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เทศนอบรมพระวันเขาพรรษา ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อค่ําวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

นักปฏิบัติใหยึดการพิจารณารางกายเปนหลัก 
 

 พระมีจํานวนเทาไรที่จะเขาจําพรรษาปนี้ (๕๖ ครับ) นูนนะพระตั้ง ๕๖ องคอยูที่นี ่
กําหนดตายตัวไวเปนประจําเร่ือยมาวา ๕๐ องค ปนี้เปน ๕๖ ทางนูนขอมา ทางนี้ขอมา 
สุดทายก็เปน ๕๖ สวนเพิ่มนะนี่ ตั้งแต ๕๐ ขึ้นไปนี้เปนสวนเพิ่มจากปรกติ ปรกติเพียง ๕๐ 
องค ไมใหมากกวานั้น เพราะสถานที่พอเหมาะพอดีกับการบําเพ็ญสมณธรรมของพระแต
ละที่ๆ ที่พกัอยู นี่เพิ่มขึน้ตั้ง ๖ องค 

วันนี้เปนวันเขาพรรษาตามฤดฝูนที่เคยปฏิบัติมา บรรดาพระเจาพระสงฆทีม่าจากที่
ตางๆ มารวมในสถานที่นี่ในพรรษานี้ ปรากฏวามีถึง ๕๖ องค และทีอ่ื่นๆ ดวยทีม่าฟง
อรรถฟงธรรมในเวลาเดียวกัน พรอมทัง้ประชาชนญาติโยมชาวพุทธลูกศิษยตถาคต ได
เสียสละเวล่ําเวลา หนาที่การงานทุกส่ิงทุกอยางมาเพื่ออรรถเพือ่ธรรม บําเพ็ญกองการกุศล
ผลประโยชนอันยิ่งใหญเขาสูใจของตนๆ พรอมทั้งไดยินไดฟงอรรถธรรมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อกําจัดสิ่งชั่วชาลามกที่เปนภัยตอตนเองตลอดมาอยูภายในใจนี้ ใหกระจายหาย
ออกไป มคีวามสวางไสวขึ้นภายในจิตใจของตน จากอรรถจากธรรมซึ่งเปนแสงสวางหา
ประมาณ และหาส่ิงเสมอเหมือนไมได คือธรรม 

วันนี้จะเร่ิมแสดงธรรมใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายฟงทั่วถึงกัน ซึ่งนานๆ ประหนึ่งวา
เปนปละครั้งถึงจะไดแสดงหนหนึ่ง เชน เขาพรรษาปกลายนี้ แลวก็มาปนี้ถึงจะไดเทศนที
หนึ่งๆ เนื่องจากสุขภาพรางกายไมอํานวย และหนาที่การงานประจําตนก็มีเยอะ จึงไมคอย
มีโอกาสไดแนะนําส่ังสอนบรรดาพระเจาพระสงฆที่มาพึ่งพาอาศัยอยูกับเรา วันนี้เปน
โอกาสอันดีงามที่ทานทั้งหลายมาจําพรรษาที่นี่ ขอใหพากันตั้งอกตัง้ใจ ปฏบิัติตาม
เยี่ยงอยางของพระพุทธเจาที่ทรงพาดําเนินมา 

ในครั้งพุทธกาลทานมีการจําพรรษาอยางน้ีตลอดมา ในเบื้องตนก็ไมมีการจํา
พรรษา ตอมาเมื่อมีเหตุการณเขามาเกี่ยวของก็เลยทรงบัญญัติใหมีการจําพรรษา สาม
เดือนนี้ไมใหไปเที่ยวแรมวันแรมคืนที่ไหน นอกจากมีความจําเปน เชนทานยกไวเพียง
เอกเทศแตทีส่มควรซึ่งควรจะเปนไปในธรรมะที่วางเปนรากฐานนี้แลว ก็อนุโลมใหเขาเปน
อันเดียวกัน เชน บิดามารดา อุปชฌายอาจารย สัทธิงวิหาริก เปนตน เจ็บไขไดปวย ก็ให
สัตตาหะไปไดภายใน ๗ วนั เรายกมาเพียงเอกเทศ ที่มากกวานั้นก็มี ทานใหอนุโลมเขามา
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สวนจําเปนเชนเดียวกัน ไปได ๗ วัน ทั้งไปทั้งกลับนับแลวได ๗ วัน แลวใหกลับมาคางที่
วัดคืนหนึ่ง หากมีความจําเปนยังสืบเนื่องกันอยู ก็คอยสัตตาหะไปในวันหลังอีก แตอยางไร
ตองใหกลับมาพักคางทีว่ัดอยางนอย ๑ คืนกอน แลวก็สัตตาหะตอไปได ๗ วัน
เชนเดียวกันอยางน้ี 

เชน วิหารชํารุด ที่พักทีอ่าศัยของสวนรวมคือพระเณรทั้งหลายชํารุดทรุดโทรม จะ
ไปหาไมเครื่องอปุกรณตางๆ มาปลูกสรางหรือซอมแซมศาลา ก็ใหไปไดภายใน ๗ วันแลว
กับมา เมื่อยงัไมเสร็จก็ใหไปอีกจนกวาจะเสร็จ นี่ทานแสดงเอาไว นอกจากนั้นก็มีปริยายไป
อีกทีพ่อเหมาะสมจะสัตตาหะก็สัตตาหะไปได นีเ่ราอยูเปนถิ่นเปนฐานในสถานที่เหมาะสม
เชนนี้ จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหสมกบัเพศของเราซึ่งเปนเพศที่ละเวนทุกส่ิง
ทุกอยาง ไมอาลัยเสียดายสิ่งใดนอกจากธรรมที่จะอุตสาหบําเพ็ญขวนขวายเขาสูใจโดย
ถายเดียวเทานั้น 

ในอิริยาบถทั้งส่ีใหเปนไปดวยความพากเพียร ความพยายาม ความสํารวมระวังตน
อยูโดยสม่ําเสมอ มีสติควบคุมตัวเอง ยืนเดินนั่งนอน ความเคลื่อนไหวไปมาในอาการใด
ขอใหมีสติตดิแนบอยูกับตนตลอดเวลา สติเปนพื้นฐานสําคัญมาก จากนั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง
ความพากเพียร ทานผูพึ่งฝกหัดใหมที่ยังไมไดหลักไดเกณฑ ทานก็สอนใหนําคําบริกรรม
เขามายึดมาเกาะ ใหใจไดยึดไดเกาะกับคําบริกรรมนั้นๆ  เชน พุทโธบาง ธัมโมบาง สังโฆ
บาง มรณัสสติบาง  ตามแตจริตนิสัยจะชอบในคําบริกรรมใด ใหนําคําบริกรรมนั้นเขามา
กํากับใจ แลวตั้งสติติดแนบอยูกับคําบริกรรม ไมใหคิดปรุงไปในสิ่งใด นอกจากปรุงในคํา
บริกรรมอยางเดียวเทานั้น เชน พุทโธๆ  กับสติใหสืบเนื่องกนัอยูอยางน้ีตลอดเวลา ไมวา
ยืน วาเดิน วานั่ง วานอน เวนแตหลับเทานั้น ใหมีสติติดแนบอยูกับใจ 

เพราะใจนี้มีภัยรอบดาน กิเลสน้ันแลตัวสําคัญ ที่ฝงลึกอยูภายในจิตใจ ไมมีส่ิงใดที่
จะถอดถอนชะลางไดนอกจากธรรมเทานั้น เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนความจําเปนอยางมาก
ทีเดียวสําหรับเราผูบวชมาแลวและเปนนักปฏิบัติ ที่จะกําจัดสิ่งที่เปนภัย คือกิเลสทั้งหลาย
เหลานี้ออกโดยลําดับลําดา ในเบื้องตนใหใชคําบริกรรมกํากับใจ โดยมีสติกํากับรักษาอยา
ใหเผลอ นี้คือผูที่มุงอรรถมุงธรรม มุงตอแดนพนทุกขใหกาวเดินตามนี้จะไมผิดหวัง
ตลอดไป  

มรรคผลนิพพานในครั้งพุทธกาลมีอยูฉันใด ในครั้งน้ีก็มีอยูฉันนั้น สําหรับผูปฏิบัติ
ดวยความมีสติสตังตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองแลวนั้น มรรคผล
นิพพานอยูทีใ่จของผูปฏบิัติถูกทางนัน่แล ไมไดอยูที่ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ กาลนั้น 
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สถานที่นี่ เวล่ําเวลามืดแจงอยางน้ี มรรคผลนิพพานไมอยู แมกิเลสก็ไมอยูเหมือนกัน อยูที่
ใจ กําจัดกิเลสก็กําจัดที่ใจ ดวยความพากเพียรของตน ตามวิธีการที่อธิบายใหฟงน้ี  

ผูเร่ิมตนใหใชคําบริกรรม ใหเปนจริงเปนจังอยาเหลาะแหละ เราชอบคําบริกรรมใด
ที่ถูกจริตนิสัยของเรา ใหยึดคําบริกรรมนั้นไวกับใจ ผูกมัดไวที่ใจ เพราะใจนี้กิเลสออกมา
ชองเดียวกันจากใจ ผลักดันใจใหอยากคิดอยากปรุง อยากรูอยากเห็น อยากสัมผัสสัมพันธ
ในสิ่งตางๆ ไมหยุดไมถอย ไมปลอยไมวางใจเลย มีความหนุนอยูอยางน้ีตลอดเวลา ถาจะ
ปลอยใหกิเลสหนุนอยางนี้ ก็เปนกี่กปักี่กัลป ไมมีตนมีปลาย ไมมีที่ยุตไิดเลย จึงตองอาศัย
ธรรมเปนเคร่ืองยับยั้ง เปนเครื่องกํากับรักษา กําจัดสิ่งเหลานี้  

ในเบื้องตนใหใชคําบริกรรม  เชน กิเลสอยากจะคิดเรื่องอะไร ไมยอมใหคดิในเวลา
นั้น ใหคิดอยูกับคําบริกรรมอยางเดียว ไมนานนักสําหรับผูที่ปฏิบัติดวยความจริงจังแลว 
จะเห็นความสงบของใจปรากฏขึ้นดวยการภาวนา มีคําบริกรรมและสติเปนรากฐานสําคัญนี้
โดยถายเดียว ที่อื่นเราอยาไปหวัง หวังมรรคผลนิพพานที่โนนที่นี่ อยาไปหวัง เปนเรื่อง
เหลวไหลลอยลม ไมใชเร่ืองจริง  

เร่ืองจริงคือ ใหปกลงที่ตรงน้ีแหละ ตั้งคําบริกรรมลงไป ตัง้สตใิหดี ใจของเรามันจะ
ฟุงเฟอเหอเหิมไปไหน ไมพนคําบริกรรมที่ผูกมัดนี้ไวได คือชองทางที่กิเลสจะออก ออกไป
ทางสังขาร สัญญาอารมณตางๆ ออกมาที่ใจ ทีนี้เราไมตองการสิ่งเหลานี้ใหเขามา
พลุกพลานรบกวนใจ เราตองการบํารุงใจของเรา รักษาใจของเราใหปลอดภัยจากกิเลส
ทั้งหลายเหลานี้ดวยคําบริกรรม ตามที่จริตนิสัยชอบ และใหติดแนบอยูกับคําบริกรรม 
เคลื่อนไหวไปมาที่ใดกต็าม ไมเพียงแตวาเรานั่งภาวนาหรือเดินจงกรม ที่เรียกวา ความ
เพียร จึงมีสติ  

สตินั้นใหมีทุกเวลา ดังทีท่านแสดงไวแลววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวง ในธรรมทุกขัน้ สตินี้ปลอยไมไดเลย ตั้งแตพื้นๆ ที่เราเริ่มตั้งสติ 
จนกระทั่งสติสุดทายคือ มหาสติมหาปญญา สตินี้จะติดแนบเขาไปจนเปนความ
ละเอียดลออ ถึงขั้นมหาสติมหาปญญา จากการบํารุงรักษาสืบตอกันไมหยุดไมถอยนี้แล  

ทานทั้งหลายตองการมรรคผลนิพพาน อยามองไปที่อื่นที่ใด ใหนอกเหนือไปจาก
จุดหมายที่แสดงไวเวลานี้ ในเบ้ืองตนใหตั้งคําบริกรรมใหดี แลวมีสติกํากับ เคลื่อนไหวไป
ไหน สติกบัคําบริกรรมอยาใหเคลื่อน ใหมีความรูสึกตัว หากเรามีความเคลื่อนไหวกับ
กิจการงานใด ก็ใหมีสต ิ ถาไมบริกรรม ก็ใหมีสติรับรูอยูนั้น เรียกวา เปนสัมปชัญญะ แต



 ๔

สวนมากของทานผูปฏิบัติจริงๆ แลว จะประกอบการงานใดๆ ก็ตาม คําบริกรรมจะติด
แนบอยูกับใจตลอดไป นี่เปนความเหมาะสมมาก  

ขอใหทุกๆ ทานตั้งธรรมะขอนี้เขาสูใจ ดวยความจริงจัง อยาเหลวไหล อยา
เหลาะแหละ อยาโยกๆ คลอนๆ จะไมเปนผลอะไรเทาที่ควร และไมเปนผลเลย ตองเปน
คนจริงจัง ธรรมะของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท เปนธรรมะที่ออกมาจากความจริงจัง
จริงใจของพระพุทธเจาทั้งนั้น ตรัสรูกด็วยความจริงใจ บําเพ็ญเพียรทุกอยางดวยความจง
ใจจริงใจทุกประเภทแหงธรรม จนไดตรัสรู เวลามาสอนโลกก็เปนธรรมจริงจังแมนยํา  

ดังที่เราทั้งหลายไดยินและสวดอยูทกุเชาทุกเย็นนั้นวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว นี่แหละจริงจังทุกอยาง รูขึน้มาก็จริงก็จัง ไม
มีเหลาะแหละ โยกๆ คลอนๆ  จึงเรียกวา สวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ดวยความ
จริงจังของใจ ที่ทรงรูทรงเห็นทุกอยางแลว ดวยความจริงใจในความพากเพียรทุกดาน  

ใหเรายึดขอนี้เปนหลัก ถาเรายึดขอนี้เปนหลักแลว มรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่
ใจของเราที่บํารุงเหตุเปนลําดับลําดา เร่ิมตั้งแตความสงบของใจ ใจมีแตความยุงเหยิง
วุนวาย เพราะกิเลสกอกวนตลอดเวลา หาความสงบไมได เพราะฉะนั้นจึงตองใหตัง้จิตลง
ในคําบริกรรม ในการเริ่มแรกภาวนาดวยความมีสติ จากน้ันก็จะเปนผลขึ้นมา ใหใจมีความ
สงบเย็น สงบเย็นปรากฏขึ้นเรื่อยๆ  จนสงบแนวแนลงไป กลายเปนสมาธิ คือ ความแนน
หนามั่นคงแหงความสงบนั้นไมโยกคลอน ประหนึ่งวาหินทั้งแทงอยูในหัวใจเรา เพราะ
ความแนนหนามั่นคงแหงใจ ไมวอกแวกคลอนแคลน ทานเรียกวา สมาธิ คือ ความตั้งมั่น
ของใจ 

จิตที่มีความสงบไปหลายครั้งหลายหน ก็เปนการสงเสริมผลนี้ใหปรากฏขึ้นเปน
ลําดับลําดา จนจิตกลายเปนสมาธิได ที่สงบเบื้องตน สงบครั้งน้ันครั้งน้ี ทานเรียกวา สมถะ 
คือ ความสงบใจ หลายคร้ังหลายหนก็สงผลเขาไปถึงความแนนหนามั่นคง ความสงบมั่นคง
เขาไป จนกลายเปนสมาธิขึ้นมา นี่ทานเรียกวา สมาธิ นี่เกิดขึ้นจากเหตุที่เราบําเพ็ญมา
ตั้งแตเบ้ืองตน จะไมเปนอื่น ขอใหปฏิบัติตามนี้  จะสมชือ่สมนามตามธรรมที่สอนไววา 
สวากขาตธรรม ธรรมที่ทานตรัสไวชอบแลว ขอใหเราบําเพ็ญโดยชอบธรรมถูกทางตาม
ศาสดาสอนไวเถิด เร่ืองมรรคผลนิพพาน อยาไปคิดใหเสียเวล่ําเวลาที่ไหน อยูที่ใจของเรา
นี้แล เปนแตเพียงเวลานี้ถูกกิเลสตณัหาซึ่งเทียบกับจอกกับแหน มันปกคลุมหุมหอหัวใจ
เอาไว  
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จอกแหนคือกิเลส มันปกคลุมหุมหอจิตใจเอาไว แสดงอาการใดออกมา มีแต
อาการของกเิลสที่มีอํานาจเหนือใจ แสดงออกไปเสียทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นรอบตัวของเรา 
ความคิดทั้งวันทั้งคืนจึงมีแตเร่ืองกิเลสทํางาน ผลของมันกใ็หเกิดความเดือดรอนผิดหวังๆ 
ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจงทําใจใหมีความสงบเย็น เมื่อใจมีความสงบเย็นแลว ความเย็นนี้
จะเขาสูความแนนหนามั่นคง ความสวางไสวของใจไมตองบอก พอกิเลสจางออกไปมาก
นอย ความสวางของใจจะแสดงออกมา ใหรูใหเห็น  

ใหทานทั้งหลายตั้งอยูตรงนี้ อยาไปคดิกาลนั้นสมัยนี้ มรรคผลนิพพานมี มรรคผล
นิพพานเรียวแหลม มันเรียวแหลมอยูที่ตัวของเรา แนนหนามั่นคงอยูทีต่วัของเราผูบําเพ็ญ
นี้แหละ ถาเรามีความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจัง ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมที่จริงที่
แนนอนอยูแลว รอรับสําหรับผูทําจริงทําจัง ใหปรากฏผลอยางจริงจังขึ้นมาที่ใจดวยกันทุก
ราย ใหยึดอันนี้ อยาไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพาน เมืองนั้น เมืองนี้ สมัยนั้น สมัยนี้ อัน
นั้นเปนมืดกับแจงที่ผานมา กิเลสไมใชมืด ไมใชแจง มันอยูกับหัวใจของเรา เปนพิษเปน
ภัยตอหัวใจของเรา  

จงพากันชําระตรงนี้ใหได แลวความสวางจะเกิดขึ้นที่นี่ ความสวางทุกแบบทุกฉบับ 
ไมใชสวางแบบเดียว มีหลายแบบหลายฉบับ จะกระจางขึ้นภายในใจของเราๆ จากน้ันที่วา
มรรควาผล ก็ปรากฏขึ้นมา ดังที่ทานวาสําเร็จพระโสดา สําเร็จพระสกิทาคา สําเร็จพระ
อนาคา สําเร็จพระอรหันตเหลานี้ ออกจากการบําเพ็ญใจดวงนี้เอง ชําระจิตใจออกไป เปน
ขั้นเปนภูมิขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งชําระกิเลสตัวมืดบอดนีใ้หหมดไปโดยสิ้นเชิง แลวจิต
สวางจาขึ้นมา ทานวาบรรลุอรหันต นั่น บรรลุที่ใจนะ ไมบรรลุที่อื่นที่ใด อยาหมายไปให
เสียเวลํ่าเวลา  

เราเปนนักปฏิบัติ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจา ใหเชื่อที่ขอปฏิบัติของเรา ทานสอน
อยางไร ใหปฏิบัติตามทีท่านสอนไวนั้นโดยถูกตอง เร่ืองผลนี้ประกาศทาทายอยูแลวกับการ
ปฏิบัติของเรา ที่ดําเนินมาโดยถูกตอง ผลจะปรากฏขึ้นเปนลําดับลําดา อยาไปหาคาดหา
หมาย กาลนั้นสถานที่นี่ เวล่ําเวลา นี้เปนเรื่องความเหลวไหลของคน ที่ไมเคยสนใจกับการ
ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญธรรม และการภาวนา มีแตเอามาพูดโออวดกันดวยความมืดบอดของ
ตน ซึ่งไมเคยบําเพ็ญธรรม ไมเคยสนใจกับธรรมเลย  
 ใหสนใจกับธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาแลว และตรัสรูธรรมโดยถูกตอง 
นํามาสอนพวกเราอยูทุกวันนี้ ใหสนใจธรรมเหลานี้ อยาไปสนใจกับลมๆ แลงๆ ที่มนัพูด
อยูเต็มโลกเต็มสงสาร ลวนแลวตั้งแตคนไมสนใจในอรรถในธรรม อวดตนวารูวาฉลาด
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แหลมคม แลวก็เอาความโงมาโปะหัวใจของคนที่ตั้งอกตัง้ใจแตโงเขลาเบาปญญาก็วิ่งตาม
เขาเสีย วามรรคผลนิพพานไมมีๆ เลยทิ้งไปเสียงานที่จะใหเกิดมรรคผลนิพพานตามทาง
ของศาสดาไมสนใจ ปลอยงานนี้ไปเสีย แลวไปควาเอางานที่ลมเหลวๆ งานหลอกลวงของ
กิเลสน้ันเขามาสูใจ ใจก็เลยกลายเปนของปลอมไปตามเดิมไมเกิดประโยชนอะไรเลย 
เพื่อใหใจเปนของจริง ขอใหปฏิบัติตามธรรมของจริงที่สอนมาแลวโดยถูกตอง 

ศีลทานแสดงไวในเพศของพระ ทีเ่ปนสมบัติของพระซึง่ควรจะไดจากการบําเพ็ญ
ของตน คือ ศีลสมบัติ ศีลรักษาใหบริสุทธิ์ อยาใหดางพรอยขาดทะลุแตอยางใด ใหมีสติ
ระมัดระวังรักษา สวนความทะลึ่งหรือความดื้อดานอยาใหมีในหัวใจของพระเรา ใหมี
หิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม กลัวศีลจะดางพรอยขาดทะลุไปตลอดเวลา นี่ชื่อ
วาเปนผูมีศีลสมบูรณ เมื่อมีศีลสมบูรณแลวจิตก็ไมวอกแวกคลอนแคลน ไมเกิดความ
เดือดรอนระแคะระคายวาศีลไมบริสุทธิ์ หรือศีลดางพรอย อยางน้ีไมมี จติก็ไมเปนอารมณ 
เมื่อไมเปนอารมณ นําเขามาสูการภาวนาจิตก็รวมไดงาย เพราะไมมอีารมณมากวนใจ จิตก็
รวมลงไดงาย รวมลงไปเรื่อยๆ  

ศีลก็กลายเปนศีลสมบัติตั้งแตเราเริ่มบวชมา จากนั้นก็เปนสมาธิสมบัติ คือจิตใจมี
ความสงบเยือกเย็นจนกระทั่งแนนหนามั่นคง เรียกวาสมาธิสมบัติ จากน้ันกาวออกทางดาน
ปญญา ปญญานี่พิสดารมาก นักบวชทั้งหลายขอใหเรงในทางพิจารณารางกายใหมากนะ 
อยาพิจารณาสิ่งอื่นใด ออกทางดานปญญา เบ้ืองตนพอจิตสงบบางแลวใหกาวเดินออก
ทางดานปญญา พินิจพจิารณาอาการ ๓๒ ที่มอียูภายในรางกายของเรานี้ ทุกสัดทกุสวน
แยกแยะออกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ซึ่งหาความเปนสาระสวยงามอะไรไมไดเลย 
ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งหญงิทั้งชาย มีสภาพอยางเดียวกันหมด 

โลกมีแตความลุมหลง เพราะกิเลสหลอกลวง ก็ถือวาเปนสิ่งที่เปนสาระสวยงาม 
เปนแกนสารไปเสียหมดก็เลยลุมหลง ลืมมองดูธรรมชาติความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนไว เราทั้งหลายไดฟงมาทกุองค ไดยึดมาเปนเครื่องมือของตนทกุองค เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ นี่ทานเรียกวากรรมฐาน ๕ แปลแลววา กรรมฐานมีหนังเปนที่หา ตจ
ปญจกกรรมฐาน ทานใหพิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง แลวแตความถนัดของใจที่จะถนัด
ในอาการใด พิจารณายอนหนายอนหลัง หรือจะพิจารณาเนนหนักในอาการใดก็ตามเขาไป
ถึงหนัง 

ทําไมทานสอนเพียงถงึหนังแลวทานหยุดเสีย เพราะหนังเปนสิ่งที่ปดบังความ
จอมปลอมทัง้หลายเอาไว หลอกออกมาดวยความสวยความงาม ผิวพรรณวรรณะสดสวย
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งดงาม เอานั้นมาตกเอานี้มาแตงใหสวยใหงาม ทั้งๆ ทีม่นัไมสวยไมงาม กิเลสมันชอบ
อยางน้ันเพราะมันสกปรก เราตองหาความสะอาดสะอานเขามาใสเพื่อกลบความสกปรก
นั้น ใหเห็นแตความสวยงาม บุรุษสตรีตาฟางก็วิ่งไปตามผิวหนังที่บางๆ นี่แหละ ผิวใคร
หนามีไหม ไมไดหนาเทาใบลาน ไมไดหนาเทากระดาษนะ อันหนังบางๆ นี้แหละหุมหอไว
หมดทั้งตัวคน อันบางๆ นี้แหละแตมันหนายิ่งกวาภูเขา ปดกั้นตันทางนักภาวนาไว ไมให
ธรรมทั้งหลายเขาถึง เพราะฉะนั้นทานจึงใหแยกแยะออกมา 

ดูผม ดขูน ดูเล็บ ดูฟน ดูหนัง พิจารณาหนังเปนยังไง แลวพิจารณาเขาไปขางใน
ของหนัง หนังเปนยังไง เยิ้มไปดวยปพุโพโลหิตน้ําเนาน้ําหนอง ดูเขาไปขางในเทาไรเปนปา
ชาผีดิบในตัวเขาตัวเรา นี่คือการพิจารณากรรมฐาน ๕ เปนศาสตราอาวุธที่สําคัญมาก อยา
ปลอยเรื่องรางกาย สําหรับสัตวโลกติดกายกันทัง้น้ัน ราคะตัณหาก็มีกายเปนพื้นฐานสําคัญ 
จะกําเริบเสิบสานขึ้นก็อาศัยรางกายน้ีเปนเครื่องมือ เราจึงตองพิจารณาสิ่งน้ีเพื่อตัดทอน
กําลังวังชาของกิเลสราคะตัณหานี้ใหนอยลงๆ พจิารณาเห็นชัดเจนเทาไรในเรื่องรางกายทั้ง
ขางนอกขางในละเอียดทั่วถึงไปหมดแลว หลายคร้ังหลายหน ดูจนเขาใจ 

พิจารณากลับไปกลับมาเหมือนเขาคราดนา คราดกลับไปกลบัมาจนมูลคราดมูลไถ
แหลกละเอียด ควรแกการปกดําแลวเขาก็ปกดํากนั อันนี้การพิจารณากรรมฐาน ๕ มีหนัง
เปนสําคัญ ก็พิจารณาเขาไปจนกระทั่งภายในลึกซึ้ง พอหนังแลวเปนเนื้อ เปนยังไงสวยงาม
ไหมเนื้อ เอ็น กระดูก ตับไตไสพุง อาหารใหมอาหารเกา หมดทั้งคนนีเ้ปนสวมเปนถาน
ดวยกันทั้งนัน้แหละ มีหนังเทานั้นมาหลอกใหเราหลง หลงเขาหลงเราตลอดเวลา เมื่อเปด
หนังออกแลวมันจะกระจายไปหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงมอบใหเพียง ตจ
ปญจกกรรมฐาน คือกรรมฐานมีหนังเปนที่หา แลวก็หยุด พอเลิกหนังออกแลวดูไดยังไง 
เปดหนังออกแลวดูไดเมือ่ไร ทั้งคนทัง้สัตวทั้งผูหญิงผูชายมันดูไมได นี่ละทานจึงสอนไปถึง
หนังใหพิจารณา 

ทานทั้งหลายอยากเห็นมรรคเห็นผล ใหดูตามที่พระพุทธเจาสอน นี้เปนธรรมของ
จริงลวนๆ ไมมีเปนของปลอมเลย แตกิเลสมันชอบปลอม หาตกหาแตงทุกส่ิงทกุอยาง ไม
มีอะไรเกินกเิลส ตกแตงตลอดเวลา ตกแตงอะไรก็ตกแตงสวมตกแตงถาน ตกแตงทีไ่หน
มันก็เปนสวมเปนถาน ตกแตงภายนอกใหสวยงาม ขางในก็ตัวมูตรตวัคูถเต็มไปหมดใน
สวมในถานอันนั้น จะสวยงามที่ไหน นี่ดูแตขางนอกก็เปนผิวเผนิ เชนอยางผิวหนัง ดูเขาไป
ขางในก็มีแตของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมด ใหพิจารณายอนหนายอนหลัง อันนี้ใหเปน
ตามจริต เวลาเราพิจารณาไปจิตมันสะดุดตรงไหน ปกแนนที่ตรงไหน อยากจะพิจารณา
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ซ้ําๆ ซากๆ ก็ใหยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑในการพิจารณา มันจะกระจายไปหมดทั่ว
สรรพางครางกายอันนี ้

ใครพิจารณากายไดมากละเอียดลออเทาไร ผูนั้นยิ่งจะมีความสะดวกสบายใจ จิตใจ
จะถอนออกโดยลําดับลําดา เฉพาะอยางยิ่งราคะตัณหาเปนสําคัญมาก โลกน้ีติดกันมากติด
ราคะตัณหา ไมวาสัตววาบุคคลหญิงชายติดอันนี้ ก็เพราะอันนี้แหละมันหลอก ผวิหนัง
บางๆ นี่แหละ ทานจึงสอนเพียงแคนี้ ใหขุดคนเขาไปดูหลักความจริงของมัน เมื่อเห็นตาม
หลักความจริงแลวจะไปยึดไปถอืไปรักไปชอบมนัที่ไหน หนังก็สักแตวาหนัง เรียกวาหนัง
กําพราบางๆ แลวเขาไปนั้นเยิ้มดวยปุพโพโลหิตน้ําเนาน้ําหนอง เต็มไปทัง้เขาทั้งเรา ตอง
ชะตองลางซกัฟอกตลอดเวลา มนุษยนี้ตัวสกปรก ไปอยูทีไ่หนตองไดชะไดลาง ทําความ
สะอาดเช็ดถกูันตลอดเวลา 

แมที่สุดเครื่องนุงหมก็เหมือนกัน ตองซกัตองฟอกตองชะตองลาง เพราะรางกาย
เปนของสกปรก ไมใชเปนของสะอาด จึงตองชะตองลาง เอาอะไรมาเกีย่วของกต็ามกับ
รางกายนี้ จะเปนของสกปรกไปตามกัน เขาไปอยูในบานก็ตองไดเช็ดไดถู เปนเสื่อเปน
หมอน ตองไดเช็ดไดถูไดลางไดซักไดฟอกตลอดเวลา เพราะรางกายเปนตัวสกปรก ใหเอา
ตัวนี้เปนสําคัญ ขอใหพจิารณาอันนี้ใหมากนักปฏิบัติ ถาอยากใหจิตใจเบาหวิวๆ พิจารณา
รางกายนี้สําคัญมากนะ เอาใหแหลกใหเหลว เอาใหทันกาลทันสมัยใหรวดเร็ว 

อสุภะอสุภังนี้เวลาพิจารณาทีแรกก็อดือาดเนือยนาย พอเห็นผลเขาไปแลวทีนี้ก็
คลองตัว พจิารณาอสุภะอสุภังนี้คลองตัวไปหมด มองไปไหนมีแตอสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็ม
ตัวทั้งเขาทั้งเรา จะไปกําหนัดยินดีกันที่ไหน นี่ละพิจารณาอยางน้ีกรรมฐาน เราบวชมาเพื่อ
จะรื้อถอนตนใหพนจากทุกข ตองเอาตัวที่เปนเชื้อแหงทุกขทัง้หลายนี้มาพิจารณาใหดี ตัวนี้
เปนสาเหตุอันสําคัญมากคือรางกาย พิจารณาใหหนักแนนในรางกายอันนี้ คลี่คลายออก 
ใหดู ตั้งขึ้นแลว เราสมมุติวาเอาไฟเผาก็ได หรือตายแลวใหเนาพองกไ็ด ตามแตอุบายของ
ผูพิจารณาจะมีความแยบคายตอการพิจารณาของตน อันนีส้อนไวเพียงกลางๆ ใหแยกแยะ
ออกไปพิจารณาเอง 

อยางไรก็ตามใหหนักในอันนี้ใหมากนักปฏิบัติ ถาอยากอยูเย็นเปนสุขไมถกูราคะ
ตัณหากวนใจ ตองพิจารณาอันนี้ใหมากทีเดียว มากเทาไรสิ่งหลอกทั้งหลายเหลานั้นจะจาง
ไปๆ แลวสุดทายอสุภะอสุภังปดกั้นไวหมด มองดูรูปใดหญงิใดชายใดกม็ีแตอสุภะอสุภัง
ขวางไวหมดๆ ก็เห็นแตอสุภะอสุภัง แลวจะไปติดอะไร นี่ละการพิจารณารางกาย ขอใหยึด
อันนี้เปนหลักนักปฏิบัติ ปลอยนี้ไมได ตองเอาอนันี้ใหเปนหลักทีเดียว 
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ทีแรกทําจิตใหสงบกอน ดังที่วาน้ีแหละ จะสงบดวยธรรมบทใดก็ใหทํา พอสงบลง
ไปแลวจิตก็เร่ิมอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากรูอยากเห็น อยากสัมผัสสัมพันธกับส่ิงใด นี่คือ
ความหิวโหยของจิต อยากตลอดเวลา อยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง
ทุกอยาง นี่คอืความอยากออกมาจากจิต ทีนี้จิตเมื่อมีความสงบแลวก็อิ่มอารมณเหลานี้ พอ
จิตอิ่มอารมณเหลานี้ใหพาทํางานทางปญญา แยกแยะดูผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไต ใสใหญใสนอย อาหารเกาอาหาร
ใหม ดูใหตลอดทั่วถึง นี่เรียกวาเรียนธรรมชาติภายในตัวเอง เรียนกรรมฐานดังที่อปุชฌาย
ทานมอบใหพิจารณา 

ใครพิจารณาอสุภะอสุภังรางกายนี้มีความละเอียดลออเทาไร ผูนั้นเปนผูที่จะหวัง
พนทุกขได ความหวังนี้จะใกลเขามาๆ  พิจารณาอันนี้แหลกละเอียดเขาไปแลว มันหากม ี
นี่เราพูดตั้งแตสวนกลางๆ เอาไว พอเรื่องอสุภะอสุภังละเอียดลออเขาไปแลว มันจะหมุน
เขาไปสูที่ใจของเรานั้นแหละ เพราะใจเปนผูหลง เมื่อใจพิจารณาอะไรรอบหมดแลวๆ จะ
เอาอะไรมาหลง เอาอะไรมายึดสิ่งน้ี มันก็หมุนเขาไปสูใจ ตัวอสุภะอสุภังนี้เลยกลายเขาไป
อยูที่ใจแหงเดียวเลย ใจดวงนี้รูตัวเองแลวก็ปลอยสิ่งทั้งหลาย ใจดวงเดียวนี้หลงเทานั้น 
ปรุงขึ้นวานั้นสวยนี้งาม ใจเปนผูปรุง พอมารูตัวใจซึ่งเปนมหาโจรนี้แลวปลอยขางนอกออก
หมด นี่เปนขั้นอันหนึ่งแลว 

พอถงึขั้นนี้ปลอยอสุภะอสุภัง สลัดออกไดเลยภายนอก เปนอสุภะอสุภังภายในเขา
มา ปรุงอะไรขึ้นมามันก็เขาหาใจๆ ใจเปนอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ ทุกฺข ํ อนตฺตา อยูที่นี่หมด 
มันก็ปลอยอสุภะภายนอกเขามาเปนอสุภะภายใน เปนอสุภะภายใน นี่เปนขั้นหนึ่งแลวนะ 
ขั้นจะตัดสินราคะตัณหา พิจารณาเขามา พอถงึนี้แลวก็ปลอย แลวฝกซอมตัวเอง เพราะ
ตามนิสัยของคนเราสวนมากจะมี ทกุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา เรา
ตองฝกซอมเราตลอดเวลา เชนในขั้นนี้มาถึงขัน้ที่ปลอยวางอสุภะอสุภัง ที่ไดชํานิชํานาญ
เต็มตัวจนอสุภะอสุภังไหลเขามาสูหัวใจดวงนี้แลว ก็ปลอยอสุภะภายนอก พิจารณาฝกซอม
หัวใจภายในที่มันเกิดดับๆ นี้จนละเอียดเขาไปๆ จิตใจก็วางเปลาไปเลยๆ นี่เรียกวา
ฝกซอมของจิตในขั้นราคะตัณหาขาดลงไปในขั้นแรก คือขั้นนี้เอง 

พออันนี้ขาดลงไป สวนที่เปนสนิมหรือเปนอะไรเปนผิวเปนผงมันติดอยูนั้น มันยัง
ไมออก ก็คอยขัดคอยฝกคอยซอมใหละเอียดลออเขาไป จติใจก็ละเอียดเขาไปๆ เร่ือยเขา
ไป จนกระทั่งถงึความพอทกุอยางแลวปลอยหมดโดยสิ้นเชิง นี่สอนใหทานทั้งหลายจํา
เอาไวนะ วิธีการใหถือรากฐานสําคัญในกรรมฐาน ๕ นี้เปนของเลนเมื่อไร พิจารณาใน
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กรรมฐาน ๕ นี้จบแลวปลอยราคะตัณหาไดเลย เพราะราคะตัณหานี้หนักหนวงมากนะ ไมมี
อะไรที่จะเหนือราคะตัณหานี้ไปได 

โลกธาตุที่ออกฤทธิ์ออกเดชอยูทกุวันนี้ ทําสัตวใหลมใหจมมา แตไมมีความเข็ด
ความหลาบก็คือราคะตณัหานี้เองจะเปนตัวไหนไป พอรูตัวนี้แลวมันเปดโลงออกไปหมด
เลย มันจะไปติดอะไรเพยีงเทานี้ เร่ืองที่มันวุนวี่วุนวายหนักที่สุดหนวงที่สุด ถวงจิตใจที่สุด 
คือเร่ืองกามกิเลสน้ีเอง พอตัวนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแลว โลกน้ีเหมือนวาบานรางนะ บาน
รางแตมีคนอยู ฟงซินะ บานนี้รางแตทําไมมีคนอยู แตกอนมีบานมีคนดวย คนนั้นคือคน
อันธพาล อันธพาลคือตัวราคะตัณหานี้มันกอมันกวนยุงเหยิงวุนวายตลอดเวลา พออันนี้
ขาดสะบั้นลงไปแลวก็มแีตความดิบความดี ธรรมเปนธรรมอัตโนมัติแลวที่นี่ พิจารณานี่
เรียกวามีแตคนดีอยูในบานในเรือน ไมแสดงเหตกุารณตางๆ ขึ้นทําใหบานไมสงบ มีแต
คนมีศีลมีธรรม สวยงาม บานก็สงบ 

อันนี้มีสติปญญาประคองจิตใจแลว จิตใจก็ยิ่งสวยยิ่งงาม สวางไสวขึ้นไปเรื่อยๆ นี่
ละตัวนี้ขาดเทานั้นเหมือนโลกธาตุนี้ขาดไปหมด เหมือนบานรางวางั้นเถอะ ทีนี้ก็มาเห็นได
ชัดวา ราคะตัณหาตัวเดียวนี้เทานั้นเปนตัวที่ดึงดดูที่สุด หนักที่สุด ทุกขทีสุ่ด คือตัวนี้ และ
สัตวโลกชอบที่สุดก็คือตวันี้ ตายไมเข็ดหลาบ ทกุขไมเขด็หลาบ ก็คือตัวนี้เอง เวลาพิจารณา
ตัวนี้เรียบรอยแลว ปลอยไปหมดแลว ทีนี้จิตนี้เหมือนวาปลอยภูเขาทั้งลูกเลยละที่นี่ ออก
จากหัวใจ เหลือตั้งแตใจที่เปนนามธรรม เชนเราฝกซอมเรื่องอสุภะอสุภัง ที่มันไหลเขาสูจิต
แลวก็ละเอียดเขาไปๆ ไมหนักหนวงเหมือนแตกอน และคอยเบาไปๆ ประหนึ่งวาสําลี 
หมุนขึ้นไปเรื่อยๆ  

ฝกซอมเขาไปเทาไรยิ่งละเอียด ยิ่งหมุนละเอียด ยิ่งหมุนรวดเร็ว กําหนดอสุภะ
ภายในใจปบดับพรอมๆ นี่อสุภะภายใน อสุภะภายนอกที่เราเอามาพิจารณาดังที่เบ้ืองตน
นั้นแหละเรื่อยมาจนกระทั่งถงึอสุภะขัน้นี้ มันไหลเขาสูใจของเราแลว ใจของเราเปนอสุภะ 
เสร็จแลวปลอยอสุภะขางนอกมาพิจารณาอสุภะภายในซึ่งเปนสวนละเอียด เปนภาพของจิต
ขึ้นภายในใจ อันนี้ใจจะเบาหวิวๆ เบาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นพระอนาคามีทานจึงไมกลับมา
เกิดอีก เพราะไมมีอะไรกดถวงทาน ตัวราคะตัณหานี้ออกสนามทีเดียว พระมหากษัตริย
ไดแก อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา พระมหากษัตริยอยูในพระราชวัง แตพวกตํารวจ ทหาร 
เสนาใหญนี้คือราคะตัณหานี้ออกเพนพาน ออกแนวรบทุกดานทุกทาง ก็คือตัวนี้เอง พอ
ราคะตัณหาขาดสะบั้นลงไปแลวก็มแีตอวิชชาเทานั้น เหมือนบานรางที่นี่ จิตใจจะหมุนขึ้น
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เร่ือยๆ แนแลวที่นี่จะไมกลับมาเกิดอีก เร่ิมรูแลวนะ เร่ิมรูแลว หมุนเขาไปเรื่อย จิตหมุน
ขึ้น ทีนี้ไมมหีมุนลง 

ราคะตัณหาที่เปนตัวหมุนลงดึงลงน้ีขาดไปแลว จิตกลับเปนหมุนขึ้นนะ 
ละเอียดลออไปโดยลําดับ เหมือนสําลีหมุนขึ้นขางบนฟาวางั้นเถอะ ปลิวขึ้นไปเรื่อยๆ 
พิจารณาเขาไปยิ่งละเอียดๆ เขาไป นี่ก็ไปถงึตัวกษัตริยละทีน่ี่ พอราคะตัณหาถึงขั้นละเอียด 
การเกิดการตายก็ไปถงึ ๕ ขั้น ขั้นไหนบาง อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา น้ี
เรียกวา สุทธาวาส ๕ ขั้นหรือ ๕ ชั้น เปนที่อยูของพระอนาคามี ตายแลวไมตองกลับมาเกิด
อีก แตไปอยูในชั้น ๕ ชั้นนี้ตามภูมิธรรมของตนโดยลําดับ พอถึงอกนิษฐาแลวหยั่งเขาถึง
อวิชชา ถึงตวักษัตริยใหญ 

พิจารณาฝกซอมเขาไปโดยนามธรรมลวนๆ เขาไปเลย เร่ืองรูปธรรมหมดแลว
ตั้งแตอสุภะขาดสะบั้นลงไปจากใจ เปนอสุภะภายในก็กลายเปนนามธรรมไปแลว ทีนี้อันนี้
ละเอียดเขาไปเปนนามธรรมลวนๆ แลวมันเกิดขึ้นจากที่ไหนๆ ไลไปไลมา ทบทวนไปมา 
มันก็วิ่งเขาไปหาจิตๆ หมุนเขาหมุนออกอยูที่จิต จิตตามเขาไปๆ ดวยอัตโนมัตินะ ธรรมขั้น
นี้เปนธรรมขั้นสติปญญาอัตโนมัติ เราไมไดบอกวาเปนสติปญญาอัตโนมัติ ตั้งแตราคะ
ตัณหาอสุภะอสุภังขาดจากใจไปแลว สติปญญาเปนสติปญญาอัตโนมัตลิะที่นี่ ฝกซอม
ตัวเองคลองเขาไปๆ จนกลายเปนมหาสติมหาปญญา มหาสติมหาปญญานี้กําลังจอเขาใน
พระราชวัง คือ อวิชชฺาปจฺจยา กษตัริยใหญ มหาสติมหาปญญาจอเขาไป พิจารณาเขาไป 
เดี๋ยวก็ไปโดนเอาตัวนั้นแหละ ขาดสะบั้นลงไปเลยที่นี ่

มหาสติมหาปญญาก็เปนสติปญญาอตัโนมัติ ออกไปจากสตปิญญาอัตโนมัติของขั้น
อนาคามี กาวเขาไปสูมหาสติมหาปญญา เขาถึงอกนิษฐาแลวจะกาวเขาสูนิพพาน นิพพานก็
มี อวิชฺชาปจฺจยา กีดขวางอยูขางหนา ฟาดอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลว ทีนี้จิตนี้วางไปหมด
เลย ไมมีอะไรในโลกนี้ เมื่ออวิชชาตวักษัตริยวัฏจักรขาดสะบั้นลงไปแลว นั่นละตัวภพตัว
ชาติ รังแหงภพแหงชาติที่แทจริง ออกมาจากอวิชชา ขาดสะบั้นลงไปแลวหมดโดยสิ้นเชิง นี่
ทานเรียกวาบรรลุธรรมรูไหม อรหัตธรรมละขั้นนี้แลว ขั้นนี้ก็โสดา สกิทา อนาคา ไปโดย
ลําดับ แลวก็ถึงขั้นอรหันต อรหันตก็คือฆาอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลว นั่นเปนอรหันตขึ้น
ที่นี ่

อรหันตเกิดที่ไหน พิจารณาซิ ที่พูดนี้พูดเร่ืองอะไร มันติดอะไรเวลานี้ จิตใจเรามัน
ติดอะไร ก็ตดิดังที่แสดงมาแลว แยกออกๆ พิจารณาออก เบิกออก กวางออกๆ กาวเขาไป
เร่ือยๆ จนกระทั่งถงึอวิชชา ฟาดกษัตริยวัฏจักรนั้นขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวผางขึ้นมา
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ทันที อันนี้ตามแตจริตนิสัยนะ ตอนจิตที่จะผานพนจากวัฏจักรโดยสิ้นเชิงน้ี อาจมีนิสัย
ตางกัน นิสัยบางอยางก็ไปเรียบๆ ขาดไปเลยก็มี นิสัยบางอยางผาดโผนโจนทะยาน 
ประหนึ่งวาฟาดินถลมเลย เปนตางกันนะ แตก็เปนเรื่องของกิเลสคืออวิชชาขาดสะบั้นลงไป
จากใจนั่นเอง เหมือนกัน เปนแตเพียงวากิริยานี้ตางกันตามจริตนิสัย อุปนิสัยของผูบําเพ็ญ 
ไมใชเหมือนกัน 

จะเหมือนหรือไมเหมือนก็ตาม พออวิชชาขาดลงไปก็รูดวยกนันั้นแหละ ขาดสะบั้น
ลงไปแลว ทีนี้เปนยังไงเร่ืองความเกิดความตายที่เปนมาจากไหนถึงไหนๆ มายุติลงที่จุดนี้ 
อวิชชาขาดแลวจิตทีนี้เปนยังไง ดับไหม สูญไหม ตั้งแตเกดิเปนเปรตเปนผี เปนสัตวเปน
บุคคล จนกระทั่งลงนรกอเวจี จิตนี้ไมเคยสูญ ทุกขยอมรับวาทุกข จะทกุขมากทุกขนอย
ยอมรับวาทุกขทัง้นั้น แตไมฉิบหายๆ เมื่อฟนตัวไดแลวก็พลิกมาทางดีๆ เร่ือยๆ ฟาด
จนกระทั่งถงึนิพพานแลวสูญไหม พออวิชชาขาดสะบั้นไปหมดแลว จิตดวงนี้เปนจิตที่เลิศ
เลอ ทานใหชื่อสามอยางส่ีอยาง มหาวิมุตติ หรือวานิพพาน หรือธรรมธาตุ เปนไวพจนของ
กันและกัน พูดอะไรแลวเหมือนกัน คือธรรมธาต ุความหลุดพนอันเลิศเลออยางเดียวกัน 

นี่ละผลแหงการปฏิบัติ ทานทั้งหลายจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหน หาตามแบบ
ตามคัมภีรนั้นเปนแบบแปลนแผนผังชี้เขามาหาตัวของเรา ทานสอนเขามาชี้เขามาดังเกสา 
โลมา นี้เปนตน สอนเขามาๆ ตรงนี้ เมื่อปฏิบัติรูตรงนี้เห็นตรงนี้แลว ปริยัติทั้งหลายจะวิ่ง
เขามาสูใจหมด ทีแรกว่ิงออกไปสูปริยัติ เอาปริยัติเขามาเปนแบบแปลนแผนผังเขามา
ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวความรูความเห็นเปนสมบัติของเราขึ้นมาแลวที่นี่ สวนเรียนเทานั้น
ไมเปนสมบัติไดนะ เปนเพียงความจํา ความจํานี้มันลืมไดหลงไดใชไหม ดีไมดทีะนงวาตัว
เรียนมากรูมากเปนนักปราชญ ทั้งๆ ที่ความโงเต็มตัว 

พอออกมาภาคปฏิบัติ ผลเกิดขึ้นมาจากการภาวนาของตนแลว นี่ละเปนสมบัติของ
ตน รูมากรูนอยจะรูขึ้นมาที่ใจของเราๆ จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพนเปนสมบัติของตนโดย
ส้ินเชิง ไมเปนของใครแหละ นี่ละภาคปฏิบัติ ทานจึงสอนวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ
ไดแกการศึกษาเลาเรียนแบบแปลนแผนผังแลวนํามาปฏิบัติ เหมือนเราไดแปลนมาแลวมา
ปลูกบานสรางเรือน ถามีแตแปลนเฉยๆ เต็มหองเต็มหับ ก็มีแตแปลนไมใชบานใชเรือน 
จึงตองนําแปลนออกมาปลูกบานสรางเรือน จะเอาขนาดไหน กวางแคบยาวขนาดไหน ดู
ตามแปลนนั้น ปฏิบัติตามแปลนนั้น สําเร็จผลขึ้นมาๆ เปนลําดับ ตั้งแตวางรากวางฐานโดย
ลําดับ ก็เรียกวาเปนปฏิเวธ เจาของรูเอง 



 ๑๓

เวลานี้กําลังขุดรากขุดฐานหรือเทคานอะไรก็แลวแต นี่เปนปฏิเวธ คือรูมาเปนลําดับ 
จนกระทั่งบานนี้สมบูรณเต็มที่แลว ปฏิเวธคือรูแจงแทงทะลุเต็มเหนี่ยว นี่ถึงพระนิพพาน
แลว นี่ละปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏเิวธ ธรรมทั้งสามประเภทนี้เปนธรรมแทงเดียวกนั เปน
ศาสนาโดยสมบูรณ ถามีแตการศึกษาเลาเรียนเฉยๆ ศาสนาไมไดสมบูรณ ขาดบาทขาด
ตาเต็ง เรียนเฉยๆ จําไดเฉยๆ กิเลสไมไดถลอกปอกเปกมันวิเศษวิโสอะไร ถาเรียนแลว
ตองนํามาปฏิบัติ นํามาปฏิบัติแลวผลจากการปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมา เหมือนเขาปลูกบาน
สรางเรือน ไดแปลนแลวก็เอามาปลูกบานสรางเรือนตามแปลน สําเร็จเปนบานเปนเรือน
ขึ้นมาโดยสมบูรณเต็มที่แลว นั่นเปนปฏิเวธโดยสมบูรณ 

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ศกึษาเลาเรียนมาแลวใหมาปฏิบัติ ปฏิบัติแลวผลจะปรากฏ
ขึ้นจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน นี่เรียกวาปฏิเวธธรรมโดยสมบูรณ ศาสนา
สมบูรณในธรรมทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกัน เฉพาะอยางยิ่งปริยัติกับปฏิบัติตอง
เกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา ปฏิเวธจะแสดงผลขึ้นมาโดยลําดับลําดา นี่ละธรรม ธรรมเปน
อยางน้ี ใหทานทั้งหลายจําเอาไว การปฏิบัติธรรมไมใชปฏิบัตแิบบงูๆ ปลาๆ เหมือน
พระพุทธเจาหลอกๆ ลวงๆ โลกทั้งหลาย เปนจอมปลอมไปเสียอยางน้ัน ไมใชนะ องค
ศาสดาแทอยูอยางน้ันตลอดเวลา แตพวกเราที่มาปฏิบัตินี้มันงมงายตางหาก แลวจืดๆ 
จางๆ ลูบๆ คลําๆ ศาสนา แตเร่ืองกิเลสแลวเอาจริงเอาจัง คอขาดขาดไปดวย ไมรูจักเข็ด
หลาบอิ่มพอ คือพวกคนโง ดวยอํานาจการหลงตามกิเลสน้ันแหละ ใหพิจารณา นี่การ
ปฏิบัติธรรม 

ทานทั้งหลายที่มาบวชมาปฏิบัติ เอานี้ใหดีนะ อยาเห็นสิ่งใดมีความเลิศเลอยิ่งกวา
ธรรมที่สอนไว เพศของเราคืออะไร ก็คือเพศนกับวช นักบวชเปนนักปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อ
อะไร เพื่อมรรคผลนิพพาน อันนี้เปนสมบัติอันลนคาไมมีอะไรที่จะเสมอเหมือน ใหสนใจ
กับความพากความเพียรของตน อะไรก็ตามในโลกอันนี้มีเกล่ือนไปหมด ก็มีตัง้แตดนิแต
น้ําแตลมแตไฟเต็มบานเต็มเมืองอยูเปนดานวัตถุ มีอยางน้ันแหละ เกล่ือนอยูในโลกอันนี้
ใครเอามันไปไดวะ ตายแลวเงินมีเปนลานๆ กองเทาภูเขา ก็กองเทาภูเขา เจาของอยาง
หนึ่งเขาก็ใสโลง แลวก็อยูในโลง เอาไปเผาก็เปนเถาเปนถานไปเสีย มันวิเศษวิโสอะไรกับ
เงินลานนั้น ขาดสะบั้นมาแลวตั้งแตลมหายใจขาด แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมภายในจิตใจไม
มีขาดเลย มีมากมีนอยรูโดยลําดับลําดา จนกระทั่งปฏิบัติไดรูประจักษภายในหัวใจน้ีแลว
หายสงสัย 
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อะไรจะมีไมมีก็ตามนักปฏิบัติ อยาไปสนใจกับสิ่งภายนอก ความดีดความดิ้นกับ
ลาภกับยศกับสรรเสริญเยินเยอ มันเรื่องบาทั้งน้ันละพระ พระบาไมใชพระดี พระพทุธเจา
สอนใหปลอยใหวางทั้งหมด นี่เปนธรรม ทานสอนใหปลอยใหวาง ลาภยศสรรเสริญเยินยอ
ทั้งหลาย ไมเขาไปเกี่ยวของ มุงแตอรรถแตธรรม สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ให
ประกอบความเพียร สังวรธรรม นี่เปนสมบัติของพระโดยแทๆ นั้นไมใชสมบัติของพระ 
อยาไปยุงไปเหยิงใหวุนวายนะ 

เร่ืองตื่นยศตื่นลาภนี้มันเปนแลวนะ ดูเอาใครก็ดี รูกันทุกคนๆ มันทําโลกใหสงบ
ไหม ความตื่นยศตื่นลาภ ดีดดิ้นปนปายอยูตลอดเวลา จนกระทั่งศาสนาของเรากลายเปน
ความเดือดรอนไปตามๆ กัน นี่ละถากิเลสเขาไปแฝงแลว กิเลสตัวนี้มันเปนกิเลสกาฝาก
มหาภัย คําวากาฝากทานทั้งหลายรูไหม มีไมชนิดหนึ่งที่มนัเกิดไปติดอยูกับกิ่งกานของ
ตนไมตางๆ เชน ตนมะมวง เปนตน หรือตนขนุน เปนตน ถาลงมีกาฝากไปเกาะแลว มัน
แผลูกแผหลานออกไปแลวนะที่นี่ แลวตนไมตนนั้นจะเหี่ยวจะยุบจะยอบ ถามันเกิดขึ้น
มากๆ ตายเลย อันนี้กาฝากมหาภัยที่ทําลายศาสนาอยูจากเพศของพระนี้มีอยางน้ีแหละ 
พระเราเปนพระกาฝาก เปนมหาภัยตอตัวเองและสวนรวม ตลอดถงึศาสนาทั่วๆ ไป ไมมี
คุณมีคาอะไรเลย เปนกาฝากมหาภัย คือความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นตามลาภ
ตามยศ ความสรรเสริญเยินยอ เหลานี้เปนกาฝากทั้งน้ัน เปนภัยตอตัวเองและเปนภัยตอ
สวนรวมดวย ทําใหเดือดรอนวุนวายไปหมด 

นี่ละถากาฝากอันนี้เขาตรงไหนแลว เอาแหลกไปเลยๆ ใหพากนักําจัดกาฝาก
เหลานี้ออก อยาไปสนใจ การอยูการกินของพระปฏิบัติไมมอีะไรสําคัญ พออยูพอกินพอ
เปนพอไป วันหนึ่งบิณฑบาตไดมาจากชาวบาน ไดชิ้นหนึ่งสองชิ้นเทานั้นพอ เร่ืองธรรมไม
มีความจืดจางในใจ หมายมั่นปนมือตลอดเวลา อยูที่ไหนอยูไดนอนไดนัง่ได ฉันได ทั้งน้ัน
แหละ อยูที่ไหนสบายหมดสําหรับผูมุงอรรถมุงธรรม ไมมอีะไรหรหูราๆ ยิ่งกวาธรรมที่เลิศ
เลอภายในใจ ใหมุงตอนี ้อันนี้เปนความหรูหรา เปนความที่เลิศเลอสุดยอดที่เรามุงอยูเวลา
นี้ ส่ิงเหลานั้นเปนที่อาศัยของรางกายเทานั้นแหละ 

รางกายของเรากับสถานที่อยู มันจะสูงจะต่ําจะประดับประดาตกแตงขนาดไหน ก็
คือดินน้ําลมไฟเหมือนกบัรางกายของเรานี่ พอซุกหัวนอนไดก็ซุกหัวนอนไปอยางน้ันแหละ 
แตสําคัญขอใหมุงตอจิตใจในธรรมทั้งหลายนี้เปนที่พอใจ ตายแลวนี้ละธรรมสมบัติเขาสูใจ
หมดนะ วัตถุสมบัติตายแลวทิ้งดวยกันทั้งน้ันไมมีใครเอาไปได จะมีสักเทาไรๆ ตายแลว
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อยางมากเขาก็จับใสโลงแลวเอาไปเผาไฟ ไปสงกันแคปาชาหรือแคเมรุเทานั้นแลวก็กลับไป
ดวยความหมดหวังๆ สมบัติเงินทองขาวของมคีวามหมายอะไร 

แตธรรมสมบัติที่เราไดสรางคุณงามความดี จากการใหทาน รักษาศีล การบําเพ็ญ
ภาวนานี้ติดกับหัวใจของเรา ไมมีขาดเลยอันนี้ ไปไหนก็ไป เขาจะใสโลงไมใสโลงก็ตาม 
ตายแลวโยนลงน้ําลงเหวก็ตาม ใจของเรานี้ไมใชโลงไมใชผี ไมใชซากกระดูกอันนั้น ใจเปน
ใจ ธรรมเปนธรรมอยูนี้ประคับประคองตัวเอง ไมสนใจกับสิ่งเหลานั้น ตายแลวดีดผึงเลย 
ควรไปสวรรคชั้นใดไป หรือพรหมโลก นิพพาน ไปเลยดวยอํานาจแหงธรรมนี้ เรียกวา
ธรรมสมบัติ  
 ขอใหทานทั้งหลายไดพนิิจพิจารณา พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก เราจะไปหา
พระพุทธเจาองคไหนอกี มาแขงพระศาสดาของเราไมมีในโลกนี้ ที่ตรสัไวชอบแลวที่สุด
แลวเวลานี้ ศาสดาองคเอกที่บริสุทธิสุ์ดสวนแลวคือพระพทุธเจา สอนจนกระทั่งเปนสาวก
ขึ้นมา เปนอรหัตอรหันตวิเศษดวยกันทั้งน้ันๆ แลวมาสอนพวกเราก็ใหเปนคนดิบคนดี
จนถึงขั้นวิเศษดวยกัน อยาปลอยอยาวางคําสอนพระพุทธเจานะ นอกนั้นมแีตส่ิงที่
หลอกลวงตมตุนทั้งนั้น ขอใหพากันพินิจพิจารณาใหดี 
 วันนี้เปนโอกาสอันดีอันหนึ่ง ที่ปหนึ่งจะไดมาเทศนใหทานทั้งหลายฟง เทศนเฉพาะ
นักปฏิบัตินี้ อยาปลอยอยาวาง อยาจืดอยาจางในขอวัตรปฏิบัติ จะเปนสวนรวมก็ตาม 
สวนรวมคืออะไร กิจการงานใดๆ ที่จะมาทําเปนความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ใหถอืเปน
กิจจําเปนดวยกันทุกองคๆ  เทาตัวๆ งานถาบกพรองก็บกพรองเรา ถาสมบูรณก็สมบูรณใน
ตัวของเรา งานพรอมเพรียงสามัคคีเปนกลุมเปนกอน ก็สวยงามตา ถาตางคนตางทํา ตาง
คนตางอยู ไมสม่ําเสมอ มีแตกมีแยก อยางน้ีแลวเรียกวาแตกแยกความสามัคคี ตัวเองก็ไม
เกิดผลเกิดประโยชน ไมสวยงาม แลวความพรอมเพรยีงสามัคคีแตกกระจัดกระจายใช
ไมไดนะ ขอใหมีความพรอมเพรียงสามัคคี ขอวัตรปฏิบัติทําเพื่อเรา จะเปนความสามัคคีก็
ดี เปนความทําโดยเฉพาะตัวเองก็ด ี ทําเพื่อเราๆ ทั้งน้ันแหละ ไมใชเพื่อใคร ใหพากันมี
ความเคารพ 

อยูดวยกันใหเปนเหมือนกับอวัยวะเดียวกัน อยามีขัดมีแยงเร่ืองนั้นเรื่องนี้ ใหเอา
ธรรมมากางไวเสมอ เร่ืองทิฐิมานะเรื่องกิเลสกาฝากมหาภัยนี้มันจะคอยแทรกๆ แลว
ขัดของ บางทีทะเลาะเบาะแวงกันก็มี เพราะกาฝากเขาแทรกหัวใจที่ไมมีธรรม ใจก็เลยเปน
ใจกาฝากไปเสีย เดือดรอนวุนวาย อยาใหมีในวงปฏิบัติเรา พระพุทธเจาสอนไวเพื่อความ
กลมกลืนสามัคคี ทิฐิมานะอยาใหมีในวงปฏิบัติเรา ออกมาจากสถานที่ใด ในครั้งพุทธกาล 
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มหากษัตริยที่ออกมาบวชมีนอยเมื่อไร องคใดที่เสด็จออกมาบวชนี่เขาปา ดังพระพุทธเจา
ทานสอนเอาไววา ผูบวชใหม รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺ
สาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ฟงซ ิ ในปา 
ในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนที่สะดวกแกการบาํเพ็ญสมณ
ธรรม ไมมีส่ิงใดมารบกวน และใหทําความอุตสาหพยายาม อยูและบําเพ็ญในสถานที่
เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่พระสงฆทุกองคไดรับโอวาทขอนี้มาดวยกัน ไมเวนแมแตองค
เดียว  

นี่ละที่สอน ทานสงเสริมมากทีเดียว การอยูในปาในเขาเพื่อบําเพ็ญสมณธรรม 
กําจัดสิ่งชั่วชาลามกสกปรกโสมมอยูภายในใจนี้ออกไปจากจิตใจ ใจสวางจาขึ้นมา ไมมี
อะไรสะอาดยิ่งกวาใจที่หลุดพนแลว ส่ิงใดที่สะอาดสะอานก็เปนเรื่องของกเิลสมันแขงธรรม
ตางหาก อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี ตบแตงใหสวยงาม ตบแตงดีขนาดไหนยังขัดยังถูเสียจน ขัดถู
วาสวยงามเทาไร ถาเปนสายตาของธรรม ในสายตาของธรรมแลว กิเลสมันบอกวาสวยงาม
สุดยอด สะอาดสุดยอด แตสายตาของธรรมแลว สกปรกสุดยอด เห็นไหมมันตางกันขนาด
ไหน ธรรมจึงไดมาตําหนิเร่ืองของกเิลส ที่คําวาสวยงามที่สุด สะอาดที่สุด สุดยอดๆ 
กลายเปนวาสกปรกสุดยอดไป เปนยงัไง  

เพราะเหตุนี้เอง การอยูที่ไหนอยูเถอะพระเรา ออกมาจากที่ไหนๆ ธรรมเลิศกวา
ทั้งนั้น เลิศเลอที่สุดเลย เหลานี้พอปลงสังขารลงอยูได กินไป นอนไป วันหนึ่งๆ พอ ขอให
ความพากเพียรทั้งหลาย มีความเกี่ยวเนื่องกับสติปญญาของตนตลอดเวลา นี่ถูกตอง แลว
สมบัติทั้งหลายที่พูดเบื้องตนวา ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ จะเปน
สมบัติของเราแตผูเดียว ที่มีความเพียรอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ตามพระพุทธเจาที่สอนไว  

ใหพากันจําใหดีเร่ืองการปฏิบัติ ศาสนาเจริญรุงเรือง เจริญรุงเรืองอันดับหนึ่งก็คือ
กับพระ พระเราเปนพระเชนไร เราเปนพระปฏิบัติหรือพระหลอกลวงโลก เราตองดูเรา 
หลอกลวงเราแลวก็หลอกลวงโลกได ถาเราจริงในเราแลวจริงกับโลกได เหมือน
พระพุทธเจาเปนของจริง ศาสดาองคเอกจริงสอนโลกใหจริงมาตลอด ไดหลุดพนจากทุกข 
เพราะอํานาจคําสอนพระพุทธเจานี้มมีากมายกายกองขนาดไหน สวนกิเลสตัวไหนที่มา
สอนโลกใหหลุดพนจากทุกข มีแตหลอกไปเรื่อย ไปที่ไหนแงใดมุมใด มีแตหลอก กิเลสคือ
ธรรมชาติที่หลอก ความจริงไมมี ไปที่ไหนหลอกลวงไปเรื่อยๆ ทีเดียว สวนธรรมนั้นจริง
ตลอดไปๆ ไมมีคําวาหลอกลวง ใหยึดอันนี้ใหด ี
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ใหเปนคนจริงจัง มีความขยันหมั่นเพียร อยาเหลาะแหละๆ ตามจริตนิสัยของเราที่
เคยเปนฆราวาส เปนมานานเทาไร มันฝงนิสัยขนาดไหน เวลามาบวชแลวมันจะขัดจะของ
นะ ใหพากันดูตัวเอง นิสัยของเรา เราเคยเปนฆราวาส เคยทําหนาที่การงานอะไรๆ มา มัน
จะชินตอหนาที่การงานอันนั้นๆ ทีนี้งานของศาสนาเปนยังไง ไมเคยเขามาเกี่ยวของ เวลามา
เกี่ยวของแลวงานของศาสนานี้เหมือนนักโทษในเรือนจํานะ เหมือนคนติดคุกตดิตะราง 
เพราะเหตุไร เพราะงานของศาสนานี้เปนงานที่ละเอียดมาก ตองใชความอดความทน 
สติปญญาเหนียวแนนทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรรอบคอบยิ่งกวางานพุทธศาสนา 

เพราะฉะนั้นผูมาบวชในพุทธศาสนา ถาหากวาปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนจริงๆ ไมมีใครสวยงามยิ่งกวาพระผูมุงออกมาบวชแลว เสียสละทุกส่ิงทกุอยาง
แลวสวยงามที่สุด กิริยามารยาทจะคลองแคลวๆ ดวยสติดวยปญญา ดวยเหตุดวยผลไม
ผิดพลาด นี่สวยงามไปอยางน้ีนะ แลวการบําเพ็ญตนจิตใจสวางจาขึ้นมาๆ นี่ไมมีใคร
สวยงามยิ่งกวาพระละ เราทําตัวของเราใหสวยงาม ใหชุมเย็นภายในใจ เดินไปที่ไหนกาวไป
ที่ใด ความสวยงามความชุมเย็นนี้ไปกับเรา โลกมาสัมผัสก็สัมผัสเรา โลกจะไมมีความสงบ
รมเย็นไดยังไง ตองสงบรมเย็น ถาเราเปนฟนเปนไฟ เปนพระที่หลอกลวงตมตุนชาวบาน
เกงๆ ไปที่ไหนเหมือนเปรตเหมือนผีอยางน้ีใครจะมากราบมาไหวลงคอ ใหพิจารณาอยาง
นี้นะ 

พระเปนผูเสียสละทุกอยาง ดังที่พูดแลวตะกี้นี้ มหากษัตริยออกมาบวช แลวเขาใน
ปาในเขา ไมเคยสนใจในพระราชวังเลย ไมมี สกุลเศรษฐีกฎุมพีก็เหมือนกัน ออกมาบวช
แลวไมสนใจกับสกุลของตนเลย หาบิณฑบาตกับชาวบานเขามาไดเทาไร อยูไปกินไปเพียง
เทานั้นแหละ เห็นไหมพระพุทธเจาเสด็จออกมาทรงผนวช ก็เหมือนเทวดาตกจากสวรรค
ลงนรกนั่นเอง อยูในหอปราสาทราชมณเฑียร เวลามาบวชไปอยูในปา ไปบิณฑบาตขอทาน
จากเขา เขาใหทานตามจริตนิสัย พระองคจะมาเสวยจนจะเสวยไมได เราเห็นไหม พระองค
ฟดกับกิเลสตัวทิฐิมานะของกษัตริย ขัตติยมานะนี้ออกๆ เลย เสวยสบาย กินสบายๆ นอน
สบาย บําเพ็ญเต็มเม็ดเตม็หนวย จนไดเปนพระพทุธเจาของเราขึ้นมา  

อันนี้การมาบวชนี้ก็เหมือนกัน ตองมาฝกนิสัยใหม เพราะเรื่องการบวชของเรานี้
เปนตามหลักธรรมแลวละเอียดลออมากนะ ตองใชความอดทน พินิจพิจารณาทุกอยาง 
เพศของพระเปนเพศที่พนิิจพิจารณา เปนเพศที่สํารวมระวัง เปนเพศที่มีสติมีปญญา
ละเอียดลออ มีเหตุมีผลทุกอยาง ไมใชพลวมพลามๆ แบบเอาผาเหลืองมาคลุมหัวแลวก็วา
ตนเปนพระ โออาฟูฟา นั่นมันพระผีบา พระกาฝากอยางนั้น อยาใหมาติดศาสนามันจะ
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เลอะเทอะไปหมด เราตองเปนพระจริงพระจัง ตามเสด็จพระพุทธเจาดวยสวากขาตธรรม 
อยาใหผิดใหพลาดไป เราจะมีความสุขความเจริญ มรรคผลนิพพานจะเปนของทาน
ทั้งหลายเอง 

พระพุทธเจาไมมาแบงสันปนสวนอะไรจากเรานะ ทรงสอนไวดวยพระเมตตา
นั่นเอง ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มรรคผลนิพพานทาทายตลอดเวลา เรียกวา อกาลิโกๆ 
เหมือนกันกบักิเลส กิเลสก็เปนอกาลิโก มีตลอดเวลา ทําใหเกิดกิเลสเกิดไดวันยังค่ําคืนยัง
รุง พาใหรับความทุกขความลําบาก จมอยูในวัฏวนนี้กี่กัปกีก่ัลป ไมนับกิเลส ธรรมก็
เหมือนกัน เอา ฟาดมันลงไป กิเลสตัวมันเกงๆ พาสัตวโลกใหจมไมมีวันฟนนี้ เอาธรรม
ลากขึ้นมาๆ เอาจนกระทั่งหลุดพนไปได นี่ธรรมเปนธรรมชาติฉุดลากขึน้มา เราใหปฏิบัติ
อยางน้ีนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

อยาเห็นงานอื่นงานใดเปนของสําคัญนะ ผมแมจะมีหนาที่การงานเกี่ยวกับ
ประชาชนญาติโยม จนกระทั่งถึงชวยโลกสงสาร นี่ผมก็ไมมารบกวนพระอะไร ถาไมจําเปน
จริงๆ ไมมากวน เพราะถือเร่ืองอรรถเรื่องธรรม การบําเพ็ญธรรมนี่เปนของสําคัญมากใน
หัวใจของเราไมเคยจืดจาง ดวยเหตุนี้เองพระในวัดนี้จึงใหอยูสบายๆ ใหบําเพ็ญสมณธรรม
ตามความสะดวกสบายตามจริตนิสัยของตน ใหหนักแนนเสมอการประกอบความ
พากเพียร อยาเห็นภายนอกเปนสิ่งที่ดิบที่ดียิ่งกวาธรรม จมนะ ธรรมนี่เลิศเลอมาแตกาล
ไหนๆ ส่ิงที่หลอกลวงกค็ือกิเลส มันต่ําชาเลวทรามมาแตกาลไหนๆ มันมาหลอกเรา ยัง
หลงตามมันอยูหรือ เราเปนผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมความสูงสงแทๆ นี่นะ เอาใหดีทุก
คน ปฏิบัติใหดีเอาใหจริงใหจัง ใหไดทรงมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูกับเราทุก
ทาน ตามศาสนธรรมนี่แหละ ไมนอกเหนือไปไหน 

ธรรมก็ดี วินัยก็ดี นั่นฟงซิทานพูด ทานสอนพระอานนท ทีแรกพระอานนทไปทูล
อาราธนาทาน ขอใหทานทรงพระชนมอยูเปนเวลายืดยาวนาน ไมอยากใหปรินิพพานงาย 
ภาษาของเราก็เรียกวา พระองคทรงดุพระอานนทวางั้นเถอะ อานนทมาหวังอะไรกับเราอีก 
นั่นฟงซิ กท็ุกส่ิงทกุอยางเราสอนไวหมดแลวไมมีอะไรเหลือแลว เหลือแตรางกระดูกของ
เราน่ีเทานั้น รอวันเวลาที่จะสิ้นลมหายใจตายไปเสียเทานั้นเอง จะมาหวังอะไรกับเราอกี 
ธรรมทั้งหลายเราสอนไวไมมีล้ีลับ เปดเผยตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้แลว เธอยังจะมา
หวังอะไรกับเราอีก เมื่อขูเข็ญเต็มที่แลวก็ปลอบพระอานนท อานนท ถาผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมมีอยูนี้ โลกไมสูญจากพระอรหันตนะอานนท  ฟงซินะ ขอใหปฏิบัตติาม
แนวทางของเราตถาคตที่สอนนี้เถิด พระอรหันตไมสูญจากโลกนะอานนท นี่ขอหนึ่ง อกีขอ



 ๑๙

หนึ่ง พระธรรมหนึ่ง พระวินัยหนึ่ง นี้แลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อ
เราตายไปแลว นี่เราเปนผูมีธรรมมีวินัย ก็เทากับมีศาสดาประจําหัวใจของเรา ถาไมมีธรรม
มีวินัยก็ไมมศีาสดา  

ใหพากันจําเอานะ ธรรมวินัยที่เราประคับประคอง รักษาดวยดีอยูนั้นแลคือศาสดา
ประจําตัวของเรา ไปที่ไหนสงางามหมด ถาปราศจากธรรมวินัยนี้แลว ศีลขาด ศีลทะล ุ
อยางน้ีใชไมไดแลวนะ ไมมีศาสดาแลว ธรรมก็ไมสนใจ วินัยไมสนใจ มีแตหัวโลนๆ 
ผาเหลืองๆ หลอกชาวบานเขากินเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ลูกศิษยตถาคตไมใชเปนคน
หลอกชาวบานนะ เปนคนเอาจริงเอาจังทุกอยางๆ ตามที่ทานสอนไว ธรรมและวินัยนั้นแล
จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย ทานเทิดทูนธรรมและวินัยตลอดในหัวใจของทาน ทานจึงมี
ธรรมมีวินัย ขอใหทุกๆ ทานมีธรรม มีวินัย คือองคศาสดาประจําตน ไปที่ไหนจะสงางาม 
หาที่ตําหนิตนเองไมได เชนความขี้เกียจ นี่ก็เปนเรื่องกิเลส ไมใชศาสดานะ อยาพากันขี้
เกียจมากนักนะ เขาใจหรือ ความทอแทออนแอ ความเหลวไหล ไมใชศาสดา คือไมใช
ธรรมไมใชวินัย เปนความออนแอทอแท เปนเรื่องของกเิลส จะจับคอเราฟดลงหมอน 
หมอนแตกเสื่อขาดไปแลวนะ จําใหดี 
 วันนี้ไดมีโอกาสบางพอสมควร จึงไดเตือนใหทานทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกัน เพราะ
นานๆ จะไดเทศนาวาการสักหนหนึ่งๆ พระทกุองคๆ ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤตปิฏิบัติ
ความพากเพียรใหดี สติเปนสําคัญมาก สติเปนพื้นฐาน ความเพียรทุกประโยคอยูกับสติ
เปนผูควบคุมทั้งนั้น 

วันนี้เทศนาวาการ ก็เห็นจะพอสมควรกับธาตุกับขันธเวล่ําเวลา สวนมากก็ธาตุขันธ
นั่นแหละ  ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ เขาพรรษาก็คือถอืเขตวัดนะ เขตนอกนั่นแหละ เขตที่
กอกําแพงใหมนั่น เรียกวา เขตวัด นั่นถือเปนเขตวัด สวนกําแพงในนี้เปนเขตวัดเดิม แต
วัดจริงๆ กอ็ยูขางนอก แตเร่ืองธุดงควัตรที่เราไดพากันปฏบิัติมาแลว ก็ถือเขตวัดในนี้เปน
เขตวัดอันหนึ่งในธุดงคขอนี้ พอพนจากเขตกําแพงในนี้เขามาแลว ถารับบิณฑบาตอยู
เรียกวา ขาดธุดงคขอนี้ ถานอกกําแพงไมขาด กาํหนดเอากําแพงนี้ในธุดงควัตรของเรา ให
พากันจําเอาไวอยางน้ี แลวตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ  

เวลานี้เปนเวลาที่วางที่สุด ไมมีใครรบกวน พระกรรมฐานเรายิ่งอยูสะดวกสบาย 
หนาที่การงานอะไรไมม ีประชาชนเขาเลี้ยงดูหมด ไมวาการอยูการกิน เห็นไหม วัดปาบาน
ตาดนี้ กองพะเนินเทินทึกเทาภูเขานี่แตละวันๆ กินใหตายก็ตายไดนะพระ ถาไมรูจัก
ประมาณตายไดทั้งน้ัน อยาวาแตอดตาย กินอิ่มมันก็ตาย เดี๋ยวนี้เหลือเฟอ สบง จีวร 
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เครื่องใชไมสอยเต็มไปหมด มีแตประชาชนเขาสงเสริม เห็นผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เขามี
ความเลื่อมใสศรัทธา อยากไดบุญไดกุศลดวย อยาใหเขาเสียใจ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ 
อาศัยไปวันหนึ่งๆ เทานั้น  

ที่วาธุดงควัตรไมรับอาหารที่ตามมา ก็คือประสงคใหพระมีธดุงควัตร กําจัดความ
โลภโลเลของตน มีมากก็เอาแตนอย เอาแตนอยๆ จึงดัดเขามาในธุดงควัตรอันนี้ ใหจํา
เอาไวอยางน้ี ใหพากันประพฤติปฏิบัติ รักษาธุดงคใหดี ใหมีความแนนหนามั่นคง  

ตามที่กลาวมาแลวนี้ ขอทุกทานจําเอาไวนะ ผูที่บวชใหมก็ใหคอยศึกษาอบรมกับผู
ที่บวชเกา แตสําหรับผมเองจะไมคอยมีเวล่ําเวลา คิดดูซิปหนึ่งที่ไดอบรมสอนพระอยางน้ี 
มีหนหนึ่ง เชนปกลายสอนอยางน้ีหนหนึ่ง ปนี้ก็มาสอนอีกหนหนึ่ง จากน้ันก็ไมคอยมีเวล่ํา
เวลา ธาตุขันธก็ไมอํานวย เพราะงานการเรามีมากที่สุดเลย เราสงวนเรื่องพระ แตเวล่ําเวลา
ที่จะมาสอนมีนอยมาก กําลังวังชากไ็มพอ จึงขอใหพากันตั้งอกตัง้ใจประพฤตปิฏิบัติ หนาที่
การงานของเราทุกอยางไมมี มีแตการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดวยความตั้งสติ มีปญญา
สอดสองมองทะลุตามกาลตามเวลา หรือมีสติปญญาอัตโนมตัิยิ่งดี ดวยความพากเพียร นี่
แหละคืองานของพระ 

ใหทานทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งสติใหดี ความพากเพียรทุกดานอยา
ปราศจากสติ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาน้ีคืองานของพระ ผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้ ก็เปน
ธรรมสมบัติขึ้นมา ธรรมสมบัติขึ้นมาจนถึงอรหัตผล เปนธรรมสมบัติที่เกิดจากงานของ
พระที่เราทําอยูเวลานี้ ใหพากันจําใหดี ประกอบหนาที่การงานของตนใหสมบูรณพูนผล
ภายในจิตใจ ไปที่ไหนจะสงางามนะ จิตใจที่สงางามภายในจิตใจนี้ โหย ไมไดธรรมดานะ
พูดไมได แตไมสงสัยภายในจิตใจ จิตใจที่สงางามที่ไดพนจากกิเลสแลวนี้ จาไปหมดครอบ
โลกธาตุ จะวาอะไร เพราะฉะนั้นธรรมทานจึงไดกลาตําหนิละซิ ที่วากิเลสมันตกแตงอะไรๆ 
ใหสดสวยงดงามๆ ๆ แลวเอาไปแขงธรรมนะซ ิเอามาแขงธรรมนี้ อันนี้งามที่สุด สวยที่สุด 
เรียบรอยที่สุด เกล้ียงเกลาที่สุด สะอาดที่สุด ใหสายตาของธรรมมาตัดสิน ตัดสินวาไง 
สายตาของธรรมวา สกปรกที่สุด นั่นเห็นไหม ธรรมสูงขนาดไหน จึงมาตําหนิเร่ืองของกิเลส
ที่วามันสวยที่สุด งามที่สุด เปนสกปรกที่สุดได นัน่ละเหนือขนาดนั้น ทานทั้งหลายพิจารณา
เอานะ  

เอาละวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุ แกขันธ แกกาลเวลา ขอทกุทาน
ทั้งใกลทัง้ไกลที่อุตสาหมาที่นี้เสียเวล่ําเวลา หนาที่การงาน สมบัติเงินทอง เพื่อบุญเพือ่กุศล 
จะเปนผลอันยิ่งใหญแกทานทั้งหลายเอง เวลากลับไปบานไปเรือน ก็ใหตั้งหนาตั้งตา
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ประพฤตปิฏบิัติ ประหนึ่งวาพระพุทธเจาประทับอยูที่หัวใจเรา ดวยความมีสติ มีศีล มี
ธรรม มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ ทานทั้งหลายจะไมปราศจากที่พึ่ง ไปถึงบาน บานเปนบาน พุท
โธ เปนของเราอยูอยางนั้น ไปที่ไหนพุทโธเปนของเรา ไมหางเหินจากอรรถจากธรรมจาก
พระพุทธเจา นี่ชื่อวาเปนผูมีความเจริญรุงเรืองภายในหัวใจ เอาละ การแสดงธรรมเห็นวา
สมควรแกธาตุขันธเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 10.325 KHz 
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 10.325 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

