$#2�� >@����;�����,	-	�)�� ,	-	�
'	���)��<�,'�5�

;�����7��)�(	������)�(	����7���	�)%-&�'��&#.�( ��;���)%-���(����$	����6
)�(��	����	�.,�����(� 	�������>-����(����#@�&#� 	����)��)�"( ��(��(� ,	->��>��	� ,	-
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�%-��	� ,	-��������$����$��)#���@�,�� ����$�2���#0'-(���	�)��� ,	-	��'��>�� ,	-	�
��$	��� A/�(��<������(.�(:��)��2�� ���		�������$#2�&#� #$,	-�2���&'� ���0�$��<����.�
#���@�,�� )�(	����	��<�������(�������������������&'��)%-,�����)���	(��.�
�'	������	�)�������(�$(�����;��B�)&���),	-&'��2���@����0�(� ��,.��6)�(	�'��(������
0�$'�)#��;��,���

#@�&#�������<�.�(2���?�A/�(��$0�('�����/�(��(&#�)%-�	��-��B�)��������<�
�������7���"���<��������)� ��<�����/�(.�(��)� &#,������)���7����)(��6����)� 0�-�����(���	�
�����(��?�����(������"�� ��<������(.�(&#����5� ��<�'���&#� ��<����)/�.�(&#� ��<����&'����	
����-�.�(&#;�)��(�����$C$��"�������$0�('����7���	����0�('����(�	���	
��� #/(��<������$0�('�����/�(��(&#���)���	7%����(��(�	0�$,������/�(�	���������(
��)�

����$�-�(��)	����	#2���<�,���('�/�(� #@�&#	����	#2���<�,���('�/�(� 0	�#$�)%-
���)����@�(����),	-�'	�������������('�-����")(,	-�'	�������������(����)������()/��'���)�
,	-�'	������� �-�(��)���(����)���7�.����"2�;B �$��'��� ����)�)6������-��0.6(� ��)#/(
���(	���'�������@;B�� 	�������(��-('-	& ��)� 	�����	������	�7������)%-� ������-�(��)
,��������	$�����)�����������,���<����5� '��.��@�(��"��)�-�(��)�6��"(�)%-,	-,���
0�$)-�	0�(���	>@����@0�$�����������<���(*D���(,*./"�	�� �>���#@�&#&'�
���������,���	,��� ����$C$��"�� -���-�(��)#/(���(��$0�('�����)%-�������)�+##�)
������(���'���� 	���'�������@;B�	�,��2�'����2���(� ����$�-�(��)��"	����	����-�(
���(���@�(�)�)�)��)%-�	��-��.�(��)#/(	����	#2���<�,���('�/�(�

-��.�(&#� 0	��-�(��)#$	����		�%����%�>����)�+##�)������(����)� � -�
����)�@���(@���(�.���.�(���'��������(���;B���@;B�	��	�)�6��	�0�-&#,	-,��'��(�/�(
�.�/�(���.��/�(��<��/�(��)� '��(���	�.���	�#�@?���@�(�'�-���"��'	������@�(�����<��@�)
.�(��� ����$&#��<���	���	�	�0�-���	�%�����5�	�('����,	-�'6�� 0�-�-�(��)0�$���7�
������(����).�(��)��"�	�(�'6�,��;�) ���#����(��"��-�(��)���&##/(	����	��<��)%-���)@�(
����)�-�(����

���	���&#���?���&#��"�0����<�.�(�%-������0�$��<�����@����	�������$���	�6
��<���	���		�(,	-�'6����)�����?�6��<���	���	� ,	-	�(�'6����)��0�-�%�,�����)&#� &#
#/(�@��	0�$)/����	��<�����/�(��<��������)� �����$0�('����(�	���	�����)�@�����
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�-�(5� � -�����&'�����6���������E�����6������B�����6������*+(������6��� ������<����
.��.��)��'�����;� ��.��%-&#� ��<����0�('���'��������('�-����")(#@�&#&'�	����	
 �-	�)6�� &'�	����	�.���	����-�B�)&����� &#�6	�����/�(��('�/�(� �'	�$	���B��$.�(���
�-�(��)�6	�����/�(��('�/�(� �'	�$	���-��.�(��� �	�����)���&#�-�(	��+##�)������('�-�
���")(�����)-�	��<��.�

�����<�>%����>@� ����"(��(�-�(��)0�$#@�&#� #/(#2����(0�('�����/�(�������)&'���"(
�-�(��)0�$#@�&#,	-&'�����-�(� 7��.���)-�(&��)-�('�/�(�6,	-��)� ,	->���� �	���	���"(
�(�)-�(������6��)� ��(-���-�(��)�6	�����/�(	��������)� -��#@�&#�6	����		���?	�����
��������<�������(����)� ��<�������()/��'���)�� #@�&#�6�)6�� �-�(����-�(,	-����#������/�(�
�-�(��)�6	�����/�(� #@�&#�6	�����/�(,���	���	�'	�$	.�(��� ���	��<��)%-�����)-�	,	-
�����������"(�+##����0�������

��	�����/�(� �)%-�6��<��.� ,��6��<��.� ��<��6��<��.� ��)�6��<��.� ���7��.������/�(0���
0	�#$	� ��@��)%-�6��<����.������������-���)#���$���(�����)����0�� ,	-�-�#$���.���(&��
�C��$��(#@�&#��<�@�(2���?	��0�$��<����.���-���(�-�(��)� #$�'6�,�� ���6���>%�	�#@�&#
&:����	���$�F�@�G@���@���	1 #����	���&#��<����'�/�(������)����0���� -���-�(��)#$
.��������-�(�$,����('�����<����.�����$;���-�(51 &#�6,	-0�(���	���.�'����,'��	�
���		�2��	��)%-B�)&�&#�����$���	�%���-����@�(�������)�.��(�����)0�$���&#�

&##/(��<�.�(2���?� &#	����	� &#)-�		����	��)� ���,��	��6��	� ��),��6��	
�����@�(����)������)� �-�(��)	����	'@�;')���(��	���	��.�(.����� 0�-&#,	-���������
��-���),���	� &#	�����/�(	����)/�� &#	����	��<���'��� &#	����	��<�������('�-����")(�)%-
�	�� &#,	-����-�(� &##/(,	-��$����$��)� C$��"��$'�-�(>%�	����	���>%�,	-	����	�
�$'�-�(>%����(��?���>%����(���'�����	 ���� ��@���	��<��)%-0�$���	��<�,�#/(�-�(���
	���

&##/(��<�	���@���2���?&��-�(��)� �-����-��,���-�� #@���<���)1 ��)��<��-��� ���
��)��<�������(& �.�(#@��#@���<�>%��(����#@�#/(���,�����������	&���(���7%�������������(
�����(��)���(��#�����	��$�F�@�'���������(��&'�7%����(��(�	�>��6#$��<����	�.
���		'��(��"(�+##����0�������

&#���,�����������	��"���<�@�(���7%����(��(�	��<��)-�()@�(� ����$&#,	-��)��)1 0	�
#$�-�����"���)�����"��)����������"���)�6��	���"���<������(.�(��������@���"2���	�,*�	�
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>	����.���	�&#��<��������.��)/����(�0�����@�./"�	���<��%���<���)���<�������<�������
��<�'?@(��<� �)� ����'	��2���(.�(	��0����6��)����(,�%-������@	������)��-���)� -��
�@��6���)�(,���<��@��-���"2��6���),���<��"2��-���	,���<��	�-��,*��<�,*�-��&#
��<�&#�)%-� -���"�0�-,'�0�-,�	�� ,	-��)��)� ��?�������&##/(��<����	�%-�������)-�(
�@�� &#�6,	-��)� ��?�6,	-��).�$�-�(��)0����)1 �@�0�����&#� ,	-,����)�(,�%-�@��
�"2���	�,*��'	���������"('��)�����),��&#�����?����)������(��<����'�/�(������)������)%-
&�;����"�6�)6��,�%-;��,'���	���?���(	����	�-	�)6���<��.���B���� ��@,��

����$C$��"�� ������ ?��-��#/(��&'���$0�('����(�	���	���������<����
����-�.�(&#� ����$��<���'�������� �����@�.�(&#� ,	-	���'��&��	��'	�����'�����
�������	��"��)�

��?��<��%-���.�(&#� &#��<�.�(,	-��)� ��<�0�-���)(�@��	��	�0����)%-B�)&�&#1
��&'�,���@�&�B����)B�&'?-�%(5���2�5�,	-	���$	�������$�@���.�(���	����2��(,��
�����(�  ������(� ����;����"('��)#/(,����@�����)%-�	�&�B�0�$7������-�(51 ����2�'��
�H���I�,	-,��&������@�.�(����0�-�$��$�B�51 0������	�� ���������2�0���#$0�(>�
���	��#2����(��<�,���	��"��,	-	�����;����)&�#$:��:D��@���0'-(���	��"�51,���

�-��#/(��&'����(���(�	���	��� ������@������	������ >��������"#$,��������
&'�,���@�&�7�������� ��@����'	�$	� � -�� 	���@���<�	��E)�A/�(#���-���<� ��@���%(��-�B%	@
.�(�����@��#C���)%-	��� ������"('��),	-	�;������#$��@���<�	��E)�,��	�#2����	��	�)
,	-��#�������,��� ��"(�)%-&��"2�� ��"(�)%-����	��	�)���)(,�� 0	�&���@��6	�	��� ����
�'�-���",	-	�;���	���@���<�	��E)�,����)� ����$�.�,	-	���?���������#$��<�	��E)�,���
0�-���,����@�	���<�	��E)���"(���6���)��-�,������)��.��)%-	��	�)� �	������,������)��.�
���)����.�(���� -���"�� ����6���#$���(��?���(����&'�	��	%�./"�,�,	-��$	��� ,	-��	
���"���	���	����	�)%-���-�5� ;�)��-�)&'� ��@��(.���-�(;�),�����$��6��$���)� �����)�6
#��#	���)���	.�����%?���1 A/�(��<����	%?��)�)-�(�-���)��)&�B� ��@0'-(
	��E)������<�	��

����$�-�(��)��",��	�#��������?��������.�(��������)���(,��0���� ������
�-�(��)��"��<�������(	��2�'������(��?�����-�,�� ���#$	��2�,���B��� ��@�����(�	
�-�,�� #���$���(7/(���$�����)� ��?������6	'��&#0����6>-�����,�#�����	��@�0�-�#6�
��)��"��),���7/(��$�@���������<���	�.�����$�2���#0'-(��?������(	���	,���
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	��E)����C���� #/(,	-���:+�&:�,)��&����&��������"('��)� ���	����	:+�&:�
)@���&����(�	���	��� A/�('��#$�%��-���<�	@���6��<�	@������/�(��<��/�(��),��� ��<��%-�/�(
��<��/�(��),���,	-�'	������������"��<��%-���	�%-������<�>%����)����)����<�>%��2���)���<�
>%������"��)%-�	�� ���#/(����$��(,	-����2����� �2�,�0����6���������(���.�&'������"�
0'�$�����2�&'��������&��6��	��2�&'������>%�&��6��	��6��������<�>%��2��>��6��������<�>%�
#$,����������6�����<�>%�#$0��#$'�	����.��6�����<�>%�#$�����.���	����(�����$�2���#
0'-(�����$�2�.�(���0�� �-��#/(��,	-&'��2�� �2�&'�&���6��	� �6,	-���#������2������
�����(�)%-����0��

���
-��.��6���
-������"�0�� ����2���)�.��6�������2���)���,�&����� ���	��"�
���()�������	�'�>%��2���"0'�$� ����$>%��2���<�����'��� >����(��@�./"�#�������$�2�.�(
�'����"� �-��#/(��,	-&'��2�� &'��2����(�	���	����<�@�@	(��0�-��0�$>%������ � -��-��
��"('��),�����J@���	����-�(51����	��

���,�����J@�� �6������,��$���	�'6�0�-���� ���	��$'����'��)�0�-�� �2�
��$;) ��.�(���&'���<���$;) ��0�-�-��>%����� &����<�>%����� ���&'����&����<���$;) ��
��"(��"�� ����$���&'����)&#������� �����?� ������	� ���&'����)���	)@"	0)�	0#-	&� ���&'�
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0�$��<���$;) ��0�-����)%-0���� )�(�	��7��)�$&'���<���$;) ��0�-������,��� ��"(��"�6
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��-��$�	(������7� 4���0�.��8)�����1���%��$����$��)����)�*�&/(	)&2� �&����'%()�$
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������+�.�%��'�0����(	����$%.5��)$�&���-��$�	(�������
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�,�)�&���1�����%� �������"��	�*��+�.�%�����'.)���)�$��3���2�,�)(���>99�($��
/���	7; ���� �5&�7; 5&�7; /�(	�; ����2��-��$�	(�������5&��"��*-/(	)&2���2�����'
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�����&�(���$�%/%�1/	&�0��2�&���-��$�	(������� �"���+�)�������'%8)�� ��2�������"��	�*�
�+�.�%; �+�.�%�%�@�(0�@���(	����2�����'-6%/	&��-����/�����%�%���$0&� �� ��&��?�1	��
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/	&/���$�%�4)/4)/�-2�&�$�%/%������2�����-����/����'%�	8)����&%"���/(��

���	2��3�,�%���.�&*-��$*-/��� ���-6%��)&%��-�����	��'%-,�*-���	�2)6�46%�&���&��
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