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เทศนอบรมพระหลังกรานกฐิน ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ตั้งสติใหดีนักภาวนา 
 เราตั้งวัดนี้ตั้งแตป ๒๔๙๘ ปลายป ดูเหมือนจะ ๕๐ ปแลว ดูซิปาตนไม แตกอน
มันเปนหญา เขาเรียกหญาเบญจมาศเปนพุม ไมมีตนไม กระรอกพวกอยูฝายนี้กอ็ยู
ฝายนี้ พวกอยูฝายโนนก็อยูฝายโนน ขามมาหากันไมได ไมมีตนไมมา แลวมันก็กลัวคน
อยูแตกอน เดี๋ยวนี้เปนปาไปหมด กระรอก พวกสัตวอะไรอยูไดสบาย นี่ ๕๐ ปตนไมสูง
ขนาดนี้ละ แตกอนมันเปนไรเกาเขา พอมาสรางวัดนี้แลวก็ไมไดทําลายแหละ เรียกวา 
๕๐ ปตนไมเหลานี้ 

มาสรางวัดทีแรกหมีมันก็มา หมีใหญเขามาในวัด มาก็มาเจอกุฏิพระ แลวหลบ
ไปนี้ไปนั้นไปเจอกุฏิพระอีกก็หลบไปเรื่อย จนกระทั่งเลยพระไปถงึไปได หมีใหญ พวก
เสือมันก็เขามา เห็นรอยมันผานไปผานมาเสือมาสรางวัดทีแรก พวกเกงพวกหมูยังมีอยู
เยอะนะ เพราะดงนั้นกับดงนี้ตอกันอยู ตอนนั้นเขายังไมทําลายปา จากนั้นแลวก็ทําลาย
ปา พวกสัตวที่เคยอยูที่นี่ก็เปนอันวาอยูที่นี่ ที่เขาทําลายปา สัตวก็ตายกบัปาไปเลย แต
กอนมกีระรอกอยู ๓ ตัว 

ไกปามีทางโนนฝูงหนึ่ง ทางนี้ฝูงหนึ่ง มันไปตีกันเรื่อยพอไดยินเสียงทางนี้ขัน 
ทางโนนก็ไปตี เอา ทางนี้ไดยินทางโนนขันก็ยกพวกไปตกีัน ครั้นตอมาๆ ไกมากเขาๆ 
ทั้งไกปาทั้งไกบาน ออกจากนั้นเลยกลายเปนไกบาไปหมดทัง้วัดเลย เปนไกบาแลว
เดี๋ยวนี้ เขาเอามาปลอยขางหนาวัดก็มีมาผสมกัน มันเลยกลายเปนไกบาไปหมด ไมรูจัก
กลัวผูกลัวคน สัตวในวัดนี่เลยปวนเปยนอยูกับคนไมรูจักกลัว กระรอกธรรมดามันจะ
ขึ้นไปสูงๆ ไปตามตนไม กระแตวิ่งตามดิน เดี๋ยวนี้กระรอกมันวิ่งตามดินธรรมดาเลย 
มันอยากไปไหนมันก็ไปของมัน กม็ันไมกลัว 

การเทศน เทศนสอนพระเปนประเภทหนึ่ง เทศนสอนโยมเปนประเภทหนึ่ง 
ไมไดคละเคลากันปรกติของวัดปากรรมฐาน สอนพระเปนธรรมะของพระลวนๆ เพราะ
ไมมีประชาชนเขามาเกี่ยวของ มาทุกวันนี้เลยคละเคลากันไปหมด ไมทราบวาจะเทศน
ยังไงตอยังไง มันตองเตรียมไวทั้งแขนซายแขนขวาถึงจะได แขนซายตีพระ แขนขวาตี
โยมไปอยางนั้น ทีนี้ตีทั้งสองแขนมนัก็ไมถนัด ถายิ่งเอาสองกําปนซัดกนันี้ก็เลยไมเปน
ทา เปนอยางน้ันละเดี๋ยวนี้ 

การเทศนจะใหถึงเหตุถึงผลเหมือนแตกอนไมได แตกอนเทศนอยูขางบน 
เทศนสอนพระลวนๆ ธรรมะรอยเปอรเซ็นตหมุนติ้วเลยเทียว ไมไดอดือาดละธรรมะ 
แกงหมอเล็กหมอจิ๋วไมอืดอาด พุงๆ เลย บางทีจนรัวไปเลยเหมือนปนกล มันเร็ว มัน
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ติดเทปเรายังจําไดอยู เวลาเทศนธรรมะเรงเต็มเหนี่ยว ธรรมะยังไมหมด ลมหายใจ
หมดกอน ตองรีบสูบลมหายใจดังฟวๆ ติดเทป นัน่ละเทศนธรรมะขั้นสูง เปนอยางน้ัน 

พระเราการปฏิบัติจิตตภาวนาไมวาใครก็ตาม เร่ืองสติเปนสําคัญมาก ทาน
ทั้งหลายอยาลดอยาละสติ เชน อยางอดอาหารนี่เปนเครื่องสนับสนุนสติไดเปนอยางดี 
แลวอยางอื่นก็พลอยดไีปดวย สําหรับผูที่ถูกในการอดอาหาร ผอนอาหาร นี่ดีทางสติ 
เราอดไปหลายวันเทาไร สติติดแนบเลยไมเผลอ ตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งค่ําไมเผลอ
เลย เวลาเรามาฉันเขาไป มันกม็ีผดิๆ พลาดๆ ลงบาง ถาฉันไปนานมันก็มีเผลอไดๆ 
เปนอยางน้ันนะ แตไมฉันก็ไมได มันก็จะตายจะใหวาไง ก็ตองมีหนักมีเบาบางเปน
ธรรมดา  

แตอยางไรการผอนการอดอาหารนี้เปนของดีสําหรับจิตตภาวนา สตินี้เปนที่
หนึ่งขึ้นเลย การภาวนาตองขึ้นอยูกับสติ ไมขึ้นอยูกับอะไรกอนอื่น สติตองสําคัญ ใหติด
แนบอยูกับการภาวนาของตน ผูที่ริเร่ิมในการภาวนา ยังไมมีอะไรเปนที่เกาะที่ยึด ก็ให
นําคําบริกรรมเขามาเกาะมายึด เชน พุทโธ หรือ ธัมโม หรือ สังโฆ หรือ อานาปานสติ 
อารมณใดก็ตาม ตามแตจริตนิสัยชอบในอารมณนั้น ก็ใหนําเขามาบริกรรม แลวมีสติ
ติดแนบเหมือนกันหมด  

สติดีเทาไรๆ กิเลสจะไมเกิด กิเลสจะเกิดทางสังขาร คือ ความคิดความปรุง 
สังขารนี่ออกมาจากอวิชชา คือ อวิชชานี้เปนแหลงใหญของกิเลสทั้งหลาย มันผลักมนั
ดันออกมาใหเกิด ทีแรกก็เกิดทางสังขาร ความคิดปรุงแพล็บๆ ออกไป นั่นละกิเลสได
ออกทํางานแลว แลวก็กวานเอาฟนเอาไฟเขามาเผาเรา เพราะฉะนั้น สติจึงเปนของ
สําคัญ ถาสติดีเทาไรความคิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไมได เหมือนวามีชองเดียว ชองที่
สังขารมันปรุงออกมา เปนฝายสมุทัยคือกิเลส ทีนี้เอาธรรมะเขาไปเปนงานของธรรม 
เชน คําบริกรรม จะเปนพุทโธ ๆ กต็าม ใหสติติดอยูกับพทุโธ ไมตองเสียดายความคิด
ความปรุงอะไรทั้งนั้น เพราะคิดปรุงมาตั้งแตวันเกิด ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร นี่เราคิด
ปรุงทางอรรถธรรม เชน คําวา พุทโธ ๆ เปนความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลส 
แตความคิดทางธรรมะนี้เปนน้ําดับไฟ เรียกวาเปนธรรม ความคิดทางนี้เปนธรรม 
ความคิดของกิเลสเปนกิเลสเร่ือยๆ ไป  

การอดอาหารดีทางสติ อดไปหลายวันเทาไร สติยิ่งติดแนบๆ จนกระทั่งตั้งแต
ตื่นนอนขึ้นมาถึงหลับ ไมเคยเผลอเลย อดไปหลายวันเทาไรสติยิ่งดี แตรางกายสังขาร
ของเรานี้มันออนลงๆ ทแีรกก็หิวโหย การอดอาหารหิวโหย พอลวงสองสามวันไปแลว 
ความหิวเบาลงๆ สุดทายเลยไมหิว เปนแตความเพลียนี้มากขึ้นๆ ความออนความ
เพลียของรางกายมากขึ้นๆ แตสตินี้ดีตลอดเลย แตมันก็ทนไมไดที่เราจะอดไปตลอด 
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มันก็เปนไปไมได เพราะธาตุขันธเขาก็ตองการอาหารของเขา เครื่องบํารุง เราก็จะตอง
บํารุง  

เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติตนใหสังเกตตัวเอง สักแตวาทําไปเฉยๆ ไมสังเกตไมได 
ตองใชความสังเกต อยางสตินี้เปนที่หนึ่งเลย สติไมเวน ตั้งแตพื้นๆ ของการบําเพ็ญ ใช
สติบังคับคําบริกรรม คําบริกรรมใหติดกับใจ คําวาพุทโธ ก็ใหพุทโธกับความรู แลวก็มี
สติกํากับไมใหเผลอไปไหน ไมเสียดายความคิดความปรุง ซึ่งเราเคยคิดมามากแลว 
ลวนแลวตั้งแตเปนกิเลสมาเผาเราทั้งนั้น ทีนี้ความคิดของธรรมเปนน้ําดับไฟ ไมไดเผา
เรา เวลาเราบริกรรมหนักเขาๆ ดวยสติไมเผลอแลว ความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมา 
อยากคิดอยากปรุง มันจะออนตัวลงไปๆ 

ทีแรกเหมือนอกจะแตกนะ มันเคยคิดเคยปรุงแลวหักกันอยางแรงๆ เชน ไมให
สติเผลอนี่เทากับหักกันอยางแรง มันอยากคิดมากเทาไร มันเหนือสติไปไมได ถาลงตัง้
สติใหดีแลว ความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไมได เมื่อความคิดเกิดไมได กิเลสก็ออก
ไมได  กิเลสออกไมไดมันก็ไมกวานเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา กิเลสหาประโยชนของมนั 
แตกลับมาเปนโทษตอเราผูปลอยใหจิตใจคิดมากๆ 

เพราะฉะนั้น การภาวนาจึงเปนเคร่ืองระงับดับความคิดความปรุงทั้งหลายได
เปนอยางดี นักปฏิบัติเราขอใหจําใหดี การสอนเหลานี้ผมสอนดวยความแมนยํา ไมมี
ผิดมีพลาด เพราะไดผานมาหมดแลว ดวยความพินิจพิจารณา สังเกตสังกา บวกลบคูณ
หารมาในการปฏิบัติของตัวเอง จนไดผลเปนที่พอใจโดยลําดับๆ นั่นละเวลามาสอนหมู
เพื่อนจึงแนใจวาไมผิดๆ เพราะทั้งฝายผิดฝายถูกมันผานกับเรามาแลว เปนครูสอนเรา
ทั้งนั้นแหละ  

นี่หมายถึงผูที่เร่ิมฝกหัดภาวนา ถาเพียงแตนึกหรือเพงความรูเฉยๆ ไมไดนะ 
เผลอไดไมสงสัย อันนี้เผลอได ถาเอาคําบริกรรมติดไว แลวมีสติบังคับอยูนั่น จิตไม
เผลอ ความคิดความปรุงก็ปรุงไมได นี่ละทีนี้เปนเรื่องของธรรมทํางานลวนๆ กิเลสมา
แทรกทํางานไมได เพราะไมมทีางปรุง กิเลสจะเกดิขึ้นจากทางสังขารเปนสําคัญ มันดัน
ออกมานี้หนักมากอยูนะ แตมันดันออกมา สติดีเทาไรก็บังคับไวไดๆ เพราะฉะนั้น จึง
วากิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็เถอะ วางั้นเลย ถาลงสติดีแลว กิเลสเกิดไมได สตินี้หัก
หามไวได คลื่นของกิเลสจะเหมือนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตาม สตินีต้านทานไดอยู
ไมสงสัย  

ขอใหตั้งสติใหดีนักภาวนา ในเบ้ืองตนเรามีคําบริกรรม อยูกับคําบริกรรมนี้กอน 
เมื่อจิตไดรับคําบริกรรมอบรมบํารุงสงเสริมอยูเสมอแลว จะกาวเขาสูความสงบๆ เมื่อ
ความสงบมีมาก ความรูนี้จะเดนตัวขึ้นมาภายในตัวของเรา จนจิตเขาสูสมาธิ ความรูนี้
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เดน ทีนี้เมื่อความรูนี้เดน คําบริกรรมก็ไมคอยจําเปนๆ แตไปจําเปนอยูกับจุดที่รู คือ 
จิตใจที่มีฐานอยูนั่น เรียกวาจิตเปนสมาธิ แลวเอาสติจับไวกับฐานที่เปนสมาธิ นี่เปน
ขั้นๆ นะ พอจิตเปนสมาธิแลวจะไมบริกรรม มันหากบอกอยูในตวัของมัน คําวา
บริกรรมไมจําเปนแนะ จับเอาตัวนี้เลย คือความรูเดนๆ นี้ ใหรูอยูกับนั้นตลอดไปเลย 
ไมใหเผลอเชนเดียวกับเราบริกรรมนี้ละ  

ใหตั้งอยางน้ันนักปฏิบัติทั้งหลาย อยาเผลอ เราจะทําการทํางาน ทีนี้สมมุติวา
ขยายออก จากจุดที่วาคําบริกรรมอันนี้ ก็ใหเปนสัมปชัญญะๆ ยังออน ถาใหเปนสติอยู
ตลอดเวลานั้นเหมาะสําหรับนักปฏิบัติ เคลื่อนไหวไปมา ทําขอวัตรปฏิบัติ ปดกวาดเช็ด
ถูนี้ คําบริกรรมนั้นไมปลอยวาง นี่ก็เรียกวาทํางาน ธรรมทํางานตลอดเวลา สัมปชัญญะ
นี้เปนความรูตัวอยูตลอด นี่ขยายออกมาจากจุดแหงคําบริกรรมนั้นแลว ก็ออกมารูตัว
ไมใหเผลอไปขางนอก ทานเรียกวาสัมปชัญญะความรูตัวอยูเสมอ แตใหเหมาะจริงๆ 
ใหมันเปนสติอยูกับคําบริกรรม นั่นละเหมาะสมมาก 

เมื่อเราทําไปอยางน้ีไมนาน สําหรับพระเรานี้แนใจวาตั้งรากตั้งฐานได จิตไมเคย
สงบก็สงบได ถาสติควบคุมดี ทานเรียกวาสมถะ คือ ความสงบใจในเบื้องตน จากนั้น
เมื่อสงบมากเขาๆ จิตก็เปนสมาธิ คือ ความแนนหนามั่นคงของใจขึ้นมา สติจะจับอยูใน
จุดความรูที่เดนๆ แหงสมาธินั้นแล ไมปลอย นี่เปนขั้นๆ  

ทีนี้เวลาจิตมันสงบมากๆ เขา ความคิดความปรุงมันไมอยากคิดนะ แตกอน
อยากคิดอยากปรุง ถงึขนาดอกจะแตก ไมไดคดิเหมือนวาอยูไมได แตสติบังคับใหอยู
ได มันอกจะแตกใหแตก ไมยอมใหเผลอสติ มันก็ออกไมได ทีนี้ครั้นตอมาความคิด
ความปรุง ที่มันดันออกมามากๆ มนัคอยออนตวัลงๆ สติก็แนวแนเขาไป จิตมีความ
สงบเขาไปๆ เมื่อสงบมากเขาไปจิตกเ็ปนสมาธิ พอเปนสมาธินี้จะเปลี่ยนคําบริกรรม งด
คําบริกรรมก็ได หากเปนความถนัดใจของตัวเองนะ เราจะไปคาดไมได ใหเรารูตัวของ
เราเอง 

ถามันสนิทกับการกําหนดผูรู คือ จิตที่เปนสมาธินี้มันเดนดวงนะ เดนดวง สติ
จับอยูที่เดนดวงของจิตนัน่แหละ แลวก็เปนสติตลอด ทีนี้ความคิดความปรุงเมื่อจิตเขา
สูสมาธิ เปนสมาธิแลวนั้นมันไมอยากคิด ความคิดความปรุงตางๆ ซึ่งมนัดันออกมาแต
กอน นั่นละเบาลงๆ ถึงขนาดไมอยากคิด ถาจิตเปนสมาธิจริงๆ เต็มภูมิของสมาธิแลว 
ไมอยากคิดอยากปรุง มนัคิดแย็บๆ ออกมานี้รําคาญ เพราะฉะนั้นผูภาวนาทั้งหลายจึง
ติดในสมาธิ คืออยูทัง้วัน เอกจิตเอกธรรม เอกัคคตารมณ มีอารมณอันเดียวอยูกับ
ความรูนี้เทานั้น ไมมีอะไรมาเจือปน ทานเรียกวาสมาธิแนบแนน สมาธิเต็มภูมิ 
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อยูเทาไรก็อยูได นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยูกับความรูอันเดียวๆ ที่เดนอยู เดนอยูนั้น
คือความรู ไมรูกับอะไร รูอยูกับตัวเองโดยเฉพาะ ทานจึงเรียกวา เอกัคคตารมณ มี
อารมณอันเดียวคือความรู  เอกจิตเอกธรรม กม็ีอารมณอันเดียวนี่ละ เมื่อถงึขั้นนี้แลว 
มันจะไมอยากคิดอยากปรุง อยูไดทัง้วัน ไมวาอยูที่ไหน อารมณนี้ไมคิดไมปรุงรําคาญ  

นี่ละจิตที่ติดสมาธิไดตรงนี้เอง เมื่อมนัเพลินอยูในสมาธิแลวไมอยากออก ถาคิด
ออกทางดานปญญา ก็เหมือนเราออกทํางาน ไมอยากทํา เหมือนคนขี้เกยีจขี้คราน นอน
ขาขัดหางอยู ไปอยางน้ันซิ มีแตนอนๆ นอนอยูกับสมาธิ สงบแนวๆ ไมอยากทํางาน 
การพิจารณาทางดานปญญาเปนงาน คือคิดคือปรุงทางดานปญญา มันไมอยากทํา ออก
ที่นี่นะ เมื่อจิตมีความสงบ พอเปนปากเปนทางแหงการพิจารณาทางดานปญญาแลวไม
วาขั้นใด ใหพยายามออกพิจารณาทางดานปญญา พอสมควรแลวก็เขาสูสมาธิ ถาจิต
เปนสมาธิเต็มที่แลว เวลาออกปญญาใหออก เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาภายในหัวอก ผู
พิจารณาทางดานปญญา มักจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยูที่หัวอก แลวใหถอยจิตเขามาสู
สมาธิเรียกวาพักงาน นั่นละใหถอยเขามาสูความสงบ สูสมาธิเสีย ไมตองไปหวงปญญา 
เวลาเขาสมาธิอยาหวงปญญา  

ทีนี้เวลาออกจากสมาธิแลว กาวเขาสูทางดานปญญา ทํางานทางดานปญญาแลว
ไมตองมาหวงสมาธิ ใหทํางานตางวาระกันนี้ถูกตอง เรียกวา อปณณกปฏิปทา การ
ปฏิบัติไมผิด ถูกตองๆ ใหดําเนินอยางน้ีตลอดไป เวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
ทางดานปญญาเพราะใชสังขาร ใชสังขารก็เรียกวาเปนงาน มันคิดมันปรุงเกี่ยวกับเรื่อง
ดานปญญา แกถอดถอนกิเลสเปนเรื่องของปญญาทํางานทั้งน้ัน เวลาทําไปๆ มันเหน็ด
เหนื่อยภายในหัวใจนี่ พูดตรงๆ ก็คอืภายในหัวอกนี่ละ มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  

แตปญญาเวลามันเพลินมันไมอยากพักนะ มันอยากหมุนตัวไปเรื่อย นี้หักเขามา 
เมื่อรูสึกวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลว มันอยากจะคิดทางดานปญญาเทาไรก็ตามไมให
คิด ใหเขาสูความสงบ คือสมาธ ิ พักจติเรียกวาพักงานทางดานปญญาเสีย ใหอยูใน
สมาธิมีอารมณอันเดียว ปญญาขั้นใดภูมิใดจะแยบคายขนาดไหน ตัดใหหมดเวลานั้น 
ใหเหลือแตสมาธิ คือความสงบใจอันเดียวอยูเทานั้น จนกระทั่งจิตมีความสงบเย็น ไม
ทํางานการอะไรแลว จิตจะเย็น เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม สบาย ใหอยูนั้น  

แตจิตที่เขามาพักสมาธินี้ สวนมากตอมาก ตองบังคับเอาไวใหอยูกับสมาธิ 
ไมใหคิดไมใหปรุง ถึงเวลาแลวคอยปลอยออกทางปญญา ในขณะที่เปนสมาธิ แมจิตจะ
มีความเยือกเย็นเปนสุขเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามก็ตาม ก็ตองไดบังคับดวยสติอยู
เสมอไมใหออก ใหอยูกับสมาธินั่น จนกวาสมาธิมีกําลังแลว มันจะรูตัวเอง รูสึก
กระปรี้กระเปราภายในใจ มีกําลังภายในใจ คึกคักๆ ภายในใจ ทีนี้ปลอยจากสมาธิ 
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ปลอยทางดานปญญามันจะหมุนของมันไปเลยละที่นี่ หมุนเรื่อยๆ ไมตองหวงสมาธิ 
ปญญาขั้นนี้มันไมหวงอยูแลวละ นอกจากเราไดร้ังเอามาสูสมาธิเทานั้นเอง มันจะเพลิน
ทางดานปญญา  

การพิจารณาทางดานปญญาคืออะไร พระพุทธเจาสอนเบื้องตนคืออะไร เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ นั่นฟงซินะเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร นี่ละธรรมที่เปนเครื่องร้ือภพ
ร้ือชาติ ร้ือวัฏสงสาร ร้ือที่กรรมฐาน ๕ ในเบ้ืองตนนี้แหละ เกสา โลมา ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง พอไปถึงหนังน่ันมนัหุมหอรางกาย ตัวนี้เปนตัวพรางตาคนไดดี เห็นตั้งแตผิวหนัง
บางๆ นี้วาสวยวางาม วาอะไรไปหมด แลวฟากจากนั้นเขาไปอะไร มีแตความสกปรก
โสมมเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรา นี่ละปญญาพิจารณาอยางน้ี ใหดูเร่ืองอสุภะอสุภัง สดสวย
งดงาม มันมาหลอกตางหาก ไมมอีะไรงามแหละ มีแตผิวหนังบางๆ เทานั้นมันหอ
หลอกไวทั้งเขาทั้งเรา โลกทั้งหลายจึงหลงกัน เมือ่ไดพิจารณาอันนี้ ซ้ําๆ ซากๆ แลว 
เร่ืองปญญาจะคลองตัวนะ พิจารณาแงไหนๆ นี้จะเปนดาบอันคมๆ ฟนขาดสะบั้นๆ ไป
เลย นี่เรียกปญญาคลองตัวปญญามกีําลัง  

มันจะเพลินนะที่นี่ พอพิจารณาทางดานปญญา ถืออสุภะอสุภังนี้เปนบทสําคัญ 
เปนฐานสําคัญแหงการพิจารณาในเบื้องตน จนกระทั่งพิจารณารางกายนี้มีความ
คลองแคลวแกลวกลาสามารถในตัวเองแลว มองไปทีไ่หนนี้จะมีแตอสุภะอสุภังเต็มตวั
ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งหญิงทัง้ชาย เวลาชํานาญมากๆ แลว เราชํานาญในการพิจารณาของเรา
อยางไรบาง ในรางกายของเรา ถามันเดนอยู เห็นตั้งแตเน้ือ หนังออกหมดมนัก็แดงโร
เลยตัวของเรา มองดูคนอืน่ก็แดงโร  

ทีนี้พิจารณาเขาไปถึงรางกายถึงกองกระดูก มองที่ไหนก็เห็นตั้งแตกองกระดูก 
ทั้งเขาทั้งเรา เอา ดูเขาไปตับไตไสพงุ ของเราเปนอยางไร ของเขาเปนอยางน้ัน เทียบ
กันไดสัดไดสวนทุกแงทุกมุมนี้เรียกวาปญญา ใหพิจารณาซ้ําๆ ซากๆ จนกระทั่งมีความ
ชํานิชํานาญ มันชํานาญเอง เมื่อเราพิจารณา ไมวาสวนใดก็ตามของรางกาย เมื่อเรา
พิจารณาแลว มคีวามชํานาญแลว เชน มองเห็นตัวของเรา เห็นแตกระดูกนี้ มันก็เปน
กระดูกเต็มตัว มองไปไหนพวกเนื้อพวกหนังไมเห็นนะ มันจะเห็นตั้งแตกระดูก โครง
กระดูกเต็มตัวๆ มองเขามองเราแบบเดียวกัน เอาใหชํานิชํานาญเขาไปโดยลําดับลําดา 

สวนจุดหมายปลายทางของอสุภะอสุภังจะยุติลงนี้ ผมยังไมอธิบาย ใหทาน
ทั้งหลายพิจารณา เพราะเคยอธิบายใหฟงแลว เอานี้ใหช่ําชอง อันนี้ใหช่ําชอง เมื่ออันนี้
ช่ําชองแลว มันก็อดพูดไมไดเหมือนกัน มันพิจารณาเต็มเหน่ียวของมันแลว มันไมไป
ไหนละ เร่ืองกองอสุภะอสุภังนี้ เอามาตั้งไวตรงหนา เพงดูมันจะไปไหน มันก็หมุนเขา
มาสูใจ สุดทายก็ใจนี้เองเปนอสุภะอสุภัง ภาพทีต่ั้งขึ้นนั้นออกไปจากใจไปเปน แตใจก็
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หลงเงาตัวเอง วาเปนอสุภะอยางน้ันอสุภังอยางน้ี นั่นเวลาถึงความอิ่มพอของมัน อสุภะ
จริงๆ เปนขึ้นจากใจ หัวใจเปนอสุภะ เปนสุภะเสียเอง พอรูอนันี้ชัดเจนแลวมันปลอย
อสุภะภายนอกที่เราพิจารณาอยูนั่น ปลอยออกไป สุดทายสิ่งเหลานี้มาอยูที่ใจหมด นี่ละ
มันจะหมดปญหาทางการพิจารณาอสุภะอสุภัง ถามันหมุนเขามาสูใจแลว เร่ืองรางกาย
นี้จะหมดปญหาไปเลย  

ใหพากันเขาใจ เร่ืองการพิจารณาอสุภะอสุภัง มันจะหมดปญหาแลวก็รู การ
ตัดสินใจตัวเองวาเปนขั้นใด กิเลสตัณหาตัวไหนสําคัญจะรูในตัวของเราเอง กิเลสตัณหา
ก็คือกามตัณหาขึ้นอยูกับรางกาย รางกายขึ้นอยูกบัสุภะสุภัง ความสวยความงาม แกกัน
ที่อสุภะอสุภัง แกกันตรงนี้ ตกออกไปเขาไปสูใจ ใจเปนอสุภะอสุภัง สุภะสุภังเสียเอง นี้
มันก็ปลอยเรื่องภายนอก อสุภะอสุภัง สุภะสุภัง ภายนอกปลอยหมด ก็มาเปนอยู
ภายใน เปนสุภะ อสุภะอยูภายใน แลวมันก็กลืนกนัเขาไปในใจของตัวเอง แลวพิจารณา
ใหช่ําชอง  

เมื่อจับรากฐานไดแลว ใหเอาอันนั้นละตั้งไวเสมอ เมื่อตัง้ไวนั้นแลว มันจะหมุน
เขามาสูใจ หมุนเร็วเขาๆ จนกระทั่งพิจารณาเรื่องสุภะอสุภะ สุภังอสุภังไมทัน นี่ละที่นี่
หมดแลวนะ เร่ืองอสุภะอสุภังนี้หมด พอปรุงขึ้นเปนภาพเทานั้น มันจะดับทันทีๆ เร็ว
ลงไปเหมือนแสงหิ่งหอยๆ แว็บๆ เหมือนฟาแลบนั่นละ เวลาภาพปรากฏขึ้น จะ
พิจารณาเรื่องสุภะอสุภังไมทัน ตอนนี้เรียกวามันหมด มันหมดอสุภะอสุภังไปแลว มันก็
เปนแตภาพภายในจิตใจ แตตองตั้งภาพนี้ไปตลอด ตอไปภาพอันนี้ก็ดับเร็วเขาๆ 
สุดทายภาพอันนี้ไมมี ตั้งภาพลงไปดับทันทีๆ จิตใจมันก็วาง ทีนี้หมดสภาพแลว
เกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องกายทั้งหลายหมดสภาพ ทกุส่ิงทุกอยางหมดสภาพ ราคะตัณหาก็
หมดสภาพ หมดลงในจุดนี้เอง จากนั้นจิตก็เปนอัตโนมัติ หมุนตัวดวยการฝกซอมเรื่อง
ตัวเองเรื่อยๆ ก็กลายเปนนามธรรมไปเรื่อยๆ  

นี่ละนักปฏิบัติ ผมอธิบายใหฟงเพียงแคนี้ ใหจําใหดี ใหพิจารณาเรื่องรางกาย
ใหเปนอสุภะอสุภังใหช่ําชอง จิตจะมคีวามกลาหาญชาญชัย รูสึกอยูภายในตัวเอง ความ
กลาหาญนี่ เพราะจิตแตกอนมันติดตัวเอง ถาวาสวยงามก็มาติดตัวเองเสียกอนจะไปติด
ภายนอก ไมสวยไมงามก็ติดตัวเองเสีย แลวก็ไปติดภายนอก เมื่อแกตัวเองในภายในนี้
แลวไมติดตวัเอง แลวภายนอกก็ไมตดิ สุภะ อสุภะ ไมตดิ นั่นเรียกวาแกตัวเอง ผานอัน
นี้ไปได ราคะตัณหาก็หมดปญหาไป  

ที่นี่หายกังวลอันนี้ ฝกซอมตัวใหแนนหนามั่นคงมากขึ้น ละเอียดลออมากขึ้นๆ 
ทีนี้จิตก็กลายเปนจิตวางเขาไป วางมันก็มีแตกระแสของจิตออกมา ปรุงพับก็ดับไป
พรอมๆ ไลเขาไปๆ ถึง อวิชชฺาปจฺจยา นี่การปฏิบัติธรรม เร่ืองมรรคผลนิพพานไม
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นอกเหนือไปจากที่พิจารณานี่ได ใครพิจารณารางกายเรื่องสุภะอสุภังไดเปนอยางด ี ผู
นั้นจะตั้งรากตั้งฐานไดเร็ว ใหเอาใหดี 

สติเปนสําคัญไมวาจะพจิารณาสิ่งใด สติสําคัญทั้งน้ัน เชนอยางวา สุภะสุภัง อสุ
ภะอสุภัง สติตองติดแนบตลอด จนมีความชํานิชํานาญ นี่การพิจารณา จากน้ันไปแลว 
จิตจะเปนอตัโนมัติของมัน เร่ืองความพากเพียรเพื่อละเพื่อถอนกิเลสน้ี จะหมุนตัวเปน
เกลียวไปเลย ไมมีใครบอกก็รูเอง ในเบื้องตนไดถูไดไถเสียกอน เอาใหหนักนะ ไมหนัก
ไมไดนักปฏบิัติเรา นี่ละมรรคผลนิพพาน อันนี้ละปดเอาไว ปดมรรคผลนิพพานไว 
เปดตัวนี้ออกๆ มรรคผลนิพพานจะใกลชิดติดพันกันเขามา สุดทายนิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ นั่นเขาใกลชิดตดิพัน เพราะจิตใจมันหมุนติ้วๆ ตอความพนทุกข เลยนิพพาน
อยูชั่วเอื้อมๆ ไป ใหพากันพิจารณาอยางน้ี 

เร่ืองมรรคผลนิพพานอยาไปคาดไปหมายนะ พระพุทธเจาสอนลงในนี้ละ นี่ทาง
แหงมรรคผลนิพพาน ส่ิงที่ปดมรรคผลนิพพานก็คืออันนี้เอง เปดอันนี้ออก มรรคผล
นิพพานเราจะรูเองเห็นเอง ไมใชดินฟาอากาศ กาลสถานที่เวล่ําเวลา มาปดมรรคผล
นิพพาน ตัวของเราเองเปนผูปดตัวเราเอง ไมใหเห็นอรรถเห็นธรรม ไมใหเห็นความ
จริงคือสุภะอสุภะ นี่ที่มนัปดมรรคผลนิพพาน เปดนี้ออกไป มันก็ปดบางลงไปๆ เชน 
กิริยาของจิตเปนนามธรรม ปดบางเขาไปๆ สุดทายก็นิพพานอยูชั่วเอื้อม พอเปดอันนี้
หมดแลว นิพพานมีหรือไมมีถามหาอะไร  

ไมวาองคใดพระเราผูปฏิบัติ ฆราวาสก็เหมือนกนั เมื่อถึงขัน้ที่ควรจะรู รูได
ดวยกันเพราะจิตนี้ไมมีเพศ ไมมีเพศหญิงเพศชาย นิสัยวาสนาบารมีที่สรางมามากนอย 
มีไดดวยกันทั้งหญิงทัง้ชาย ควรหลุดพนหลุดพนไดดวยกนันั่นแหละ ใหพากันตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัต ิ

เวลามันยังเปนอยางน้ัน ความดีงามของเราก็ใหเปนคูเคียงกนัไป การทําบุญให
ทานมีอานิสงสมาก คนผูมีการทําบุญใหทาน ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลน ไปทีไ่หน
ไมอด เบิกกวางไปตลอดเวลา เพื่อนฝูงกม็าก จิตใจของเราก็เบิกกวางออกไป เกิดภพ
ใดชาติใด ไมมีคําวาอัดอั้นตันใจดวยความขาดแคลนในสิ่งที่จะนํามาเสวย นี่อํานาจแหง
ทานนี่ละ เบิกๆ ออกไป ไปอยูในภพใดชาติใดก็มีแตอํานาจของทาน อํานาจของบุญ
กุศลที่เกิดขึน้จากการใหทานนี้ ใหเปนเครื่องเสวย เปนที่อยูทีอ่าศัยสะดวกสบายไป
ตามๆ กันหมด  

เร่ืองศีลเปนความละเอียดอยูกับตัวของเราเอง ใหรักษาใหดี เร่ืองภาวนาเปน
เร่ืองที่จะเปดโลกธาตุออกใหหมดจากจิตใจ ใหหลุดพนจากทกุขโดยประการทั้งปวง อยู
ที่นี่ละ พระพุทธเจาแสดงไวอยางหาที่ของใจไมไดเลย การปฏิบัติจะพิสูจนธรรมของ
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พระพุทธเจา หรือพิสูจนพระพุทธเจาทั้งหลาย ใหพิสูจนขอปฏิบัติของตัวเอง ใหตรง
แนวกับธรรม ที่วาสวากขาตธรรมทีต่รัสไวชอบแลว ใหกาวเดินตามนี้ อยาใหปลีกให
แวะ นี่ละคือกาวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยูตรงนี้ อยาไปหากาวตามเวล่ําเวลา เวลา
นั้นเวลานี้ ศาสนาลวงไปเทานั้นเทานี้ ใหกิเลสมันมาหลอก กิเลสมีอยูในใจเราตั้งกัปตั้ง
กัลป ไมเห็นวาเมื่อไรมันจะสิ้นจะสุดไป ธรรมะทําไมส้ินสุดไปได หมดไปไดมรรคผล
นิพพาน แตกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นสุดไปได ไมเห็นมันพูด นอกจากมันมาหลอก ตอไป
ทําบุญใหทาน ผลจะมีนอยอยางน้ันผลมีนอยอยางน้ี แลวมรรคผลนิพพานจะสิ้นสุดไป
เร่ือยๆ สุดทายไมมีมรรคผลนิพพานเลย  

นี่ละกิเลสมันหลอกคน คนจึงไมสนใจ ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป กลา
หาญทําบาปยิ่งขึ้นโดยลําดับ การทําบุญแทบไมมี นั่น ถาลงมีความเชื่อบุญเชื่อบาปนี้
แลว ทุกอยางมีกําลังดวยกัน การทําบุญก็อยากทํา เบ้ืองตนมันก็ตระหนี่ถี่เหนียว เพราะ
ยังไมเห็นเหตุเห็นผล พอทําไปจิตคอยเบิกกวางออกไปๆ จนเปนนิสัยของจิตกับธรรม
กับทาน เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ไมไดทานอยูไมได มันเปนอยูในจิตนั่นแหละ วัน
หนึ่งไมไดใหทานอยูไมได รูสึกมันวาเหวอะไรอยูภายในใจของเรานั้นแหละ ถาเราได
ทําบุญใหทานแลวรูสึกชุมเย็นๆ ภายในใจ 

การทําความดีทั้งหลายก็เหมือนกัน จนกระทั่งภาวนา เวลาภาวนาไปเบื้องตนมัน
ก็ขี้เกียจขี้คราน เพราะการภาวนาบังคับจิต การภาวนาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะบังคับ
จิต เปนภาระหนักมาก มันเคยคิดเคยปรุงยุงเหยิงวุนวาย บังคับไมใหมนัคิด นี่ละที่วา
เปนความทุกขมาก เราบังคับใหได เอามันไปไหนวะ ตั้งลงไปนาฬิกา เบ้ืองตนมี
ขอกําหนดกฎเกณฑ มีขอบังคบัตนไวกอน เอา ภาวนา วันนี้เอาใหได ๕ นาที อยางนอย
เอาแค ๕ นาทีกอน จากน้ันไปก็ ๑๐ นาที บังคับ ในขณะที่เราทําภาวนา ไมยอมใหจติ
สงไปที่ไหนเลย บังคับใน ๕ นาที ใน ๑๐ นาที เอา บังคับไป ในเขตที่บังคับอยูนั่นแล 
ผลจะปรากฏเปนความดีงามขึ้นมา เพราะสติควบคุมดี เรียกวาสรางธรรมขึ้นที่หัวใจ
ดวยสต ิ

พอมันไดผล ทีนี้ไมไดคํานึงนะ วาน่ังกี่นาทีกี่ชั่วโมง ไมคํานึง พอนั่งปบลงไปนี้
ทํางาน จิตมันเพลิดเพลินกับอรรถกับธรรมตอไป เลยไมไดมาสนใจกับเวล่ําเวลา เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา แมที่สุดรางกายนี้ เมื่อจิตไมมาพัวพันกับมนั เปนกังวลกับมัน มันก็
เหมือนไมม ี นั่งภาวนาไปเทาไรเบาไปหมดๆ ยิ่งจิตลงเสียจนกระทั่งรางกายหายหมด 
เหลือแตความรูที่อัศจรรย ที่แปลกประหลาดลวนๆ อยูภายในใจเทานั้น มันยิ่งดูดดืม่ ที
นี้ไมไดภาวนาอยูไมได ถาลงขัน้ที่ไดปรากฏผลเปนแปลกประหลาดอัศจรรยภายใน
ตัวเองแลว ผูนั้นจะมีความกระหยิ่มยิ้มยองและเสียดายอยูตลอดเวลา อยากใหเปน
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อยางน้ันๆ เมื่อเปนอยางน้ันก็ตองภาวนาซิ มันหากใหขยันภาวนาเอง อยากภาวนา
เพื่อใหจิตเปนอยางน้ันๆ เร่ือยไป  
 การฝกทรมานตนทุกอยางตองดีดตองดิ้น กิเลสมันหนามันแนน มันไมยอมให
ทําความดีงาม กิเลสเปนเครื่องผูกสัตวโลกใหอยูในวัฏวน กองทุกขเต็มอยูกับกิเลส 
ไมไดอยูในธรรม คือถึงพระนิพพานความทุกขไมมี มันมอียูกบัแหลงของกิเลสน้ีละ  ให
สัตวทั้งหลายไดรับความทุกขความทรมาน เครื่องลอของมันก็เกง ทุกอยางๆ มันลอเขา
มาๆ ใหตื่นกับมันเรื่อยๆ ยิ่งมาสมยัทุกวันนี้มีทุกอยางที่หลอก เร่ืองเครื่องลอของกิเลส 
มีมาหมด เราไมเคยเห็นไมเคยรู ก็เห็นมาๆ เขาสงเขามานั้น เราผลิตไมเปน ก็เขาผลิต
ให เอา เอามาๆ ก็มาหลอกตัวเองๆ 

เราเห็นไหมทุกวันนี้ มีเต็ม ดาษดื่นไปหมด เดินไปไหนเราดูซิจนรําคาญตา มอง
ไปเห็นแตโทรศัพทกับหูจอกันอยู ไมวาหญิงวาชาย ไมวาผูใหญผูนอย มองไปที่ไหน 
เห็นแตโทรศัพทจอกันอยู มันจะเปนบาแลวนะพวกนี้ นั่นนะเห็นไหมเครื่องลอมันมี ได
ยินไดฟงเสียงกันและกันนี้ก็เพลินไป เพลินกับกิเลสน่ันแหละ เพราะฉะนั้นทางพทุธ
ศาสนา พระที่เปนนักบวชจึงตัดขาดสะบั้นไปหมด ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องอารมณของโลก
ทั้งนั้นเขามากวนธรรมะ เขามาเกี่ยวของกับพระไมได เร่ิมตั้งแตหนังสือพิมพ นั่นเปน
ขาวเปนคราวของโลกของสงสาร ของกิเลสตัณหา วิทยุก็เปนเรื่องของโลกลวนๆ เปน
เร่ืองกิเลสตัณหาที่เปนภัยตอจิตใจ ยิ่งโทรศัพทมอืถอืดวยแลวนี้ขาดสะบั้นไปเลยคอ
พระ ไมมอีะไรเหลือเลย ถาลงโทรศัพทมอืถอืไดเขามาติดวดัแลว คนนั้นเขียนใบตาย
ใหเลย  
 เพราะฉะนั้นวัดปาบานตาดนี้จึงมีไมได โดยฐานที่วาอนุโลมเราใหมีเครื่องเดียว 
สําหรับผูรับเปนศูนยกลาง มันเกี่ยวกับอรรถกับธรรม เกี่ยวกับประชาชน ใหผูนั้นเปน
ผูรับ เกี่ยวของกับอรรถกับธรรมเทานั้น แตผูอื่นผูใดจะมีไมได เราบอกตรงๆ มีก็ตอง
ไลหนีจากวัด ถาไมอยากใหไลใหรีบเอาหนีเดี๋ยวนี้ ไมใหรอนะ เอาหนีเดี๋ยวนี้ ถาวา
เผลอตัวไปหามา ถารูตัวไปหาเขามา ไลหนีทันทีเลย เอามาดวยความรูตัวฝาฝน นี่
เรียกวาเปนคนหนาดาน พระหนาดาน ในวัดนี้จะมีไมไดเลย นี่ละเปนภัยของพระ เปน
ภัยของธรรม  

เร่ืองภัยของธรรมเปนอยางน้ี เฉพาะพระเราเหลานี้เปนภัยทั้งน้ัน ตั้งแต
หนังสือพิมพ ขาวของโลกตั้งแตพระพุทธเจาแสดงพระโอวาท ทานสอนใหอยูที่ไหน 
ทานสอนใหเขาปาเขาเขา เพื่อใหหางไกลจากอารมณของโลก ขาวคราวของโลกนั้น
แหละ จึงวา รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูล
รมไม ในปาในเขา หรือตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนสถานที่
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สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม แลวใหทานทั้งหลายอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น
ตลอดชีวิตเถิด  

นี่อนุศาสนที่สอนไวนี้เปนธรรมจําเปนมาก ทานใหปราศจากเมื่อไร พระทกุองค
ไดยินไดฟงจากโอวาทขอนี้ดวยกัน นอกจากมันหนาดานเทานั้น เห็นบานเปนปาไปเสีย 
ปานรกปาอเวจี พระที่หนาดานเห็นบานเปนปาเปนเขา เปนที่สนุกร่ืนเริงบันเทิง เห็นปา
เห็นเขาเปนนรกอเวจีไปเสีย นี่ละกิเลสมันกลับตาลปตรอยางน้ี 

เพราะฉะนั้นเราจึงตองไดระวัง ส่ิงเหลานี้เปนภัย ผูมุงตอมรรคผลนิพพาน 
เหลานี้ตัดขาดสะบั้นเลย ไมใหมาเกี่ยวของ ตัง้แตหนังสือพิมพเปนขาวเปนคราวของ
โลกทั้งนั้น วิทยุเหมือนกนั จากน้ันก็มาโทรทัศน วิดีโอ เหมือนกันหมด จนกระทั่งถงึมา
โทรศัพทมือถือ นี้เครื่องประหารอันใหญหลวง เพชฌฆาตอันใหญหลวง ทําเอาพระให
คอขาดสะบั้นไปไดเลยไมสงสัย นี่ไมใหมี สําหรับวัดนี้มีไมไดบอกตรงๆ ถาใครหนา
ดานก็ใหมีมา มีมาก็จะไดถูกขับจากวัดนี้ทันที เราไมมีอุทธรณนะ ลงไดส่ังสอนแลว ส่ิง
เหลานี้ไมใชเปนของละเอยีดพอจะไมรู มันรูไดดวยกันทุกคน หามาก็แสดงวาเปนความ
หนาดานที่สุด ไมควรจะอยูในวัดนี้กับพระผูมีหิริโอตตัปปะ อยูดวยกันไมได ขับไลหนี
เลย นี่ส่ิงที่เปนภัย 

เวลานี้มันเขามาทุกแงทกุมุม เร่ืองของกิเลสหลอกลวงโลก หลอกลวงธรรม
หลอกลวงพระเรา พระเลยกลายเปนมูตรเปนคูถ วัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน บรรจุ
มูตรคูถคือพระเณรที่ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไปเสียหมด สวนธรรมแทๆ ทาน
ไมไดยุงอะไร เชน อยางดานวัตถุ พระพุทธศาสนาทานไมไดชมเชยในการกอสรางนะ 
ทานสอนใหกอสรางจิตใจ สรางศีล สรางสมาธิ สรางปญญา สรางมรรคผลนิพพานดวย
จิตตภาวนาลวนๆ ขึ้นไป เร่ืองการกอนั้นสรางน้ี ใหอยูแตพอจําเปนเทานั้น ไมใชจะให
แบบหรูหราอยางทุกวันนี้ ไปดูซิวัดไหนก็ดี หอปราสาทแดนสวรรคยังสูไมได จะเอาไป
แขงแดนสวรรค นี่มันแดนนรกของพระไปทําอยางน้ัน ใหพากันจําเอา 

นี่สอนเนนหนักตลอดเรื่องการกอการสราง เปนขาศึกกับธรรม เราคิดดูตั้งแต
เราไปอยูในสถานที่ภาวนาตางๆ ไปยังไมไดมทีี่พัก มีแครเทานั้นไมไดมากอะไร แคร
เปนรานเล็กๆ เอาหญามามุง เมื่อหนาฝนมาแลวก็ตองมีหญามุง ถาธรรมดายังไมมฝีน 
เราจะอยูโคนตนไมมีแตกลดก็ได เวลาถึงหนาฝนมาก็ตองมทีี่มุงที่บังเปนธรรมดา แต
เปนแครเล็กๆ ทานไมไดสรางหรูหราฟูฟาอะไร ที่หรูหราที่สุดคือใจ จิตตภาวนา ใหมี
ธรรมอยูภายในใจตลอดตั้งแตสมาธขิึ้นไป สมถะคือความสงบใจ สมาธิแลวก็ปญญา 
ปญญาหลายขั้น ฟาดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพนดวยการอยูในกระตอบ อยูในที่ไมหรูหรา
ดวยวัตถุ แตหรูหราดานธรรมะ ถามธรรมะขึ้นมาแงไหน ตอบไดผางๆ เลย ไอดานวัตถุ
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นั้นถามใครวาธรรมะเปนยังไง มันไมรูนะ อันนั้นก็ดี อันนี้กด็ีเร่ือยๆ มา เพราะฉะนั้นจึง
ใหพากันปฏิบัติใหด ี

พระเราไมสมควรอยางยิ่งกับสิ่งกอสรางทั้งหลาย พระปฏิบัติเราเอาใหดี นี่ละ
เปนแบบแผนแบบฉบับของพระพุทธเจาเปนมาอยางน้ี ทานไมไดสงเสริมวาการกอการ
สรางหรูหราฟูฟา เปนโบสถเปนวิหาร ศาลาโรงธรรมใหญๆ โตๆ ไมมีในคัมภีร 
พระพุทธเจาทานไมทรงชมเชยแตไหนแตไรมา คําวากอสรางๆ มีบางเล็กนอยไมมาก 
แตมันมีจะใหวาไง พอพระจะออกเที่ยวธุดงคกรรมฐาน พระองคทรงแนะนําเวลาออก
เที่ยวใหระมัดระวัง สถานที่ใดไมสงบอยาไปทานวา 

เชนอยางวัดที่สรางใหม มีการกอสรางอยูบาง นี่เปนความกังวลทานวางั้น อยา
ไปอยู อยาไปอยูสถานทีชุ่มนุมชน เชน ทาน้ําคนขึ้นลง แมทีสุ่ดตนไมที่ทรงดอกทรงผล 
พวกสัตวพวกแรงพวกกามันมาหากินของมัน มนัจะเปนการรบกวนหาความสงบไมได 
ทานแนะไวหมดไมใหไปอยู ใหไปอยูสถานที่ทีส่งัดๆ นั่นละครั้งพุทธกาลทานสอนไว
อยางน้ี คัมภีรมีนี่ เรานํามาจากคัมภรีมาสอน ทานไมมีการชมเชยที่วา สรางน้ันสรางนี้
ไมมี มีแตใหสรางจิตใจโดยถายเดียว  

เวลาพระสงฆเขามาเฝาพระพุทธเจา รับสั่งถามเปนยังไง อยูที่นั่นปานั้นเขาลูก
นั้น เปนยังไงการภาวนา ทานไมไดถามวา อยูที่นั่นเปนยังไง ศาลาถงึไหนแลว หอ
ปราสาทบานั่นมันถึงไหนแลว โบสถหลังใหญๆ ถึงไหนแลวๆ  เหลานี้ไมมีความจําเปน
ในครั้งพุทธกาล อุโบสถลงที่ไหนกไ็ด หลักพระวินัยก็มี จําเปนอะไรจะตองสรางโบสถ
สรางวิหาร แลวไปรบกวนประชาชนไปเสีย เลยกลายเปนศาสนากวนบานกวนเมืองไป 
ไมใชศาสนากวนกิเลส ตีกิเลสใหขาดสะบั้นจากใจ เปนศาสนากวนหัวใจตัวเอง แลวก็
กวนบานกวนเมือง ใหยุงเหยิงไปหมด 

สุดทายโยมกับพระเห็นหนากันไมอยากดูกัน ถาวาเห็นหนา ไหนโยมเวลานี้
ศาลาหรือโบสถอาตมายังไมเสร็จ เอาละนะ ไหนโยมก็คือจะควาเอาตับเขามากิน กวน
บานกวนเมือง กวนญาติกวนโยม ไมสมควรแกพระเรา บิณฑบาตเขามาไดกินวันหนึ่งๆ 
พอแลว แตการบําเพ็ญสมณธรรม หรือธรรมทั้งหลายเพื่อความสงบใจ จนกระทั่งรูแจง
เห็นจริงไมลดละ มีการสงเสริมอยูตลอดเวลา นี่ชื่อวาผูปฏิบัติธรรมผูบํารุงธรรม เพื่อ
มรรคผลนิพพานจริงๆ ผูนี้แลจะเปนเจาของสมบัติ คือมรรคผลนิพพานโดยไมตอง
สงสัย ขอใหเดินตามทางของศาสดาเถอะ 

อันนี้มันไมไดเดินนะเดี๋ยวนี้ ศาสนามีนิดๆ หนอยๆ เทานั้น เดี๋ยวนี้มีแตเร่ือง
ของกิเลสตัณหามันครอบวัดครอบวา ครอบพระครอบเณรไปหมด มันไมไดมีศาสนา
นะเดี๋ยวนี้ มีแตหัวโลนๆ ไปที่ไหนหัวโลนๆ ประดับตนดวยสมณศักดิ์ เปนอะไร อาตมา
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เปนสมุหใบฎีกาออกมาจากโบสถจากวิหาร พอบวชใหมๆ แลวก็ตั้งสมหุใบฎีกาใหกัน 
สมุหใบฎีกาแลวปลัด แลวพระครูพระคัน จากน้ันก็เปนเจาฟาเจาคุณ ขึ้นไปสมเด็จยิ่ง
เปนบาใหญโตเลย 

นี่ละเรื่องของโลกมันเปนอยูในหัวใจพระ ใหพระเปนบาอยูเวลานี้ เพราะกิเลส
เขาไปตีหัวใจพระ จนลืมอรรถลืมธรรม พูดเรื่องธรรมไมอยากฟง ธรรมเลยกลายเปน
ของเสนียดจญัไร เปนของกีดขวางไปหมด แตกิเลสเปนของลองไปหมดลื่นไปหมด 
เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันนะ กิเลสมันกําลังลองล่ืนไปหมด ในวัดในวาในพระในเณร มีแต
เปนทางเดินของกิเลสล่ืนไปหมด เร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่จะลื่นในหัวใจไมมี เปนอยาง
นั้นเวลานี้ นี่พูดใหทานทั้งหลายฟงเสีย  

นี่ก็เรียนมาเหมือนกัน คัมภีรไหนก็เรียนเต็มกําลังความสามารถ ไมเพียงแต
เรียนเปนชั้นมหานะ พระไตรปฎกคนจนแหลกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไดนําคําพูดนี้
มาพูดดวยความอาจหาญชาญชัยจากตํารับตํารา ไมสะทกสะทาน เพราะเปนมาอยางน้ัน
จริงๆ อานมาอยางน้ันรูมาอยางน้ันพูดตามนั้น หลักความจริงเปนอยางน้ี ในครั้ง
พุทธกาลทานจึงทรงมรรคทรงผล มีแตมรรคแตผล องคไหนเจอเขาไป องคนี้โสดา 
องคนี้สกิทา องคนั้นอนาคา องคนี้อรหันต องคนั้นเปนกัลยาณภิกษุผูมีความสวยงาม
ดวยศีลดวยธรรม แมจะไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็จะกําลังกาวเขาสูมรรคผลนิพพาน
อยูดวยธรรมอันดีงาม 

เห็นกันพูดแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมชําระกิเลส ซึ่งเปนความสกปรกเปนฟนเปน
ไฟเปนภัยตอหัวใจ ทานพูดตั้งแตเร่ืองชําระส่ิงเหลานี้ ทานไมไดพูดสงเสริมสิ่งเหลานี้
เลย แลวสงเสริมทางดานอรรถธรรม เปนยังไงอยูในเขาลูกนั้นปานั้น ภาวนาเปนยังไง 
นั่น ทานถามเรื่องภาวนานะ บรรดาพระเจาพระสงฆเขาเฝาพระพุทธเจานี้ รับสั่งตั้งแต
เร่ืองภาวนา เปนยังไงอยูที่นั่น การภาวนาเปนยังไง นั่น ตรงกันขามนะกับทุกวันนี้ มี
ตั้งแตดานวัตถุ เต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร ไมไดมีนามธรรม คือการปฏิบัติตัวเพื่อ
ความเปนคนดีพระดี มนัมีแตเร่ืองเครื่องประดบั อันเปนเรื่องของกิเลส มากลายเปน
เครื่องประดับของพระ กลายเปนยศถาบรรดาศักดิ์ไปหมด เลวไปโดยลําดับเวลานี้  

ใหทานทั้งหลายจําเอาทุกคน พระเราอยาไปยุงกับสิ่งภายนอก ไมมีอะไรที่จะ
เลิศยิ่งกวาอรรถกวาธรรม ไมมีอะไรที่จะเลิศยิ่งกวามรรคผลนิพพาน คําวาธรรม คือ 
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกอยูแลว ไมวาธรรมขั้นใดเหนือโลกทั้งน้ันๆ ไมมีคําวาธรรม
ต่ํากวาโลก เราอยาเอาโลกกิเลสตัณหาไปเหยียบย่ําทําลายธรรมใหจม ยังเหลือตัง้แต
มูตรแตคูถ เต็มหัวใจพระเต็มหัวใจประชาชน อยางน้ีดูไมไดนะ เราเปนชาวพุทธใหยึด
หลักของพระพุทธเจาไวใหดี ลูกตถาคตเปนลูกชาวพุทธ ตองปฏิบัติตัวใหสมศักดิ์สมศรี
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ของเจาของ ใหไดครองมรรคผลนิพพาน พระบวชมาก็เปนแนวหนาแลวในการรบกับ
กิเลสตัณหาประเภทตางๆ  

เอาใหจริงใหจัง ฟาดลงไปใหกิเลสมันหงายลงไป ไมมีอะไรเหลือแลวจาขึ้นมา 
ไมถามหาพระนิพพาน ถามหาอะไร จาอยูดวยกนั ไมถามหาพระพุทธเจาอยูที่ไหน พระ
ธรรม พระสงฆ อยูที่ไหน ดูหัวใจนี้ครอบ ซานถึงกันหมดเลย เหมือนน้ําไหลลงมาสู
มหาสมุทร มหาสมุทรกวางขนาดไหน แมน้ําสายตางๆ เวลาไหลยังไมมาถงึมหาสมุทรก็
เรียกแมน้ําน่ันแมน้ํานี่ เชน แมน้ําบางปะกง แมน้ําเจาพระยา เปนตน พอเขาถงึ
มหาสมุทรแลวหมด แมน้ําชื่อนั้นชื่อนี้ไมมี เปนแมน้ํามหาสมุทรเสมอกันหมดเลย  

นี่ฉันใดก็เหมือนกัน ขอจิตใจของเรา จะเปนปุถุชนคนหนาปญญาหยาบ เมื่อ
อบรมจิตใจของเราใหดี ก็เหมือนกบัวาเราไหลเขาไปสูมหาวิมุตติมหานิพพาน นี่เทียบ
กับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ กาวเขาไปๆ เมื่อเขาถึงที่แลวจาเหมือนกันหมด 
พระพุทธเจา พระสาวกทานไมถามถึงกัน เปนอันเดียวกันหมดแลว น้ํานูนไหลเขาไปสู
มหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรดวยกัน ธรรมนี้เมื่อเขาถึงใจ ถึงวิมตุติหลุดพนแลว 
เหมือนกันหมด นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกันแตอยางใด ตัง้แต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย เสมอกันหมด นี่เทียบกับแมน้ํามหาวิมุตติมหา
นิพพานเปนอยางน้ี 

ทานมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาที่ไหน การประพฤติธรรม การทรงธรรมจากการ
ปฏิบัติของตน ไมมีกาลเวล่ําเวลานาทีอะไรที่จะมากีดขวางทาํลายได ถาเจาของไม
ทําลายตัวเองเสียอยางเดียว.เจาของทาํลายตัวเองนี้มันใกลมากนะ เดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขี้
ครานออนแอทอแท นี้มแีตอุปสรรคกีดขวางหัวใจตนเองใหบําเพ็ญไมสะดวก จึงขอให
ทุกๆ ทาน ไดพิจารณาทุกคนๆ 

การปฏิบัติธรรม ถาลงปฏิบัติตามสวากขาตธรรมนี้แลวจะไมเปนอื่น ธรรม
ทั้งหมดนี้ชี้เขาสูมรรคผลนิพพานทั้งน้ัน ขอใหปฏิบัติตามนี้เถอะ พระพุทธเจาไมใช
ศาสดาปลอม ศาสดาแทจริงทีเดียว ธรรมก็เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแง
ทุกมุม เปนความดีงามทั้งนั้นๆ ถาปฏิบัติตาม ถาปฏิบัติตามกิเลสแลวมันก็แหลกเหลว
กันอยูอยางนี้ อยางที่เราเห็นนี่แหละ อันนี้เปนคูขาศกึศัตรูกันมาตั้งแตกาลไหนๆ กิเลส
กับธรรม เปนคูเคียงกันมา เราผูที่มีความเฉลียวฉลาดก็ฟตตวัออกปฏิบัตธิรรม แลวก็
ผานพนไปได ผูที่หลงตามกลมายาของกิเลสก็ตดิไปพันไปเรื่อยๆ 

อะไรก็ดี อนันั้นก็ดีอันนี้ก็ดี เลยลืมศีลลืมธรรม ตายแลวมีแตกระดกู หนังหอ
กระดูกเทานั้น ถาจะฝงก็ฝง ไมฝงก็เนาเฟะอยูอยางน้ันเอง ไมไดมีประโยชนอะไร
กระดูกเนื้อหนังของเรา มันมีประโยชนอยูที่จิตใจกับอรรถกับธรรม ถาใจดีแลวนั่นละ



 ๑๕

เลิศเลออยูที่ตรงนั้น ถาใจชั่วแลวก็ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ พอลมหายใจดับแลวนี้ 
ผึงลงเลยแดนนรก  

ใครเปนคนแสดงไววานรก สวรรค พรหมโลก เปรตผี ศาสดาองคเอกทั้งนั้น
สอนไวแบบเดียวกัน ไมมีศาสดาองคใดมาขัดแยงกัน วาศาสดาองคนี้สอนอยางน้ี 
ศาสดาองคนั้นสอนอยางนั้น มาคัดคานกันอยางน้ีไมมี วาบาปมีบุญมีแบบเดียวกันหมด 
นรกมีแบบเดียวกัน สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมีแบบเดียวกัน เพราะทานรูทาน
เห็นแบบเดียวกัน ทานจะมาถกมาเถยีงกันหาอะไร  

ไอพวกเราที่ไมเห็นนั่นซิ มันอวดดิบอวดดี ลูบไปหมดลบไปหมด บาปไมมี บุญ
ไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี อะไรที่ม ีก็มีแตความอยากความทะเยอทะยาน 
อยากทําอะไรก็เอาตามตองการๆ นี่คือกิเลสลวนๆ นี่ละตัวมันมี ตัวมันจะพาจม ใหพา
กันจําเอานะ ลงไมเชื่อพระพุทธเจาผูฉลาดแหลมคมสุดยอดแลว เราจะเชื่อใคร เชื่อ
กิเลสก็เชื่อมานานแลว ใครไดรับความวิเศษวิโสวาคนนี้เชื่อกเิลส ปฏิบัติตามกิเลสเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ไดมรรคไดผลขึ้นมาอวดพระพุทธเจามีที่ไหน มีแตความจมๆ ทั้งน้ันละ 
ใครดีดใครดิ้นกับเรื่องของกิเลสตัณหาเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งจมลงไปๆ ถาใครดีดดิ้น
ออกไปจากกิเลส เพื่อประพฤตปิฏบิัติธรรม แหวกวายตัวเองออกไปเรื่อยๆ ผูนั้นจะ
สูงขึ้นเรื่อย พนไปเรื่อย สุดทายถึงนิพพานไดดวยกัน  

เพราะฉะนั้นจึงขอใหทกุๆ ทาน นําไปปฏิบัติ พระเราปฏิบัติใหดีนะ การอยู
ดวยกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน อยาใหมีขอขดัแยงใดๆ เกิดขึน้ เปนเรื่องหยาบคายที่สุด 
ทางไหนก็ด ี มาปฏิบัติธรรมอยาเอาเร่ืองขัดเรื่องแยง เร่ืองทะเลาะเบาะแวงอันเปนเรื่อง
กิเลส เร่ืองฟนเรื่องไฟเขามาเผากัน ไมถูกทางของศาสดา ไมถูกทางของผูปฏิบัติธรรม 
เอาละ การแสดงนี้กเ็ห็นวา สมควรแกธาตุแกขนัธ แกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก
ทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

