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สมบัติใดสูศีลสูธรรมไมได
พระสงฆมาจํานวนมากจากสถานที่ตางๆ สวนมากเปนวงกรรมฐาน สายพอแมครู
อาจารยมั่นของเรา ถึงกาลเวลาเขาพรรษาแลวก็มาขอขมาลาโทษ ใครมีความผิดพลาด
ประมาทดวยกายวาจาใจยังไง ก็มาอโหสิกรรมใหซึ่งกันและกัน นี้เปนประเพณีของพระ
กรรมฐาน ที่เคยปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน
วันนี้ทานทั้งหลายมาเปนจํานวนมาก สวนมากก็เปนวงกรรมฐาน สายพอแมครู
อาจารยมั่นของเรา อันนี้ก็เปนโอกาสอันดี ที่จะไดแนะนําสั่งสอนบรรดาพระลูกพระหลาน
ทั้งหลาย ที่มาจากที่ตางๆ เพื่อขอขมาและฟงโอวาทคําสั่งสอน แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ
ตน ใหเปนพระดีตอไป
อะไรดีก็หาไดงาย ทุกสิง่ ทุกอยางวาดีๆ นั้นหาไดงาย แตพระดีนี้หาไดยากมาก
พระพุทธเจาเปนองคประเสริฐในความเปนพระดีพระเลิศเลอ สอนโลกทั้งหลายไดทั้งสาม
โลกธาตุ นี่คือพระดี หาไดยาก พระพุทธเจาที่เปนพระพุทธเจาองคดีเลิศนั้น หาไดเพียง
พระองคเดียว จากนั้นมาก็ประทานโอวาทแกบรรดาสัตวทั้งหลาย มีพระสงฆสาวกเปน
หัวหนา ไดรับโอวาทคําสั่งสอนจากทานแลว ไปประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส ความเปนพิษ
เปนภัยตอจิตใจ กายวาจาของตน แลวก็ระบาดสาดกระจายไป เปนความสกปรกโสมม
เปนฟนเปนไฟตอผูอื่น ใหไดรับความเดือดรอนเพราะการไมสํารวม
เพราะฉะนั้นพระเรา จึงมีความเลิศเลออยูที่มศี ีลมีธรรม ตั้งแตวันบวชมารับ
ปฏิญาณตน เปนพระสมบูรณแบบแลวจากอุปชฌาย ออกมาแลวก็ตั้งหนาตั้งตาประพฤติ
ปฏิบัติศีลของตนใหมีความดีงาม ใหมีความอบอุนอยูตลอดเวลา สมบัติใดสูศีลสูธรรม
ไมได สมบัติภายนอกเปนเครื่องประดับที่โลกเขาอาศัยกัน ถาผูหลงตัวลืมตัว ก็ตื่นยศตื่น
ลาภ ตื่นความสรรเสริญเยินยอไปจนเสียคนเสียพระมีจํานวนมาก ถาผูไมตื่นไมเห็นสิ่งใด
เลิศเลอ ยิ่งกวาศีลกวาธรรม
เฉพาะอยางยิ่งพระเรา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาคําวาพระ คําวาพระแปลวาผูประเสริฐ
อะไรพาใหประเสริฐ ก็คือศีลของเราสมบูรณแบบ ศีลเปนของประเสริฐ ธรรมไมมีประมาณ
ตั้งแตพื้นแหงธรรมถึงนิพพานธรรม เปนธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอ นี่เปนของดิบของดี พระ
เราบวชมาแลว ขอใหพากันมีความหนักแนน สนใจประพฤติปฏิบัติตอศีลตอธรรม ซึง่ เปน
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สมบัติอันลนคานี้ตลอดไปทุกอิริยาบถ ความเคลื่อนไหวไปมา อยาใหเคลื่อนคลาดจาก
ธรรมจากวินัย จะเปนพระสมบูรณแบบ ประหนึ่งวาตามเสด็จพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา
เพราะคําวาธรรมก็ดีวินัยก็ดี นั้นคือองคศาสดาของพระทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ
เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตัวเราใหเปนคนดี มีศีลบริสุทธิ์ มีธรรมมีความอบอุนเปนชั้นๆ ขึ้น
ไป ตั้งแตสมถธรรมคือความสงบใจ ระงับอารมณของใจที่เปนภัยของใจนั้นดวยจิตตภาวนา
ลงโดยลําดับ ใจก็มีความสงบเย็น นี่ก็เปนสมบัติอันหนึ่งประจําพระเรา จากนั้นก็เปนสมาธิ
เปนปญญา เปนวิชชาวิมุตติหลุดพนจากสิ่งสกปรกทัง้ หลายทั่วสามแดนโลกธาตุนี้ไปโดย
สิ้นเชิง นั่นเรียกวาเปนพระผูประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจ อยูที่ไหนเย็นสบาย นั่นละความ
เลิศเลอ ความมีคามากอยูที่ใจ ที่มีศีลมีธรรมประจําตน
เฉพาะอยางยิ่งพระเรา อยาไดหางเหินจากศีลจากธรรม อันนี้เปนชีวิตจิตใจของพระ
เราโดยแท นับตั้งแตวันบวชมา เราถือธรรมถือวินัยเปนชีวิตจิตใจเปนองคศาสดา ปกครอง
ใหความรมเย็น ใหความอบอุนแกเราตลอดมาดวยธรรมดวยวินัย คือธรรมวินัยนี้แล เปน
ศาสดาแทนพระพุทธเจาเมื่อพระองคปรินิพพานแลว ดังที่ทานประกาศไววา ธรรมและวินัย
นั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว
ขอใหทุกๆ ทานเคารพในธรรม เคารพในวินัย จะเปนผูเคารพองคศาสดาโดยแท
ไปที่ไหนความเคลื่อนไหว ความคิดความปรุง การพูดการจา การกระทําทุกอยาง อยาให
เคลื่อนคลาดจากศีลจากธรรม จากพระวินัยไป ผูนั้นชื่อวาดําเนินตามเสด็จพระพุทธเจา
ตลอดเวลา อยูที่ไหนก็อบอุน นี่ละพระเรามีความเลิศเลออยูที่ศีลที่ธรรม ไมไดมีความเลิศ
เลอกับสิ่งภายนอกดังที่โลกเขานับถือกัน แตถอื ธรรมซึ่งเปนของเลิศเลอครอบโลกธาตุมา
ดั้งเดิมอยูแลวนี้มาเปนชีวิตจิตใจของเรา อยาไดหางเหินจากศีลจากธรรม
พระไปที่ไหนใหเปนความสงบรมเย็น ใหเปนความยิ้มแยมแจมใสแกประชาชน ที่
เขาไดพบไดเห็น ไดกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจของเขา ในขณะที่ไดพบไดเห็น แม
กลับไปถึงบานถึงเรือนแลว อารมณแหงความเลิศเลอที่ไดประสบพบเห็นพระ ยังมีความ
อบอุนอยูภายในจิตใจของประชาชนเขา นี่ละพระผูดีเปนอยางนี้
ขอใหทุกๆ ทานปฏิบัติตนเปนคนดี อยาเห็นสิ่งใดในโลกนี้ วาเลิศเลอยิ่งกวาธรรม
อันเปนสมบัติอันลนคาของพระเรา ใหมีธรรมมีวินัยประจําตน เรียกวาเปนผูมีสมบัติอันลน
คาประจําตน อยูที่ไหนก็เทากับเขาเฝาพระศาสดาอยูตลอดเวลา ตามเสด็จพระพุทธเจาอยู
ทุกอิริยาบถ ดวยการประกอบศีลธรรมสมบูรณพูนผลภายในใจ นี่แหละพระอยูตรงนี้
ความอบอุนอยูตรงนี้ สมบัติของพระแทคือศีลคือธรรมอยูตรงนี้ อยาไปหาสิ่งใดมาแขงศีล
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แขงธรรมซึ่งเปนของเลิศเลออยูแลว ใหปฏิบัติรักษาหรือบํารุงรักษาใหดีภายในตัวเอง ก็
เปนพระที่สมบูรณแบบ สงบรมเย็น อยูที่ไหนใครไดพบไดเห็น ก็มีความกระหยิ่มยิม้ ยอง
เปนอารมณชุมใจตลอดเวลา ไดเห็นพระผูเลิศผูเลอดวยศีลดวยธรรม
ดังที่ทานแสดงไววา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะนั้นเปนมงคลอันสูงสุด
สมณะทานแยกออกเปนประเภทๆ สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา สมณะที่สองคือพระสกิทาคา
สมณะที่สามคือพระอนาคา สมณะที่สี่คือพระอรหันต สมณะทั้งสี่พระองคนี้แล เปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอสูงสุด ใครไดพบไดเห็นสมณะเหลานี้แลว จิตใจเปนมหามงคล ไมวา
ประชาชนญาติโยมหรือพระเองเปนผูทรงธรรมสี่ประเภทนี้ จะเปนผูประเสริฐอยูภายใน
จิตใจ
เวลาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมมอี ะไรจะอบอุน ยิ่งกวาธรรม เราจะเห็นไดในเวลา
เราออกกรรมฐาน ถาอยูวัดธรรมดาเราไมเห็นคุณคาแหงการอยูปา ไมเห็นคุณคาของศีล
ของธรรม เลยเปนเรื่องกิเลสเปนใหญเปนโตกวาศีลกวาธรรม ฟุงเฟอเหอเหิมไปตามโลก
ตามสงสารไปเสีย จิตใจก็ยิ่งต่ําทรามลงไปทุกวันๆ นี่หมายถึงอยูธ รรมดา ไมไดมีสติสตัง
ระมัดระวังตนวาอะไรเปนภัย ตอเมื่อไดออกปฏิบตั ิกรรมฐานนั้นแหละเปนของสําคัญมาก
ดังพระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญ เพื่อความตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ก็ทรง
บําเพ็ญอยูถึง ๖ ป ความยากความลําบากของพระองคนั้นสลบไสลถึง ๓ หน กวาจะไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ทานบําเพ็ญอยูในปากรุงพาราณสี เปนเวลา ๖ ป จึงไดตรัสรูธรรม
ออกมาจากแดนปา ที่เรียกวามหาวิทยาลัยปา ซึ่งมีมาดั้งเดิมตั้งแตกาลไหนๆ องคนั้น
สําเร็จพระโสดา องคนสี้ ําเร็จพระสกิทาคา องคนั้นสําเร็จพระอนาคา องคนั้นสําเร็จเปน
พระอรหันต รวมแลวกลายเปน สรณํ คจฺฉามิ ของโลกทั่วๆ ไปไดอยางสมบูรณ คือ
พระสงฆเหลานี้เปนผูทรงไวซึ่งคุณธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ ขั้นใดก็ตามก็เปนคุณธรรม ทรง
ความเลิศเลอเปนขั้นๆ ขึ้นไป ตามแตผูที่จะไดเขาชม ไดมาเปนสมบัติของตน
นี่ละการอยูในปาเปนเชนนี้ เราอยูในปาธรรมดา เราอยูในบานธรรมดา ผิดกันมาก
เราอยูในบานรูสึกจะลืมตัวไปตามอารมณของโลก รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ มัน
มีอยูทั่วไป ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เปนเครื่องรับกันก็รับกันอยูตลอดเวลา สวนมากกลายเปน
ฝายต่ําๆ แลวก็เขาพอกพูนจิตใจใหเศราหมองและมัวมืดไปโดยลําดับ เลยเห็นโลกเปน
ของดิบของดี ทั้งๆ โลกนั้นคือกองมูตรกองสกปรกโสมม แตเห็นธรรมเปนของไมมีคามี
ราคา ทั้งๆ ที่ธรรมเปนของเลิศเลอมาดั้งเดิม ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรูก็ตรัสรูเพราะธรรม นี่ละ
ถาอยูธรรมดา มันมีความประมาทในธรรมหลายๆ ดาน ตอเมื่อไดกา วเขาสูปา คือ
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มหาวิทยาลัยปาแลว ทีนี้ทุกสิ่งทุกอยางจะเผชิญหนากันในปานั้นแหละ อยูตามธรรมดาสติ
ก็ไมคอ ยมี ความพากความเพียรไมหนาแนนมั่นคง แตเขาอยูในปาแลวสิ่งแวดลอมที่จะ
เปนภัย กระตุกเตือนสติปญญาใหแหลมคมเขาโดยลําดับ เรียกวาหินลับปญญา มันมีอยู
รอบดาน สติปญญาจะแหลมคมเขาไปจากหินลับ คือสิ่งกระทบกระเทือนทั้งหลาย ใจก็มี
สติสตังขึ้นมา
เชนในขณะแรกเราไปอยูมีความกลัว สะดุงสะเทือนจิตใจ แตเวลาไปจริงๆ ฝากเปน
ฝากตายทุกอยางไวกับธรรม ชีวิตจิตใจความเปนความตายไมใหมีคายิ่งกวาธรรม ฝาก
ความเปนความตายไวกับธรรม ในสถานที่นากลัวๆ นั้น ดวยความมีสติระมัดระวังตน
หนาแนนขึ้นเปนลําดับ ใจที่ไมเคยสงบรมเย็นก็สงบรมเย็นขึ้นมา เมื่อมีสติเปนเครื่อง
คุมครองรักษา ใจก็คอยปลอดภัยๆ ขึ้นมา
สติจึงเปนของสําคัญมากในการประกอบความพากเพียร ทีนี้เวลาไปอยูในที่กลัวๆ
ทั้งหลายนั้น หามจิตคิดเด็ดขาดเลย นั่นละเรียกวาเขาสูสงครามเขาดายเขาเข็มกัน สติ
จะเพนๆ พานๆ ไมได สติตองจอลงที่จิตใจ จิตใจจะเพนๆ พานๆ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไมได
ดวยความมีสติควบคุมรักษาอยู ใจก็ปลอดภัย อารมณทั้งหลายที่คิดออกไป วาอันนั้นนา
กลัวอันนี้นากลัว มันลวนแลวตั้งแตอารมณของจิต คิดออกไปหลอกลวงตนเอง เขามาเขยา
จิตใจใหเกิดความวาวุนขุนมัว หรือเกิดความกลัว ความกระทบกระเทือนภายในใจ หา
ความสงบไมได เมื่อเปนเชนนั้นใจก็ไมมีความสงบ
จึงตองเอาสติบังคับ ไปอยูสถานที่กลัวเทาไร หามคิดออกขางนอก เชน สัตวรายมี
เสือ เปนตนหามคิด เปนตายรายดีอะไร ไมใหคดิ ไมใหแยกจากคําบริกรรม นี่หมายถึงวา
ผูไปอบรมในที่ตางๆ ยังไมไดหลักใจ ตองอาศัยคําบริกรรม จะเปนคําใดก็ตาม เชน พุทโธ
หรือธัมโม สังโฆ เปนตน มีสติตดิ แนบอยูกับนั้น ไมคิดถึงชางถึงเสือถึงอันตรายใดๆ
ทั้งหมด ยิ่งกวาใกลชิดติดพันกับธรรมดวยสติ
จิตเมื่อไมไดคิดออกไปหลอกตัวเอง มีแตสติควบคุมกันอยูตลอดเวลา จิตจะมี
ความสงบเย็นๆ เขาไป จากนั้นไปจิตจะมีความแนนหนามั่นคงขึ้นจากขณะกอน ขณะกอน
มีความตื่นเตน มีความนากลัวหวั่นไหวไปทุกแงทุกมุม จนจะตั้งสติไมได พอสติบังคับ
บัญชาจิตไมใหคิดไปหาสิ่งเลวรายทั้งหลาย ซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงตนเอง แตไปหากวาน
เขามาหลอกตนเอง มันก็เกิดความสะทกสะเทือนภายในจิตใจ แลวนําสติติดเขาไปจับเขา
ไปในจิตนั้น ใหทํางานอยูกับคําบริกรรม
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นี่หมายถึงผูฝกหัดจิต ที่ยังไมไดหลักไดเกณฑ ใหจิตติดอยูกับคําบริกรรม สติติด
แนบอยูกับคําบริกรรมนั้น ไมยอมคิดไปสิ่งภายนอก จะเปนภัยเปนเวรอะไรก็ตาม ใหติด
อยูกับนี้ ไมนานจิตก็ไดรับความสงบ เพราะจิตไดรับการเหลียวแลดวยสติ จิตสงบเย็นลง
ไปๆ ตอจากนั้นแลวสถานที่วานากลัวๆ แตขณะกอนนั้น ขณะหลังมานี้ กลายเปนสถานที่ที่
กลาหาญชาญชัย จิตเปนจิตที่กลาหาญชาญชัย แมที่สุดเสือจะเดินมาตรงหนาเรานี้ เดินไป
ลูบคลําหลังเสือไดเลย ไมวาอันตรายประเภทใดๆ ขณะกอนกลัวหมดทุกสิ่งทุกอยาง
รอบตัวมีแตสิ่งนากลัวทั้งนั้น
แตเมื่อเราไดประกอบความเพียร มีสติบังคับบัญชาหนาแนนไวดวยดีแลว สติเปน
เครื่องคุมครองรักษาใจ ใจจะไมสายแสออกไปหาภัย ภัยก็ไมมีมากวนใจ เราก็มีความสงบ
เย็นๆ เมื่อมีความสงบมากเขาไป ใจมีความแนนหนามั่นคงมากขึ้น ที่เราเคยหวาดกลัวมา
แตกอน กลายเปนความกลาหาญชาญชัยขึ้นมาภายในจิตใจ แมที่สุดเสือจะเดินเขามาตอ
หนานี้ เดินเขาไปลูบคลําเสือไดเลย ชางสัตวที่วาเปนอันตรายซึ่งเราเคยกลัวมาแตกอน
ในขณะที่อบรมจิตใหมีกาํ ลัง ใจกับจิตเปนธรรมอันเดียวกลมกลืนกันแลว จะไมมีกลัวเลย
สามารถเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือได หรืออันตรายใดๆ ก็ตาม แตมันจะเปนอันตราย
หรือไมเปนทานไมคิด แตความกลาหาญชาญชัยหรือความออนนิ่มของใจนี้ มีความเมตตา
เสมอหนากันทวมทนหัวใจ ความกลัวอะไรหายไปหมดเลย
นี่ละจิตมันพลิกตัวเองดวยอรรถดวยธรรม พลิกไปในทางที่ถกู ที่ดี สุดทายเดิน
จงกรมก็ไมมีกลัวอะไร นั่งสมาธิภาวนาไมมีคําวากลัว เพราะสติคุมครองรักษาจิตใจไดดี สิ่ง
เหลานั้นเราคิดวาดภาพมาหลอกตัวเองตางหาก พอสติบงั คับไมใหไปคิดวาดภาพหลอก
ตัวเอง จิตก็มีความสงบรมเย็นแนนหนามั่นคง อยูที่ไหนอยูด วยความสงาผาเผย ไมมีความ
กลัวสะทกสะทานแตอยางใด นี่วิธีการฝกหัดจิตในเบื้องตน ทานฝกหัดอยางนัน้
การฝกหัดจิตนี้มีหลายขั้นหลายภูมิ ขั้นตนตองฝกหัดอยางนี้ มันกลัวเสือ มันชอบ
คิดถึงเสือ ถาธรรมดากลัวแลวจะคิดไปหาอะไร นี่กลัวอะไรคิดหาแตสิ่งนั้น กลัวผีในปาชาก็
คิดหาตั้งแตเรื่องปาชา คิดหาแตเรื่องผี เรื่องสัตวเรื่องอันตรายอะไร ชอบคิดหาแตสิ่ง
เหลานั้น มันอารมณเหลานั้นที่จิตไปวาดภาพแลวเขามาหลอกตัวเอง ใหหวาดใหกลัว ตั้งใจ
ลงสูความสงบไมได เมื่อสติบังคับจิตไมใหคิดออกนอกลูนอกทางนั้นแลว ใหอยูกับคํา
บริกรรม คําบริกรรมนั้นแลคือธรรม
เราบริกรรมนั้นคืองานของธรรม ประกอบงานของธรรมดวยสติควบคุม จิตใจมี
ความสงบรมเย็นสงาผาเผยขึ้นมา ความกลาหาญชาญชัย ขณะนี้มีความกลาหาญมากขึ้น
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โดยลําดับ กับขณะกอนที่กลัวเปนประมาณ กลายเปนจิตที่อาจหาญชาญชัย ไมมอี ะไรที่จะ
เปนภัยตอจิตใจ ที่มีความนิ่มนวลดวยอรรถดวยธรรมแลว มีแตความเย็นฉ่ํา
นี่ละการฝกหัดเบื้องตน แลวตอไปจิตใจจะมีความชินชา พอจิตจะคิดออกทางที่ไมดี
ขึ้นมาหลอกตนเองใหหวาดใหกลัว ยอนเขามาหาจิตนี้เสีย จิตก็มีความสงบรมเย็น เพราะ
อาศัยธรรม ธรรมไมเปนภัยตอผูใดสิง่ ใด แตสิ่งอารมณเหลานั้นเปนภัย เมื่อชอบคิดก็ชอบ
เปนภัย เอาไฟมาเผาไหมตนเองไดตลอดเวลา เมื่อคิดตัง้ แตธรรม ธรรมไมเปนภัย ธรรม
เปนน้ําดับไฟ จิตใจก็มคี วามสงบเย็น
การฝกหัดจิตใจของนักภาวนา ไมวาจะอยูในปาในเขา ใหพากันฝกทําอยางนี้ตลอด
การกลาวทั้งนี้เปนเรื่องทีเ่ ราไดผานมาแลวทั้งนั้น ที่นํามาสอนพระลูกพระหลาน ไมใชมา
พูดอยางปาวๆ ดนเดามา ทั้งๆ ที่ตนไมเคยทํา นี่ทํามาแลวอยางโชกโชนทุกอยาง เห็นผล
มาแลว จึงกลามาแสดงดวยความไมสะทกสะทานกับคําใดวาจะผิดไปเลย เพราะไดบําเพ็ญ
มาแลว เห็นผลประจักษมาแลว
เวลาอบรมใจในขณะกอนมันกลัวจนตัวสั่น เวลาอบรมดวยจิตตภาวนา มีสติบังคับ
บัญชาใหหนาแนนเขาไป กลายเปนจิตใจที่กลาหาญชาญชัย แมที่สุดอันตรายทั้งหลาย มี
เสือเปนตน เดินเขามานี้จะเดินเขาไปลูบคลําเสือไดเลย โดยไมไดคิดวามันจะทําอันตราย
อะไรตอเราได นี่เปนความกลาหาญชาญชัยของจิตหลังจากไดรับการอบรมแลว ทีนี้จิตมี
ความสงบเปนขั้นเปนตอน ความสงบเวลาจิตเขาสูสมาธิ จิตอยูในสมาธิก็ไมคิดแสหา
อารมณมากอกวนทําลายตัวเอง จิตก็สงบ จิตมีความแนนหนามั่นคงในทางสมาธิเขาไป
เทาไร อารมณภายนอกที่จะมาหลอกลวงไมมี มีแตความสงางามของจิตโดยถายเดียว อยูที่
ไหนสบายหมด
นี่เรียกวาจิตที่เปนสมาธิเปนอยางนั้น ที่เกี่ยวกับทางดานปญญา ออกไปพิจารณา
แยกธาตุแยกขันธ เปนขัน้ ๆ ของการบําเพ็ญ เปนขั้นๆ ในความรูของจิตที่ไดรูไดเห็นขึ้นมา
พอแยกออกไปทางวิปสสนา พิจารณาทางแยกธาตุแยกขันธออกไป อาว อะไรเปนภัย มัน
จะแยกอีก เราพิจารณาตัวของเรา ก็มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ ไมเห็นมีอะไรเปนภัย แลว
สัตวทั้งหลายเหลานั้น เขาไดธาตุฟากฟาแดนดินมาจากไหน มาหลอกเราที่จะทําใหเรากลัว
เขาก็มีธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟเหมือนกัน แลวดินน้ําลมไฟกับดินน้ําลมไฟดวยกัน ทั้งเขาทั้งเรา
ก็อยูดวยกันไดสนิท ไมเปนภัยตอกัน
สมมุติวามันคิดถึงเสือ อะไรเปนเสือ นี่คือดานปญญานะ ทานแยกทางดานปญญา
คิดถึงเสือ เอา เอาลงไปไลลงไปตลอด เอา กลัวเสือกลัวอะไรมัน กลัวตามันหรือ ตาเราก็มี
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ไมเห็นกลัว กลัวฟนมันหรือ ฟนเราก็มีไมเห็นกลัว ไลเขาไปมันจนตรอก เอาใหมันจน
ตรอกจนได กลัวอะไร กลัวเล็บมัน เล็บเราก็มี กลัวหนังมัน หนังเราก็มี กลัวหูมัน หูเราก็มี
ไลเขาไปๆ จนกระทั่งทีส่ ุด วาจะติดปญหาตัวเอง ไมตดิ ไลเขาไปถึงหางเสือ กลัวอะไรมัน
ไลไปตามแขงตามขา ตามเล็บตามฟนของมัน ขนเราก็มีหมด เราไมเห็นกลัว แตทําไมไป
กลัวของเขา ซึ่งอยูหางไกลตนมาก เรากลัวหาอะไร มันก็ลบลางกันได พอไปถึงหางมัน เอา
กลัวหางมันเหรอ นั่น ตรงนี้นาติดนะ กลัวหางเสือเหรอ นี่ถาเรามีหางก็ไมเห็นกลัว แตเรา
ไมมีหางซี แยกปบกันทันทีเลย นี่เรียกวาปญญา กลัวหางเสือเหรอ ตั้งแตหางอยูกับตัวมัน
มันยังไมเห็นกลัว เราอยูหางไกลกวาหางเสือติดตัวมันนั้นนะ เรากลัวมันหาอะไร นี่ผานไป
ไดเลย
นี่ปญญาพิจารณาถึงขั้นปญญา แยกธาตุแยกขันธของสัตวของเสือ ของสิ่งที่เลวราย
ทั้งหลาย แยกไปๆ สติปญ
 ญาแหลมคมเขาไปโดยลําดับ จิตละเอียดเขาไป จนกระทั่งถึงวา
พวกสัตวพวกเสือไมมี จิตกลายเปนจิตวางขึ้นมา พิจารณาอะไรวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็
ไมทัน มีแตเกิดแลวดับๆ พิจารณายกภาพเสือขึ้นมาใหเปนของนากลัว มันก็ไมเปน พอยก
ภาพขึ้นมาปบ ปรุงพับดับพรอมๆ นี่ผานไปๆ จนกลายเปนจิตวางขึ้นมา ทีนี้เมื่อจิตวาง
แลว เราจะวาดอะไรมารอ มันก็ไมมี วาดภาพเสือ เสือก็ไมปรากฏ พอตั้งพับดับพรอม
ภาพอันตรายใดๆ ขึ้นมา ตั้งพับดับพรอมไปตามๆ กัน จิตมันก็ไมกลัว จากนั้นมันก็มีแต
ความวางของจิต วางไปเรื่อยๆ
นี่การพิจารณา ใหพระลูกพระหลานทั้งหลายพิจารณาตามนี้ เมื่อถึงขัน้ วางแลวมัน
ไมกลัวอะไรแหละ โลกอันนี้มันวางไปหมดๆ พิจารณาตามเขาไปถึงเรื่องความคิดความ
ปรุง มันออกมาจากอะไร ออกมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตามเขาไป อวิชชาดันใหเกิด
สังขาร สังขารสมุทัยหลอกลวงตนเองไดตลอดเวลา สติตามเขาไป มันจะวิ่งเขาไปถึงอวิชชา
แลวมันก็ดับ เกิดขึ้นก็ดับ อะไรเกิดขึ้นก็ดับ ตามกันไป ฝกซอมกันไปมาจนมีความ
คลองแคลวแกลวกลา ตามเขาถึงตัวอวิชชาถอนพรวดขึ้นมาหมด แตกอ นก็วาวาง ที่ไหน
วางๆ แตตัวอวิชชามันยังไมวาง ฟาดเขาไปหาอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารก็เลยวาง
เพราะอวิชชาตัวตนเหตุของสังขารใหปรุงใหแตงมันดับไปแลว มันวางไปแลว เลยวางไป
หมด เขาถึงจิต จิตยิ่งเปนของวางเปลาไปหมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไมมีภายในจิต
เปนจิตที่วาง
จิตของพระอรหันต ทานพนจากทุกข ก็คือพนจากกิเลส คืออวิชชานี้เปนสําคัญ พอ
อวิชชาดับพรึบลงไปเชนนั้น จิตนี้วางโดยหลักธรรมชาติ มองไปทีไ่ หนไมมีตนไมภูเขา ดิน
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ฟาอากาศ ถึงเราจะนั่งจะอาศัย จะเดินไปเดินมา ก็สักแตวาปรากฏๆ แตจิตนี่วางครอบไป
หมดเลย นั่นละที่เรียกวา สฺุญโต โลกํ โลกนี้เปนโลกสูญเปลาวางเปลา ไมมีอะไรภายใน
ใจ สวนตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ เขาก็มีอยูตามสภาพของเขาอยางนั้นแหละ แตมันไมเขา
มาเกี่ยวของของใจ ใหเปนกางขวางคอใจได วาอันนั้นไมวาง อันนี้ไมดี อันนั้นไมดี อันนั้น
เปนภัย เขามากีดขวางหัวใจไดเหมือนแตกอน เพราะมันวางไปหมด เมือ่ วางไปหมดแลว
โลกธาตุนี้กพ็ ลอยวางไปตามๆ กันหมด เพราะจิตวาง จิตวางเสียอยางเดียว ทีนี้ก็วางไป
หมด วางไปหมด
นี่ละจิตพระอรหันตทานทานวางอยางนี้ เมื่อเห็นตนไมภูเขา ก็เปนเพียงรางๆ เปน
เงาๆ สวนเรื่องใหญโตคือความวางของจิตนี้ วางเปนประจําเต็มหัวใจ แลวทานจะสะทก
สะทานกับสิ่งใดในโลกอันนี้ นั่นละจิตวาง สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ทานวา ใหพิจารณาโลก
เปนของสูญเปลา แลวถอนอัตตานุทฏิ ฐิ ความเห็นวาเขาวาเรา อันเปนเหมือนกางขวางคอ
ออกเสีย จะพึงหลุดพนจากพญามัจจุราช พญามัจจุราชจะตามไมทันผูทพี่ ิจารณาโลกเปน
ของวางเปลาอยูอยางนี้ แลวหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง นี่การพิจารณาภาวนา
พระลูกพระหลานใหพากันสนใจภาวนา เราพูดยนยอนะทีพ่ ูดมา พอถึงขั้นอวิชชา
ขาดสะบั้นลงไปหมดแลว จิตก็วางโดยหลักธรรมชาติ สุญ
ฺ โต โลกํ เปนวางไปหมด ไมมี
อะไรเขามาแทรกแซงในจิต แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีเลย มีแตจิตที่วางเปลาไปหมด นั่นละ
จิตของพระอรหันตทานวางอยางนั้น ทานไมยึดไมถือ ไมมอี ะไรในโลกที่จะเขามาผานจิตใจ
ใหทานยึดทานถือ ทานหลงงมงายอะไรไมมี ธรรมชาตินั้นวางหมดเรียบรอยแลว นี่คือจิต
พระอรหันต แลวความทุกขจะมาจากไหน เมื่อไมมีสิ่งเขามาแทรกใหเกิดความทุกขลําบาก
ลําบนมากนอย กิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอ มีมากมีนอยเปนกางขวางคอเรื่อยไป ฟาด
กิเลสใหขาดสะบั้นออกไปแลว กางขวางคอก็ไมมี มีแตโลกวางทั้งหมด จากการภาวนาของ
เรา
ใหพระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบแลว ไมมีผิดมีเพี้ยน ที่เราจะไดแกไขเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งอีกไดแลว
เรียกวาสมบูรณแบบ ขอใหตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทานสอนนี้ เชนอยางภาวนาก็ใหทํา
ดังที่สอนมาแลวตะกี้นี้ จิตใจบังคับดวยคําบริกรรม ดวยสติใหดี ตั้งรากฐานใหจิตสงบ
เบื้องตน ตองมีสติบังคับคําบริกรรม คําบริกรรมใหติดอยูก บั จิตจนจิตมีความสงบ เมื่อจิต
มีความสงบแลว จิตก็เปนจุดแหงความสงบ สติตั้งเขาไปหาจุดแหงความสงบ จากนั้น
กระจายเปนทางปญญาดังที่วามานี้ สติไมปลอยวาง สติละเอียดลออเขาเปนลําดับลําดา จน

๙
กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ ทํางานฆากิเลสโดยลําพังตนเอง โดยไมตองบังคับบัญชา
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมด แลวไมมีอะไรเหลือ
นั้นละที่นี่จิตวาง จิตพระอรหันตทานวางอยางนั้น วางจากสมมุติ ทัง้ สามแดน
โลกธาตุวางหมดโดยสิ้นเชิง ไมมอี ะไรเขาไปเกี่ยวของในจิตของทานเลย จึงเรียกวาจิตของ
ทานวาง หรือเปนบรมสุข ถามีอะไรเขาไปขัดของ จะเปนบรมสุขไมได สุขลุมๆ ดอนๆ ไม
สมบูรณ แตสุขที่หลุดพนจากสิ่งกีดขวางทั้งหลาย อันเปนแดนสมมุติมากนอยไปแลว นั้น
ละจิตที่วางทีส่ ุด วางไปเลย เปนนิพพานทั้งเปน หรือเรียกวาธรรมธาตุ จิตที่เปนธรรมธาตุ
เปนอยางนี้
จิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันตเปนธรรมธาตุ แมมีรางกายอยูทานก็เพียงรักษากัน
ดูแลกันไปอยางนั้น ทานจิตบริสุทธิ์แลว ธาตุขันธมันยังเปนตามสมมุตขิ องมัน มีเจ็บไขได
ปวย ปวดหัวตัวรอนก็เยียวยารักษากันไป เมือ่ ไมไหวแลวก็ปลอยทิง้ เลย ธรรมชาติที่
สมบูรณแบบ คือจิตทีบ่ ริสุทธิ์แลวนั้น หายกังวล เปนอนุปาทิเสสนิพพาน เปนนิพพาน
ลวนๆ เปนธรรมธาตุลวนๆ ไมมีสมมุติใดเขาเจือปน แตเวลามีชีวิตอยู แมเปนพระอรหันต
ทานก็ใหอีกชื่อหนึ่งวาเปนสอุปาทิเสสนิพพาน แมไดนิพพานแลว แตสมมุติคือธาตุคือขันธ
สิ่งตางๆ ทีร่ ับผิดชอบยังมีกต็ องรับผิดชอบไป แตไมเปนอารมณกับมันเทานั้นเอง พอสิ่ง
เหลานี้ผานไปแลว ก็เปนนิพพานโดยสมบูรณทีเดียว เรียกวาเปนนิพพานปจจุบัน หรือเปน
ธรรมธาตุ
การฝกหัดปฏิบัติ เรื่องความพากความเพียร ตามธรรมของพระพุทธเจาสั่งสอนไว
ใครๆ ก็ตาม ไมวาหญิงวาชาย ใจไมมีเพศมีวัย สามารถรับไดทุกอยาง ทั้งบุญทั้งบาป เรา
สรางบารมีมากนอยไดดวยกัน ไมมีเพศมีวัย ใหพากันไปอบรมสั่งสอนตนเอง อบรมตนเอง
ความผองใสความสงบนี้เปนบอแหงความสุขทั้งหลาย จากนั้นก็จะสงางามขึ้นไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน ทั้งหญิงทั้งชายเปนไดดวยกัน ถึงนิพพานไดทั้งหญิงทั้งชาย
เปนบรมสุขไดทั้งหญิงทั้งชาย จึงขอใหทุกๆ ทานไดนําไปปฏิบัติ
ธรรมะพระพุทธเจาเปนธรรมะปจจุบัน
ไมมีอดีตอนาคตอะไรเขามาทําลายให
เปลี่ยนแปลงไปไดเลย วาเดือนนั้นปนี้ปหนา เวลานี้ลวงแลวเทานั้นปเทานี้เดือน ธรรมของ
พระพุทธเจาจะลดคุณคาลงเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึงไมมีคุณคา การบําเพ็ญอะไร บาปไม
มีเหมือนแตกอน แตกอ นทําบาปไดบาป ทําบุญไดบุญ แตมืดแจงๆ มาลบลางไปหมด
หลายวันหลายคืน ก็เลยกลายเปนทําบุญไมไดบญ
ุ ทําบาปไมไดบาป มรรคผลนิพพานไมมี
นี่คือกิเลสหลอกสัตวโลก ใหพากันจําเอาไว

๑๐
ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมปจจุบัน สดๆ รอนๆ เรียกวา อกาลิโก ทําบาปไดบาป
ทําบุญไดบุญตลอดมา ไมวาจะทําในสถานที่ใด อิริยาบถใด ตองเปนบาปเปนบุญ ตามการ
กระทําของตน ใหเราถือจุดนี้ไว อยาใหกิเลสมันหลอกวา วันนั้นเดือนนั้น ปนี้ลวงไปๆ แลว
ธรรมะจะหมดไปๆ กิเลสมันฝงหัวใจมากี่กัปกีก่ ัลป มันไมเห็นยอนไปพูดตัวของมันเลย
เมื่อไรมันจะสิ้นจะสุดลงไป ใหสัตวโลกที่อยูก ับกิเลสดวยความทุกขความทรมาน ไดเบาบาง
จิตใจลงไปบางไมเห็นมี กิเลสมันยังไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา มันบังคับจิตใจทรมานจิตใจ
ของสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุไดดวยกันทั้งนั้น แตธรรมเปนเครื่องแกกิเลส ก็แกมาตั้งกัปตั้ง
กัลป ใหผานพนทุกขไปได เพราะกิเลสมุดมอดไปแลว ทําไมจะแกไมได ก็แกไดดวยกัน ให
พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
ศาสนาลวงเลยไปๆ มันกิเลสหลอกคนนะ ไมไดลวงถาเรามีสติสตัง มีความ
พากเพียร ศาสนาเปนปจจุบันธรรมอยูตลอดเวลา ไมวาบาปวาบุญ ทําเมื่อไรเปนบาปเปน
บุญเมื่อนั้นแหละ เมื่อทําไปมากเขาๆ สมบูรณแบบ ถาเปนบาปก็จมอยูในนรก ถาเปนบุญ
ถึงนิพพานไดเลยเหมือนกัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ วันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเต็มที่ เมื่อเชานี้ก็
พูดเสียเต็มยัน นั่งเปนเวลานาน นี้พอบายโมงก็ลงมาตอนรับ บรรดาพระลูกพระหลาน
ประชาชน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
อยูที่ไหนอยาไปสนใจกับสิ่งอื่นสิ่งใด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมภายในใจ ขอใหทุก
ทานสนใจธรรมภายในใจของตน ศีลมีอยูแลวรักษาใหดี ธรรมบําเพ็ญขึ้นไป ตั้งแตสมถ
ธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติธรรม จะขึ้นอยูที่จติ ใจของเราผูบําเพ็ญดวยดีนั้น
แหละไมไปไหน วันคืนปเดือน มันมืดมันแจงมานี้ตั้งแตกาลไหนๆ ไมเห็นมาทําบาปทําบุญ
ใหใคร มีแตตัวของเรา ทําบาปก็ตัวของเรา ทําบุญก็ตัวของเรา ไปตกนรกหมกไหมก็เปน
ตัวของเรา ไปสวรรคนิพพานก็ตัวของเรา ใหดูตัวของเราที่มันพรอมเสมอที่จะเคลือ่ นยาย
ไปที่สูงและที่ต่ํา ตามการกระทําดีชั่วของตน ใหดทู ี่จุดนี้ใหดี ถาดูจุดนี้แลวคนเราจะไมคอย
ผิดพลาด ไมคอยลืมตัว
วันนี้ก็แสดงธรรมเพียงเทานี้ เพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลว ขอใหพระลูกพระ
หลาน ตั้งอกตัง้ ใจไปปฏิบัติ อยูสถานที่ใดใหมีศีลธรรมคุมครองตัวเอง ใหมีความสงบ
รมเย็น อยาตื่นโลกตื่นสงสาร พระเราเปนนักเสียสละ อยาเปนบากับยศกับลาภ สรรเสริญ
เยินยอ เปนชั้นนั้นชั้นนี้ เปนเรื่องของโลกความสกปรก เขามาโปะธรรม ธรรมเปนของ
สะอาด กลายเปนของสกปรกดวยกัน เรื่องชั้นนั้นชั้นนี้เขามา นั่นละความสกปรกมันเริ่มเขา
ไปโปะแลว
เขาไปฉาบทาใหธรรมเปนความสกปรกไปแลว
ถาปฏิบัติตามธรรมที่

๑๑
พระพุทธเจาทรงสอนแลว ไมจําเปนกับยศกับลาภอันใด ดูใจของเราตัวมันเคลื่อนไหว หา
เหตุหาผลดีชั่วตลอดเวลา ชําระตรงนี้ใหได เมื่อชําระนี้ไดอยูที่ไหนดีหมดนั่นแหละ ไอชื่อ
นามตั้งอะไรมันก็ไดไมเห็นยากอะไรการตั้ง แตตัวของเราที่จะประพฤติตัวใหเปนคนดีนี้มัน
เปนของยาก ใหพากันอุตสาหพยายาม
เวลานี้ศาสนากําลังกลายเปนโลกโดยไมรูสึกตัวนะ ตัวเองไมรสู ึก มันกลายเปนโลก
บวชเขามาก็วาบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรม ครั้นบวชเขามาแลว แทนที่จะเพื่อศีลเพื่อธรรม มัน
เพื่อกองกิเลส เพื่อมูตรเพื่อคูถไปหมด วัดแทนที่จะเปนวัด มันก็กลายเปนสวมเปนถาน
ภายในวัด พระแทนที่จะเปนพระอยูในวัด มันก็กลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานของ
วัดนั้นแหละ มันเปนไปหมดแลวนะเวลานี้ เห็นความสําคัญอะไรพระเณรเรา
เพราะหมดความสําคัญในตนเองแลว ยอมเห็นสิ่งต่ําทรามวาเปนของสูง และเห็น
ของสูงเปนสิง่ ที่ต่ําทราม ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายดวยความฟุงเฟอเหอเหิม ดวยยศดวย
ลาภ ดวยสรรเสริญเยินยอไป เปนบาไปหมด บาปบุญไมคํานึงถึงใจ แลวสุดทายพระเรานี้
แทนที่บวชมาจะเปนผูหนักแนนในศีลในธรรม กลับกลายเปนผูหนักแนนในบาปในกรรม
ในยศในลาภในสรรเสริญเยินยอ ยิ่งกวาโลกเขาไปอีก เลวไหมพระเรานะ
เวลานี้ดูเอา พระเราเลวมากทุกวันนี้ เปนบากับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอ นี่ละคือ
เรื่องโลกลวนๆ ธรรมแทๆ ไมตื่น พระเปนนักเสียสละ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาพระที่มธี รรม
ในใจ ไมตื่นไมเตน สละมาหมดแลว ธรรมเปนของเลิศเลอ เอา สั่งสมใหดี ศีลรักษาใหดี
สมาธิบําเพ็ญใหมีความแนนหนามั่นคงถึงขั้นปญญาวิมุตติหลุดพนกันอยางนั้น ใจของผู
ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาไปไดยังไง หลุดพนไดไมสงสัย จึงขอใหทานทั้งหลาย จํา
ใหดี อยาใหกิเลสตัวพอกพูนหัวใจเปนบา
เวลานี้พระเรากําลังเปนบาทั้งเขาทั้งเรา บายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ สุดทาย
เลวยิ่งกวาประชาชนเสียอีกคือพระ ที่เห็นอยูเปนอยูทุกวันนี้ ใครปฏิเสธไดยังไง มีลาภมียศ
สูงเทาไร ยิ่งสรางความเดือดรอนใหแกผูนอย ใหแกสังคมมากขึ้นๆ แลวมันดียังไงอยางนั้น
พระแทไมสราง ใครจะตั้งอะไรใหก็ตั้ง แตความดีของเราไมลดละ สรางความดีตลอดเวลา
นี้คือพระแท ไอพระปลอมๆ พระกาฝากๆ เปนภัยแกตัวเอง แลวเปนภัยแกผูอื่นนั้น ก็คือ
พระเปนบายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ อยาใหมีในวัดในพระเรา
เหลานี้เปนเรื่องของโลกเขา ในพระเรามีแตธรรมลวนๆ ศีลก็เปนธรรม สมาธิเปน
ธรรม ปญญาเปนธรรม วิมุตติหลุดพนเปนธรรม ใหเสาะแสวงหาและบํารุงธรรมเหลานี้ให
มากขึ้นในหัวใจ ความหลุดพนในหัวใจนี้ จะเลิศเลอยิ่งกวาความสรรเสริญเยินยอของโลก

๑๒
เปนไหนๆ ไมมีอะไรจะเขาเกาะติดไดเลย ถาผูมีธรรมเหลานี้แลว วันนี้การแสดงธรรมก็
เห็นวาสมควรแกธาตุขันธเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพระลูกพระหลาน และ
ประชาชนทั้งหลาย โดยทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

