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ภาคปฏิบัติเปนภาคร้ือถอนกิเลส 

 
 เหน่ือย ไมอยากพูดอยากจาอะไรเลย มีแตเทศน พิลึกนะ เทศนจบลงแลวเหน่ือย 
ไมอยากลืมหูลืมตา ไปที่ไหนเขาจะวาจองหองพองตัวแหละ ไมทักไมมองใครเลย ไปเฉย 
เขาจะวา อีตานี้จองหองเหลือเกิน วาก็ชาง เราไมไดจองหองนี่ เขาวาตางหาก มันไมอยาก
ทัก อยากดูอะไรเลยนะ เฉยไปเลย พูดทางนั้นพูดทางนี้ยุงตลอด ไปแบบหมาปลอยหํา เฉย
ไปเลย มันเหน่ือยมันเพลีย ไป ๕ คืน โหยไมใชเลน  
 มาคราวน้ีทองคําเราได ๔๕ กิโล ๕๑ บาท ๒ สตางค ดอลลารได ๑๕,๘๘๙  
 เทศนสุดทายน้ีก็ ๑ ชั่วโมง ๖ นาที แลวมีดุเดือดอยูบางนะ มีเขมขนอยูบาง ถามี
เขมขนดุเดือดลมมันก็แรง ถาธรรมดามันก็ไดนาน ถามีดุเดือดลมตองใชแรงแลวก็สะทอน 
ๆ เหน่ือย แตดีอยางหนึ่งที่โรคหัวใจไมคอยแสดง สงบดีอยู เงียบ ๆ แสดงเมื่อไรพอรูสึก
ปบตองหยุดทันท ี ฝนไมไดนะโรคนี้ รุนแรง เพราะการเทศนเราก็ไมเทศนดุเดือดเขมขน
อะไรนัก เทศนฆราวาสกับเทศนสอนพระมันตางกัน เทศนสอนพระหมายถึงพระปฏิบัติ 
พระปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ธรรมจะเปนธรรมะเหลาะแหละใสกัน เขากันไมได มันวิ่งถึงกัน
ทันทีแหละ ถาเปนพระปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนานี้มันจะเขาถึงกัน มันออกรับกัน ย่ิง
ธรรมะสูงเทาไรยิ่งพุง ๆ ไปเลย มันเปนอยางงั้นจะใหวาไง 
 ทานทั้งหลายฟงเอาซิ ธรรมพระพุทธเจาเปนยังไง เรียนเราก็เรียนมา เขาเปนมหา
เราก็เปนมหากับเขา ถาเขาพลิกสลับเปล่ียนใหมเปนหมา เราก็เปนหมากับเขา เทศนอยาง
นั้นมันไมไดมีอะไรนะ ธรรมดาเหมือนอานตําราไปน้ี มันไมมีแหละเร่ืองรุนรงรุนแรง ไมมี 
บังคับใหมีก็มีไมได ลูบ ๆ คลํา ๆ ไปอยางนั้น เทศนตามตําราท่ีเราเรียนมา มันก็ลูบ ๆ 
คลํา ๆ ของมันไป เพราะเราจําได แตความจริงมียังไงนั่นซ ิ ความจริงเปนยังไง ความจํา
เปนอยางน้ี แลวความจริงเปนยังไง น่ันความจํา จํามาไดอยางนี้ก็พูดไปไดเรื่อย ๆ ความ
จริงเปนยังไงมันไมรู 
 ถาเปนภาคปฏิบัติ ความจริงเปนยังไงมันออกพรอมกันไปเลย น่ัน ก็มันรูจริง ๆ ไม
งั้นพระพุทธเจาสอนโลกไดทั้งสามโลกเหรอ เทวดา อินทร พรหม ลงมาหามนุษยมนา สอน
ขนาดไหน พรอมอยูทุกอยาง เต็มหมดแลว นี่หมายถึงพระพุทธเจา ภูมิของศาสดากับภูมิ
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ของสาวกตางกัน เหมือนอยางวาทองใหญ ทองเล็ก ภูมิของศาสดาก็ทองใหญ บรรจุไดมาก
ธรรมกวางขวางลึกซึ้งเขาไป ภูมิของหนูทองเล็ก ทองหนูมันก็เต็มพุงของมัน มันก็ออกเต็ม
เหยียดของมัน แนะเปนอยางงั้นภาคปฏิบัต ิ
 ภาคปฏิบัติเปนภาคร้ือถอนกิเลสจริง ๆ ภาคปริยัติน้ีถาไมเรียนเพ่ือปฏิบัติ มันก็
เปนภาคสงเสริมกิเลสไปในตัว หนักข้ึนเร่ือย ๆ มันไมใชเปนภาคถอนกิเลสนะ เรียนมาได
จบช้ันน้ันช้ันน้ี ผยองพองตนวาตัวรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม เอาแตความสําคัญมา
พูดเฉย ๆ กิเลสไมไดถลอกปอกเปกออกแมตัวเดียว น่ัน เรียนสูงเทาไรความสําคัญย่ิงเพ่ิม
ขึ้น ความสําคัญอันนี้เปนเรื่องของกิเลส เสริมกิเลสขึ้นตลอด มันตางกันอยางนี้นะ ถาเราไม
ไดเรียน เขาดาเราจนกระทั่งถึงโคตรถึงแซ น้ีเราเรียนมาน่ี เรียนมายังไง เปนยังไง จํายังไง 
มันก็ประจักษอยูในการเรียนการจําของตัวเอง  
 เวลาปฏิบัติเราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาจะรูยังไง เห็นยังไง จับแตหลักใหญที่ทานสอน
เอาไวน้ัน ไมปลอยวาง หลักนั้นเปนหลักที่จะเกิดผล เราทําตามหลักใหญท่ีทานสอนไว 
และยึดตรงนั้น ผลก็เกิดขึ้นมาเพราะหลักใหญเปนความถูกตองแลว ทานสอนไวถูกตอง ๆ 
มันไมถูกเฉพาะเราเทาน้ันเอง ธรรมพระพุทธเจามีปญหาที่ไหน ทรงรูเห็นทุกอยางจึงมา
สอนโลก จะผิดพลาดไปไหน ไมผิด วาง้ันเลย เราเรียนมาเทาไร เรียนมากเรียนนอยมีแต
จําไดๆ เฉย ๆ จําช่ือจําเสียง แตไมไดเห็นตัว ถาเปนสัตวจําไดแตชื่อ สัตวตัวน้ันตัวน้ี มัน
ไปหากินอยางนั้น สัตวตัวน้ีเอาอันน้ันเปนอาหาร สัตวตัวน้ันหากินทางน้ันทางน้ี ไมไดเห็น
สัตวหากิน มีแตตําราบอกเร่ืองราววา สัตวนํ้า สัตวบก  

สัตวนํ้าเขาหากินยังไง สัตวบกหากินยังไง สัตวประเภทน้ันมีอะไรเปนอาหาร ก็อาน
ไปตามนั้น จําไปตามนั้น แตไมเห็นเขา เขาไปกินยังไง เขาไปหายังไงก็ไมเห็น ไดแตความ
จําเฉย ๆ เวลาพูดก็พูดออกมาจากความจํา ความจริงไมม ี เราเรียนมาแลวมันประจักษกับ
หัวใจน้ี เพราะฉะน้ันเวลาพูดทางปริยัติจึงไมสงสัยเพราะเรียนมาแลว ทีนี้ออกมาภาค
ปฏิบัต ิ ผลเปนยังไงมันก็รูประจักษใจ มันก็ไมสงสัยอีก เปนขั้น ๆ ตอน ๆ ของธรรมทั้ง
หลายที่ประจักษกับใจ พูดไดตามที่รูที่เห็น ไมไดเพียงจําเฉย ๆ รูตัวจริง รูความจริงน้ีมัน
ถอนกิเลส มันไมใชสงเสริมกิเลสเหมือนเรียนเพ่ือความจํานะ 

การปฏิบัติน้ีปฏิบัติเพ่ือความจริง รูความจริง มองเห็นความจริง ละถอนตาม
หลักความจริง บําเพ็ญมันเปนไปในตัว ถอดถอนกิเลสเพ่ิมพูนกําลังของธรรม ถอด
ถอนกิเลสไปในตัวของมันเอง ผิดกันคนละโลกวาง้ันเลย ท่ีหลวงตาเทศนทุกวันน่ี หลวง
ตาพูดจริง ๆ หลวงตาไมเกี่ยวของปริยัตินะ ไมออก ทั้ง ๆ ท่ีเรียนมาก็อยางวา เวลาออก
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ความจริงมีอะไรมันก็ออกตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัต ิและรูเห็นมาอยางง้ัน ๆ มันก็ออก
อยางน้ีเลย ปริยัติทานวาอยางง้ัน ๆ ไมออก มันแนนอนอยูกับหัวใจน้ีเลย 

เพราะฉะน้ันเวลาเทศนมันจึงมีหนักมีเบา มีดุเดือดเขมขน มีเรียบ ๆ ธรรมดา แต
ปริยัติมีแตเรียบ ๆ ธรรมดา ดุเดือดเขมขนไมม ี ปฏิบัติมีไมสงสัย เพราะไปเจอความจริง 
พอเจอตรงไหนหนักเบามากนอยมันก็ฟดไปตามที่มันเจอกัน ระหวางกิเลสกับธรรมเจอกัน 
ฟดกัน เวลาเทศนมันก็ออกไปตามนั้น ควรหนักหนัก ควรเบาเบา เทศนสอนพระปฏิบัติกับ
สอนทั่ว ๆ ไปนี้ไมไดเหมือนกัน เปนคนละโลก ธรรมเปนคนละขั้นละตอน สอนพระปฏิบัติ 
มีภูมิอรรถภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน เทศนก็ตองเดินไปตามนั้นใหไดประโยชนทุกขั้น
ทุกภูมิของผูมาศึกษา ไมสักแตวาฟงเฉย ๆ ธรรมะก็เขมขนเขาเรื่อย  

ธรรมะขั้นสูงยิ่งเขมขน สูงเทาไรยิ่งเขมขน ดุเดือด เปนพลังของธรรมเองนะ ไมใช
อยางท่ีกิเลสมันเหาวอ ๆ เวลาถึงความเขมขนกิเลสมันหาวาดุ เพราะกิเลสมันเปนตัวดุ
ตลอด มันไมเคยเห็นธรรมรูธรรม พูดเรื่องธรรมมันก็วาดุไปเสีย เพราะมันไมเคยรู กิเลส
มันรูท้ังธรรม รูทั้งกิเลส การตําหนิติเตียนตานทานธรรมะก็จะนอยลง แตเราเคยไดยินไหม
วากิเลสยอมกลัวกับธรรมที่ไหนเมื่อไร ไมมี มีแตคัดคานตานทานตลอดเวลา ไมยอมฟง
ความจริง คือคลังกิเลสน้ันแหละ ถาเปนธรรมแทรกเขาไปยอม ยอมรับความจริง จึง
ตองวามีแพมีชนะตามเหตุตามผล ไมใชแพชนะดวยทิฐิมานะ มันตางกัน 

มันเปนเองนะที่วา อยางทุกวันน้ีเทศนมีแตภาคปฏิบัติลวน ๆ เลย จิตมันไมไดไป
แย็บออก ไมถนัด ออกจากนี้ผึง ๆ ถนัดตลอด ไมวาจะธรรมะขั้นใด ก็มันไมผิด เราจะไป
สงสัยอะไร ลูบ ๆ คลํา ๆ หาอะไร ถูกตองตลอดไปเลย ธรรมะขั้นใดไมไดลูบ ๆ คลํา ๆ 
มาพูด พูดเอาความสัตยความจริง เหมือนเรากาวขึ้นสูบันไดตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสูง กาวขึ้น
ไหน เหยียบข้ันไหนก็เหยียบจริงเหยียบจัง ทุกอยาง ๆ ใหแมนยํากับบันได ข้ันหน่ึง ขั้น
สองก็เหยียบใหถูกตองแมนยํา ไมผิดไมพลาดถึงที่นะ เรื่องธรรมะก็เหมือนกัน พูดตามขั้น
ของธรรมดวยความรูความเห็นประจักษ ๆ ๆ มันก็แมนยําไปเรื่อย ไมสงสัย 

ก็เคยพูดใหฟงแลว เวลามันอัดอ้ันตันใจ ชีวิตของพระเรา เราไดพูด ท่ีวาบานหนอง
แวง เราเอามาพูดนี้เพื่อเปนอะไร เพื่อเปนคติ บวชมาไดพรรษาเดียว พรรษาน้ันเรียนสวด
มนตกับเรียนปาฏิโมกขจบ ยังไมไดสนใจกับเรียนขั้นเรียนภูมิอะไร พอออกพรรษาแลวเขา
มีงาน ทางนูนเขานิยมนิมนตพระไปทําบุญท่ีลานเขา กอนเขาจะเอาขึ้นยุงขึ้นฉาง เขานิมนต
ไปทําบุญท่ีลานขาวเขาเสียกอน แลวคอยขนข้ึนบานข้ึนเรือนเขา เราถูกนิมนต นิมนตใน
ระยะน้ัน พระไมพอกับการนิมนตของเขา องคนั้นไปนั้น มีกี่องคไปนั้น มีหัวหนา  ใครแก
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พรรษากวากัน ผูน้ันเปนหัวหนา แลวพอดีท่ีวาบานน้ี เราก็แกกวาเพ่ือน มันไมไดแกพรรษา 
ละ ก็บวชอยูพรรษาเดียว เปนอาวุโสภันเต แกกวากันเปนวันเปนเดือนไปอยางงั้น 

เราก็ไมไดคิดวิตกวิจารณอะไร เพราะเรามีหนังสือเลมเล็ก ๆ ติดยามไป หนังสือ
เทศน เวลามีงานก็งัดออกมาเทศนพอผานไปได บทเวลามันจะไปโดนเขาตามเวลาท่ีเหมาะ
สมน้ันก็ทําตามเวลาน้ัน เสร็จแลวก็เทศนใหเขาฟง เขานิยมฟงเทศน เทศนจบลงแลวมันก็
แลวเทาน้ันธรรมดา วันน้ันมันไมแลวละซิ ยกขบวนมาจากบานอะไรก็ไมรูแหละ ไมใชนอย 
ๆ ยกขบวนมา ทานเทศนจบแลวเหรอ วาง้ันนะ ตอนจังหันแลว เทศนตอนนั้น พอเสร็จ
แลวก็กลับ ทานเทศนแลวเหรอ แลวมีตาคนหน่ึง เรายังเคียดแคนกระท่ังทุกวันน้ี เรายังจะ
ตามหาฆา แตมันคงตายแลวแหละ เขาแกกวาเราอีกวะ ก็เราเปนพระหนุมนอยพึ่งบวชได
พรรษาเดียว เขาก็แกแลว อายุดูเหมือนจะประมาณไมต่ํากวา ๔๐ แลว  

น่ีทานเทศนจบหมดแลวเหรอ เขาวาง้ัน พูดตามที่เขาถามมันก็ไมพูด เทศนจบแลว 
ก็เรียกวาตรงกันกับเขาถามใชไหมละ ทีนี้มันเสือกไปตอบอยางหนึ่งซิ เทศนจบแลวเหรอก็
จะยากอะไร วาง้ันนะ เทศนเมื่อไรก็ได ก็มันไมไดเทศน เทศนเมื่อไรมันก็ไดละซ ิ ผูเทศน
มันจะตาย ใหทานฉันเพลเสียกอนคอยเทศน มันคับหัวอก บวชไดพรรษาเดียวเอาอะไร
เทศนใหเขาฟง อยากตามฆาอีตานี่ ขบขันด ีคับแคนในหัวอก แลวคิดแตเร่ืองเทศน พอฉัน
เสร็จแลวเทศนใหเขาฟง หนังสือเลมน้ันมันหมดแลว มีกัณฑเดียวเทาน้ัน มันก็หมด หมด
แลวทีนี้ไมมีอะไรเทศนอีก 

นี่แหละตอนที่ไดเทศนจําเปน ไปฉันเพลขนมนางเล็กแผนเดียวเทาน้ัน ฉันไดครึ่ง
เดียวมันกลืนไมลง พูดตามความจริง น่ีละความจริง มันกลืนไมลง คิดแตคําเทศน จะเอา
อะไรเทศนใหเขาฟง เราก็พ่ึงบวชมาน่ี ภาษิตก็ไดสองภาษิตสามภาษิตเทานั้น ยังไมไดเรียน
ขั้นเรียนภูมิอะไร ก็เรียนแตสวดมนต ไดหมดสวดมนตที่จําเปน ๆ จําไดปาฏิโมกข เวลา
เทศนน่ีหนาหนาวเหง่ือแตกเลยนะ เดือนพฤศจิกาหนาหนาว เวลาเทศนเหง่ือแตกหมดเลย 
เราเลยไมลืม ภาษิตท่ีเทศน เพราะมันถึงใจ ภาษิตน้ันวาจิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคต ิปาฏิกงฺ
ขา แปลออกแลวก็วา เมื่อจิตเศราหมองแลวทุคติเปนที่หวังได อันหนึ่งก็แปลกลับกัน จิตฺ
เต อสงฺกิลิฏเฐ สุ!คต ิ ปาฏิกงฺขา ถาจิตผองใสแลวสุคติเปนที่หวังได ภาษิตอันนี้ละยกขึ้น
เทศน 

เทศนไดนานเทาไรมันบืนไป มันจะตายมันก็หยุดเอง พอจบลงมาแลว โฮ หนาว ๆ 
เหงื่อแตกหมดเลย เหงื่อไมใชเหงื่อนะ มันยางตาย เราไมลืมนะ ชีวิตของเรา เราบอกน่ีเปน
ครั้งแรกเลยชีวิตของพระนะ ที่ไดโดนเอาอยางหนัก ๆ พอเทศนจบแลวออกมาจากที่งาน
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เขา ก็เพื่อนฝูงกันนั่นแหละ คงจะพูดหยอกพูดแหยเลน พอออกแลว “ก็เทศนดีอยูนะ นา
ฟงอยู” อยากตายเหรอ เราวา ความโมโหมันกําลังเลือดข้ึนหนา อยามาผานนะถาไมอยาก
ตาย เราเดินไปเลยไมสนใจ พอกลับมาถึงวัดแลว ไปคนเอาหนังสือทานเจาคุณอุบาลี ที่
เทศนไวเปนกัณฑ ๆ เพราะทานเทศนดี คัดเลือกกัณฑไหนทานเทศนดี ชอบกัณฑไหนทอง
เอากัณฑน้ันประจําเลย ไปไหนเรียกวาไมยอมตาย ทองเลย เอาจริงอยูนะ  

ทองกัณฑเทศนนี้จนจบคลองยิ่งกวาทองปาฏิโมกขเสียอีก ไปที่ไหนไมยอมตาย
แหละ ไปไหนกูก็จะงัดอันนี้แหละออก เลยไมไดเทศนอีกนะ จนกระทั่งไดหนีจากวัดโยธา 
ไมไดเทศน เทศนกัณฑน้ันก็ลืม ไมทราบวาตองขึ้นภาษิตอะไร จําไมได ทั้ง ๆ ที่ทองคลอง
ยิ่งกวาปาฏิโมกข แต สงฺกิลิฏเฐ นี่ไมยอมลืมนะ เพราะฉะน้ันเวลาน่ังรถผานไปหนาบาน 
คือบานหนองแวงแตกอนมันยังไมมีแหละ แตลานขาวเขาอยูตรงน้ันแหละ ตรงขาง ๆ กับ
บาน ที่เขานิมนตไปทําบุญ หลังจากน้ันแลวเขาก็มาปลูกบานปลูกเรือนตามไรนาของเขา 
เขามาทํานาแถวน้ี เขามาปลูกบาน มันใกลกับนาเขา มันเลยเปนบานหนองแวงข้ึนมา แต
กอนไมม ี

เวลาน่ังรถผานไปน้ันก็มองเห็นเปดเห็นไกเห็นหมูเห็นหมา สูอยาผานนะ กูโมโหทั้ง
นั้นยังไมลืม สูตายนะ มันเปนอยางงั้น มันหากมีตลก เพราะอันน้ันเปนเหตุ ไมวาเด็กเล็ก
เด็กนอย ใคร ๆ อยามาผานนะ ผานทางสายน้ี เปนทางที่คลังกิเลสไปที่นั่นนะ อะไรผานมา
น้ีเอาตายนะ มันเลยเปนเร่ืองขบขันมาเร่ือย ๆ น่ีแหละท่ีทุกขแสนสาหัส เราก็ไมลืม จาก
นั้นไปการเทศนก็ม ี แตมันก็เรียนไปบางแลวมันก็พอถูพอไถ อันนั้นไมไดเรียน คาถาบาลี 
ภาษิตอะไรมันก็ไมไดเรียนอะไรมาก เรียนตั้งแตสวดมนตกับปาฏิโมกข โหย ทุกขมากจริง 
ๆ เวลามีความจําเปนจริง ๆ นั้นก็เทศนได ก็มันเรียนไปแลว เทศนไปตามปริยัติก็เทศนได 

ออกปฏิบัติยังไมไดอรรถไดธรรม ก็อาศัยปริยัติเทศนไปเรื่อย ๆ นานเขา ๆ ภาค
ปฏิบัติก็แนนหนามั่นคงขึ้น แลวประการหน่ึงท่ีวาเทศน เวลาเราปฏิบัติอยูไดถูกเทศนน้ัน 
คือถูกเทศนดวยความจําเปนนะ ไปพักอยูขางบาน เดินทางไปพัก เขามีงานในวัด เขามา
นิมนตเราไปเทศน ตอนน้ันมันเปนมหาแลวแหละ มหาน่ีมันฆาตัวเองนะ เราบอกวาเทศน
ไมเปน เปนมหาทําไมเทศนไมเปน แนะ เขาไมเชื่อ นาน ๆ จะมีทีหนึ่ง ไมเคยสนใจเทศน
ใหใครฟง ตั้งแตออกปฏิบัติมาไมเอาเลย มีตั้งแตสอนเจาของ แกเจาของ ความรูความ
ฉลาดสํานวนโวหารอะไรท่ีมันเกิดข้ึน อันนั้นแกกิเลสของเจาของ ไมไดไปสอนใคร แกใคร 

อยางท่ีวาน่ีเปนเวลา ๙ ป มีอยางเดียวน้ีเทาน้ัน ถาหากวาเทศนก็เทศนเวลาจําเปน
อยางนี้ เขานิมนตเทศนก็เทศนใหเสียเทาน้ัน มันก็ไมเห็นจนตรอกจนมุมอะไร เพราะปริยัติ
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เราก็เรียนมาแลว ออกภาคปฏิบัติไมสนใจกับใครเลย สติปญญามีความคลองแคลววองไว
เฉลียวฉลาดขนาดไหนมากนอยเพียงไร มันก็หมุนเขามาแกกิเลสนี้หมด มันไมไดคิดวาจะ
ไปสอนใครนะ ในการปฏิบัติของเรา เราปฏิบัติจริง ๆ ไมสอนใครเลย ไปอยูที่ไหนก็ไปคน
เดียว ๆ อยูคนเดียว อยากกินก็กิน ไมอยากกินไมกิน กี่วันก็ตาม ปาชาอยูกับเราคนเดียว 
ไมมีสิ่งเกี่ยวของ เรือพวงอยางนี้ไมม ีเปนตายก็เราคนเดียว  

ถามีเพื่อนคนหนึ่งสองคนมันก็เปนน้ําไหลบา กําลังของใจก็ไมรุนแรง เราไปของเรา
คนเดียวน้ีมันเปนภาวนาไปตลอด เดินจากบานน้ีไปบานน้ันเปนการเดินจงกรมไปตลอด 
ไมมีใครมาเกี่ยวของ มันตางกัน ธรรมะก็คอยเปนข้ึนภายในใจ ธรรมะภาคปฏิบัติเปนข้ึน 
ๆ แตมันไมเคยสนใจไปเทศนสอนใครนะ มันหมุนเขามาแกกิเลส ความเฉลียวฉลาดมาก
นอยหมุนเขามาแกกิเลสท้ังน้ันเลย จนกระทั่งแกกันสุดขีดสุดแดน กิเลสส้ินซากไปจากหัว
ใจไมมีอะไรเหลือเลย มันก็ยังกลับเปนความสลดสังเวช ทอถอย ทอใจ เรียกวาทอใจในการ
สอนโลก  

ความรูอันน้ีมันไมเปนอยางความรูของเราท่ีเคยเปนมาแตกอน ความรูอันน้ีมัน
ความรูท่ีกิเลสมันส้ินไปหมด มีแตความสวางจา พระอาทิตยอยาเอามาแขง ไมมีความ
หมาย พระอาทิตยเปนเร่ืองหยาบ ๆ ของสมมุต ิความสวางของจิตของธรรมที่หลุดพนแลว
จากความมัวหมองคือกิเลสเปนสําคัญ กิเลสสิ้นไปหมดแลวมันก็จา ทางธรรมไมเหมือน
โลก มันตางกัน มันไมมีความผลักความดันเหมือนกิเลส กิเลสนี้มีมากมีนอย มีผลักมีดัน 
อยากแสดงออก แตธรรมน่ีไมนะ รูขนาดไหนเหมือนไมรูไมเห็น ไมเปนอารมณ ไมกดไม
ถวง พอเหมาะพอดีกับตัวเองอยูตลอดเวลา เวลาไดเห็นอยางอัศจรรยข้ึนมา ซ่ึงเราไมเคยมี
ตั้งแตเกิดมา วาง้ันเลย  

ความแปลกประหลาดอัศจรรยของจิตที่เกิดกับการปฏิบัติเปนขั้น ๆ ตอน ๆ มันก็รู
มาเปนลําดับ แปลกประหลาดอัศจรรยเปนข้ัน ๆ ไป เวลาถึงข้ันละเอียดจริง ๆ น่ันซิ มันก็
แปลกประหลาดข้ึนเร่ือย อัศจรรยข้ึนเร่ือย ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น สมมุติก็คือ
กิเลสน้ันแหละเปนตัวสมมุติ ส้ินซากในหัวใจแลวประกาศปางข้ึนมาในขณะน้ันดวย มันไม
ใชสิ้นไปเฉย ๆ แลวคอยหมดไป ๆ สิ้นไป อยางนั้นไมเปน สําหรับเราเองเปนอยางน้ัน  

เพราะฉะนั้นจึงบอกวาเหมือนฟาดินถลม เวลากิเลสไดขาดสะบ้ันลงไปจากใจน้ีดีด
ผึงเลย กายไหวเลย เปนอยูในน้ันเอง เหมือนฟาดินถลม แตฟาดินเขาก็อยูของเขา มันหาก
เปนอยูในกายกับจิต มันรุนแรงมาก จึงเปนเหมือนฟาดินถลม ประกอบกับผลที่แสดงขึ้น
มามันอัศจรรยเกินโลกเกินสงสาร เคยรูเคยเห็นมาแตกอนมันไดเหมือนอะไรเลย ความรู
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ความเห็นความเปน จิตใจของเราที่สัมผัสสัมพันธกับโลกสมมุตินี้เราก็เปนมาโดยลําดับ เรา
ก็รู เราไมสงสัย แตความรูน้ีท่ีกิเลสส้ินไปหมด เหลือแตความรูที่ไมมีสมมุติติดเลย สวางจา
น่ีเราไมเคยเห็น แสดงขึ้นอยางเต็มที่ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป  

ถึงขนาดท่ีวากายไหวเลยเชียว สะดุงเลยเชียว น้ําตานี้พรากออกทันทีเลย มันมาจาก
ไหนไมรู คือความแปลกประหลาด ความอัศจรรย ตื่นเตนอะไรพูดไมถูก เพราะไมเคยเห็น 
จนกระทั่งถึงอุทานออกมา โดยที่ไมเคยคิดเคยคาดมา ประกอบกับธรรมชาติที่อัศจรรยเกิน
คาด แสดงขึ้นอยางเต็มที่ในเวลานั้นแลวก็สะดุงละซ ิโอโห ๆ ขึ้น พระพุทธเจาตรัสรูอยางนี้
ละเหรอ หลังจากขณะใหญ ๆ ฟาดินถลมสงบลงไปแลว อันน้ันจา ขณะของฟาดินถลมสงบ
ลงไปแลว มีแตอันน้ันสวางจาอยูภายในหัวใจ แลวมันไมเหมือนอะไร โลกนี้เปนสมมุติทั้ง
หมด อันนั้นเปนวิมุตต ิ เปนความหลุดพน ไมใชสมมุติแลว ทั้งหมดไมใชสมมุต ิ ทั้งหมด
ของสมมุตินี่ก็เปนสมมุต ิอันนั้นผานไปรอยเปอรเซ็นตไมมีสมมุติเจือปน 

น่ันละท่ีอัศจรรยเกินคาดเกินหมาย ถึงขนาดน้ําตาพังออกมาเลยนะ โอโห อยางนี้ 
เหรอพระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอ พระธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอ ไมถามใครนะ 
หากเหมือนคําถาม แตมันรูอยางจัง ๆ เห็นอยางจังๆ พระพุทธเจาตรัสรู  ตรัสรูอยางน้ีละ
เหรอ อยางที่เปน มันไมสงสัย แตวาอยางน้ีละเหรอ เหมือนคําถามใชไหม แตมันไมสงสัย 
ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ จากนั้นก็ประมวลเขามา เหอ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง แตกอนไมเคย พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ เราก็เคยทอง เคยบน เคยระลึกถึงทานมาตลอด ไมเคยคาดเคยคิดวาจะมา
เปนอยางนี้ได 

แตเวลาเปนข้ึนมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไมเปนสองเปนสาม เปนอันเดียวกันแลว ไม
เปนสองเปนสาม เปนอันเดียวกันแลว เปนธรรมแท นอกสมมุติลวนๆ ออ เปนอยางน้ี พุท
โธ ธัมโม สังโฆ ทานต้ังไวเปนอาการ ผูที่อยูในสมมุติเกาะนี้เขานั้น เวลาเต็มท่ีแลวเปนอัน
เดียวกันแลว เกาะอะไรก็ไมมี ไมมีคําวายึดวาถือ มันพอเสียทุกอยาง น่ีแหละท่ีเกิดความ
ทอใจในการที่จะพูดใหใครฟง แมท่ีสุดพวกพระพวกเณรอยูดวยกันมาเปนเวลานานสักเทา
ไร มันก็รวมมาหมดเลย ลงถึงขนาดนี้แลวจะสอนใครได สอนใครใครจะยอมเช่ือ แลวใคร
จะปฏิบัติได รูได เห็นไดอยางน้ีละ  

เวลาอันน้ีมันจาแลว ดูโลกเหมือนสวมเหมือนถาน พูดฟงใหชัดนะ แตกอนเราก็จม
อยูกับสวมกับถานมานี ้ตั้งกี่กัปกี่กัลปแลวก็ไมเห็นตื่นเนื้อตื่นตัวอะไร พอมันผางขึ้นอยางนี้
แลว เรื่องของตัวเองก็เปนสวมเปนถาน เรื่องของสัตวโลกก็เปนสวมเปนถาน ที่นอนจมอยู
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ดวยกัน เหมือนกันหมด เกิดความสลดสังเวช อออยางนี้ เห็นธรรมถึงขนาดน้ีแลวจะไป
สอนใครใหรูใหเห็นได สอนที่ไหน พูดท่ีไหนเขาก็จะหาวาบา อยูไปกินไป พอถึงวันแลวก็
ไปเสียเทาน้ัน อยาไปยกไปยอ ไปแบกไปหามใหลําบากลําบน เบื้องตนขึ้นอยางงั้น เหมือน
วาทอดธุระไมสอนใครเลย อยูไปกินไปวันหนึ่งเทานั้น ไมมีใครรูไดเลย ขนาดน้ีแลว  

ไมนาน สักประเด๋ียวก็มีธรรมะเปนข้ึนภายในใจ ถาวาธรรมน้ีสุดวิสัยแลว ไมมีใคร
จะรูไดเห็นได แลวเราเปนเทวดามาจากไหน ทําไมจึงรูไดเห็นได ทีแรกนี้เหมือนวาปดไป
หมดแลว มันจะไมเอาไหนเลย แลวก็มาขึ้นดวยเรื่องของตัวเอง ถาวาไมมีใครจะรูไดเห็นได 
เปนส่ิงท่ีสุดวิสัย ก็เราเปนเทวดามาจากไหน ก็เปนมนุษยมนาเหมือนโลกทั่วไป ทําไมรูได
เห็นได รูไดเพราะเหตุใด น่ีคําวาเพราะเหตุใดก็ว่ิงถึงสายทางมานะ เพราะเหตุใด คือทาง
กาวเดินมา มาตามสายธรรม ธรรมทานสอนมาเรียบรอยแลว กาวมา ๆ ก็มาถึงที่นี่  

พอวารูไดเพราะเหตุใด ยอมทันทีเลย ออรูได เพราะมีสายทางมา เราก็รูไดเพราะ
สายทางน้ี ธรรมน้ีเปนธรรมท่ีร้ือขนสัตวโลก ผูปฏิบัติตามสายทางน้ีแลวรูไดเห็นได น่ีลงใจ
นะ ยอมรับ ออรูได แมไมมากก็ได ที่จะปฏิเสธอยางแตกอนไมได ไมปฏิเสธนะ ถาวาสุด
วิสัยท่ีใครจะรูไดเห็นได เราเปนเทวดามาจากไหน ทําไมจึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด น่ี
มันวิ่งถึงสายทาง มันเลยยอมนะ ออรูได ไมมากก็ได ไอที่ปฏิเสธไมไดไมมีเลย ทีนี้ยอมรับ
ในขณะน้ันเลย มาคิดถึงเรื่องพระพุทธเจาทรงทอพระทัย มันเปนดวยกันเหมือนกัน ไมใช
วัดรอยนะ  

พระพุทธเจาเปนทั้งๆ ท่ีปรารถนาเปนพระพุทธเจา ทําความปรารถนา สราง
โพธิญาณมาเทาไร เมื่อถึงขั้นเปนพระพุทธเจาแลวกลับทอพระทัย เรียกวาจะสอนโลกไมลง 
คือมันตางกันมากทีเดียวกับสภาพที่พระองคเปนอยูเวลานั้น แลวกับสภาพที่พระองคเคย
จมมาแตกอน ที่ยังไมไดเปนพระพุทธเจา ก็จมอยูในกองทุกขมากี่กัปกี่กัลป ก็ไมเห็นโทษ 
แตพออันนี้จา เลยกลายเปนเรื่องของเจาของ เหมือนกันกับโลกทั่ว ๆ ไปหมด นี่จึงทอพระ
ทัย ไมอยากสั่งสอนสัตว แตวิสัยของพระพุทธเจาทอก็ทอเถอะ ความรอบคอบขอบชิดไมมี
ใครเกินศาสดา  

ตอนนั้นมีเรื่องของทาวมหาพรหมมาอาราธนา เห็นวาพระพุทธเจาทรงทอพระทัย 
วา พฺรหฺมา จ โลกา ท่ีเรานํามาอาราธนาเทศนอยูทุกวันน้ี น่ีเปนตนเหตุมาจากทาว
มหาพรหม มาทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหโปรดสัตวท้ังหลายผูท่ีมีธุลีเบาบางยังมีอยูมาก ผู
หนาก็หนาไปน่ันแหละ ผูท่ีเบาบางยังมีอยู ขอพระองคอยาไดทอดธุระปลอยวางไปเสีย ย่ิง
จะจมมากกวานี้ น่ีเปนคําของทาวมหาพรหมมาอาราธนา แตพระองคก็ทรงพิจารณา ญาณ



 ๙

อะไรจะไปเกินพระพุทธเจาใชไหม ทาวมหาพรหมมีกิเลสอยูน่ี พระพุทธเจาทานไมมีกิเลส 
ตอนมันเปนใหทอพระทัยมันก็แสดงมาเฉย ๆ ใชวาทอพระทัยแบบสุดหนทางที่จะสั่งสอน
สัตว 

ทานก็พิจารณาเล็งญาณ แยกออกมาไดเปน ๔ ประเภทของบุคคล สัตวโลกที่
สกปรกโสมมเปนฟนเปนไฟก็จริง แตไมใชเปนอยางนั้นเสียทั้งหมด แยกประเภทได โลก
อันน้ีเปนโลกไรสาระเสียโดยส้ินเชิงก็ไมใช มันยังมีส่ิงท่ีเปนสาระแทรกอยูกับโลกท่ีไรสาระ
นี้อยูไมมากก็นอย มี คือโลกที่มืดบอด ไมสนใจกับบาปกับบุญเหมือนกับสัตวดิรัจฉานน้ีมี
มาก ผูท่ีมีอุปนิสัยปจจัยแฝงอยูในจิตน้ันดวยวาสนาบารมีท่ีเคยสรางมามีอยู ผูน้ีแหละผูท่ี
จะไปได พิจารณาเล็งญาณ ไดสัตวสี่ประเภทขึ้นมา นี่พระองคทรงเล็งญาณดูสัตวที่ควรแก
การแนะนําส่ังสอนไดเร็วชาประการใด หรือถึงขนาดไมได พระองคก็ทรงเล็งรอบคอบ 

จึงขึ้นเบื้องตน ประเภทแรกคือ อุคฆฏิตัญ ู เปนประเภทท่ีเย่ียมแลว นิสัยวาสนา
บารมีสรางมาเต็มแลว ถาเปนวัวก็รออยูปากคอก พอประตูเปดปบนี่จะพุงออกเลย พอพระ
พุทธเจามาแสดง เชนอยาง เบญจวัคคียท้ังหา ซึ่งออกบวชเปนฤษีดาบสรอพระพุทธเจาอยู
แลว พอพระองคตรัสรูแลวมาสอนน่ีปบก็บรรลุธรรมปง ๆ เลย นี่ประเภทอุคฆฏิตัญู 
รวดเร็ว ๆ มีจํานวนมากนะ เรายกมาพูดเพียงเบญจวัคคียท้ังหาเทาน้ันแหละ คือบรรลุ
ธรรมแบบเดียวกัน พอเปดประตูปบพุงออกเลย น่ีจึงเรียกวาอุคฆฏิตัญู ประเภทเย่ียม 
ออกไดอยางรวดเร็ว เพราะเสาะแสวงท่ีจะใหหลุดใหพนอยูแลว ตั้งแตยังไมมีใครมาสอน 
พอมีผูมาสอนแลวก็พุงเลย ออก 

อันดับที่สองตามหลังกัน วิปจิตัญู ประเภทที่รองกันมา ตามหลังกันไปนี ้ น่ี
ประเภทที่สองก็มีจํานวนมาก คือการแนะนําส่ังสอนมียืดยาว เวลาชานานกวากันหนอย 
ประเภทที่สอง ไดรับเหตุรับผลพอดีแลวตรัสรู ๆ บรรลุธรรม ประเภทท่ีสามเปนประเภทท่ี
เอียงหนาเอียงหลัง ทั้งจะขึ้นทั้งจะลง แตเปนประเภทที่พอแนะนําสั่งสอนได ขึ้นก็ได ลงก็
ได มีอยูสองอยาง คําวาขึ้นก็คือวาอุตสาหพยายามใหหลุดใหพนไปได และทางกิเลสมันกด
ถวงลง ถาออนแอไปตามกิเลสมันก็ลงได น่ีประเภทท่ีสามเปนประเภทท่ีก่ึงกลาง ทั้งจะขึ้น
จะลง 

ประเภทท่ีส่ี เปนประเภทที่หมดความหมายโดยประการทั้งปวง ทานวา ปทปรมะ 
เรียกวามืดบอด เหลือแตเปนรางมนุษยอยูเพียงเทาน้ัน จิตใจมืดบอดหมดแลว หมดความ
หมาย ถาเปนคนไขก็เขาหองไอ ซี ยู ทั้ง ๆ ที่คนไขทั้งหลายเขาไปหาหมอ เขาหายจากโรค
จากภัยมาเพราะยาของหมอ แตคนน้ีเขาไปแทนท่ีจะไปหาหยูกหายาหาหมอ กลับเขาหอง 
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ไอ ซี ยู รอลมหายใจเสียเทาน้ัน แลวไปเลย ตายเลย ไมมีคุณคาอะไร ไดคุณคาอะไรจาก
โรงพยาบาล ทั้ง ๆ ท่ีโรงพยาบาลทําประโยชนใหโลกไดมากขนาดไหน พนภัยไป แตคนน้ี
ไปเพื่อตายอยางเดียว นี่ประเภทที่สี่นี้พระพุทธเจาไมสอน ปลอยเลยไมสนพระทัย เรียกวา
ประเภทที่หมดหวังแลว 

ประเภทท่ีหน่ึง ที่สอง ท่ีสาม สอน ทรงทอพระทัยแลวพิจารณาก็เล็งญาณดูสัตว มี
ประเภทอยางนี ้ จึงทรงสั่งสอนสัตวโลกเรื่อยมา แลวทรงเล็งญาณดู ทราบมาตลอด เพราะ
ฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจาจึงยังมีมาถึง ๕,๐๐๐ ป เพราะวาอุปนิสัยของสัตวยังจะยึด
ธรรม เกาะธรรมไดอีกถึงระยะ ๕,๐๐๐ ป จากนั้นก็เปนพวกปทปรมะไปเลย พอหมดแลว 
ศาสนาก็ก็ไมมีความหมายอะไรแหละ   เพราะคนหมดความหมายแลว   น่ีท่ีทานสอนไว 
๕,๐๐๐ ป ยังมีผูเกาะผูยึดที่จะหลุดจะพนไปได ถึงระยะ ๕,๐๐๐ ป  

จากน้ันก็หมดความหมาย พากันเขาใจเอานะ นี่ที่พระองคทรงทอพระทัย ทีแรก
เปนอยางน้ัน เม่ือพิจารณาแลวก็ไดสาระมาสามประเภท อันนี้เราไมไดวัดรอย ก็มันเปน
อยางงั้น พูดตามความเปนน่ีนะ เปนข้ึนทีแรก มันเหมือนโลกอันนี้จะไมมีความหมายอะไร
เลย ไมมี เปนฟนเปนไฟดวยกันหมด จึงทอถอยออนใจ ไมอยากสั่งอยากสอน ไมอยากพูด 
เดี๋ยวเขาจะเพิ่มโทษของเขาไปอีก เมื่อสอนทางอรรถทางธรรมแลวเขาไมยอมเชื่อ ก็จะเปน
โทษแกเขาอีก ไมยอมเชื่อแลวก็สั่งสมความชั่วเพิ่มเขา สอนเขาไปเด๋ียวเขาจะหาวาบาไปอีก 
อยูไปกินไปวันหนึ่งเทานั้นพอแลว 

แตเวลาธรรมะอันน้ีมาสะดุดข้ึน ยอมรับนะ ท่ีวาสุดวิสัยท่ีใครจะรูไดเห็นได เราเปน
เทวดามาจากไหน ทําไมถึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด เพราะสายทางท่ีเราปฏิบัติตาม
ธรรมพระพุทธเจามา นี่ออรูได ยอมรับนะ ถึงไมมากก็ได ยอมรับเลย จากนั้นก็สั่งสอน
เพื่อนฝูงไป ก็มีทานเพ็งน่ีเปนคนแรก ทานเพ็งก็ไมลืม ลงมาจากวัดดอยธรรมเจดีย วัน
แรม ๑๔ ค่ํา มันเปนโลกธาตุไหวในคืนวัน ๑๔ ค่ํา พอวัน ๑๕ คํ่าก็เปนวันอุโบสถ ลง
อุโบสถแลวก็ลงมาวัดสุทธาวาส วันน้ันไมมีใคร มีแตทานเพ็งเพราะทานเพ็งไปดวย ข้ึนวัด
ดอย เวลาลงมาก็ลงมาดวย เพราะจะไปหาท่ีจําพรรษาใหเหมาะสม สะดวกสบายตาม
อัธยาศัยดวยกัน  

ทานก็ติดตามเรา ก็กะวาทานเพ็งนี่แหละองคหนึ่ง ท่ีจําพรรษาดวยกันปน้ัน กะวา
สององค พอทานเพ็งขึ้นไปหาก ็ “เพ็ง” วาง้ีเลย จะพูดอันหนึ่งใหฟง ทานเคยติดสอยหอย
ตามผมมาเปนเวลานาน แลวคําพูดเชนน้ีทานเคยไดยินไหม ฟงนะ ก็เลยพูดใหฟงแตจุด
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สําคัญ ๆ  ใหฟงในคืนวันน้ัน ทานเพ็งต่ืนเตนเลยนะ พอพูดจบลงไปแลว เพราะเราพูดยอ 
ๆ ท่ีสําคัญ ๆ “แลวเปนยังไง คําพูดอยางนี้ผมเคยไดพูดใหทานฟงไหม” “ไมเคยไดยินนะ”  
ตื่นเตน “ใหปฏิบัติเอานะ มรรค ผล นิพพาน อยูที่นี่ ไมอยูที่ไหน อยาไปสนใจนอกฟาแดน
ดิน ใหเสียเวลํ่าเวลานะ ใหขุดคุยลงทางนี ้ กิเลสตัวเปนภัยอยูท่ีใจ ฟดกันลงที่จิตตภาวนา 
เอาใหแนนะ” นั่นละก็มีทานเพ็งรูดวย พูดกับทานเพ็งเปนคนแรก 

จากนั้นไมไดพูดนะ เรื่องอยางนี้ไมพูด แตเนื้ออรรถเนื้อธรรมมันก็บงบอกชัดเจน 
เรื่องธรรมะขั้นใดตอนใดพูดไปทางไหนมันก็รูเอง สิ้นหรือไมสิ้นมันก็รูเองใชไหมละ แตที่
พูดชัด ๆ มีใหทานเพ็งฟงเพียงองคเดียวเทานั้น นอกนั้นไมเคยพูด แตเน้ืออรรถเน้ือธรรม
มันก็บงบอกอยูในตัวของมัน มันก็เขาใจไดคนเรา  

ตอนที่สอนพี่นองทั้งหลายจึงเปดออก เปดออกจนกระทั่งวันที ่ เดือน ป เวลํ่าเวลา 
เปดออกหมดเลย เพราะสงสารใหไดยินไดฟงกันเสียบาง ปฏิบัติพุทธศาสนาเปนชาวพุทธ
มานาน จะไมมีอะไรเปนเครื่องระลึกติดหัวใจบาง มันไมสมควร กาลน้ีเปนกาลเวลาสมควร
ที่ไดฟงอรรถธรรมอยางนี้ ควรที่จะไดแคไหนเปดใหฟง สวนจะไดไมไดแคไหนก็เปนกรรม
ของสัตวเทาน้ันแหละ นี่ถึงไดเปดนะ ก็เราไมมีอะไรสะทกสะทาน ใครจะมาตําหนิติเตียนวา
พูด วาคุย วาโม วาโกหกมายา มันก็เปนปากเขา ใจเขา ความจริงเราทรงไวหมด ใชไหม 

ความเปนท่ีเปนอยางน้ี เขาไมไดเปน เราพูดตามเร่ืองความจริง เขาไมไดเปนเขาไม
รู เขาจะคานเทาไรก็คานแบบปลอม ๆ ไป มันไมมีความจริง เราพูดออกมานี้ พูดตาม
ความจริง ดังที่พูดใหทานเพ็งฟง คําพูดเชนน้ีทานเคยไดยินไหม ติดสอยหอยตามผมมา 
“เอ ย ไมเคย” นี่พูดเราก็พูดใหทานเพ็งฟง จากน้ันมาเวลามาเทศนสอนคนจํานวนมาก เรา
จึงเปดออก เปดสถานท่ีเวลํ่าเวลาหมดเลย เพื่อใหไดเปนคติเครื่องเตือนใจวาพุทธศาสนานี้
เลิศเลอขนาดไหน ทําไมถึงเหยียบย่ําไปมา วาเลิศเลอย่ิงกวาศาสนา ยิ่งกวาธรรมพระพุทธ
เจา มีอยางหรือมนุษยทั้งคนนะ ควรจะเอาไปคิดคนเรา ถึงไดสอน เร่ืองราวมันเปนอยางง้ัน 

เร่ืองท่ีเราจะมีอะไรหว่ันไหว มีกระทบกระเทือนกับถังขยะนี้เราบอกจริงๆ  เราไมมี 
พูดอะไรพูดไดทั้งนั้น เพราะไมมีอะไรมาผานอันนี้ไดเลย เหนือทุกอยาง พูดก็พูดตามแดน
สมมุต ิ คานก็คานไป เราไมคาน เขาจะดูถูกเหยียดหยามอะไรก็เปนเรื่องของเขา เราไมมี
อะไรแลว พูดไมพูดก็เทาเดิม แตพูดเพื่อใหเปนประโยชนแกผูฟงตางหาก ไมไดเพื่อโอ
เพื่ออวด เพราะฉะนั้นถึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นี่ความจริงถาเขาถึงใจแลวมากนอย
เพียงไร จริงอยูในน้ันเลย ใครจะมาคานก่ีหม่ืนก่ีแสนคนไมมีความหมาย มีกําลังพอแลว 
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เปนหลักฐานพอแลว จําเปนอะไรเราจะตองไปเอนไปเอียงใหใครมาเปนพยานใหเขาวาใช
แลว ยอมรับแลว ถึงจะเปนเราตอไป เราก็เปนเราอยูแลว ไมพูดก็เปนเราอยูแลว จะเปน
เขาไปไหน  

นี่ธรรมพระพุทธเจา อยางพระองคตรัสรูเพียงพระองคเดียว สอนโลกไดสามแดน
โลกธาตุ ทานไปหาเอาใครมาเปนสักขีพยานในการส่ังสอนสัตวโลกและความรูของทาน น่ัน
เห็นไหมละ บรรดาสาวกพอตรัสรูธรรมข้ึนมาผางเทาน้ันพอดวยกันหมด ไมทูลถามพระ
พุทธเจา เพราะ สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นแลว คือความชัดเจนแนใจน้ันมันเกินกวาท่ีจะ
ไปหาใครมาเปนพยาน หามาหาอะไร แมแตพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูลถามนะ 
ถาลงไดรูปงข้ึนมาแบบเดียวกันน้ีแลว ถามกันหาอะไร พระพุทธเจาก็ทรงแสดงไวแลววา 
สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติน้ันจะรูดวยตัวเอง เห็นเอง ทานก็บอกไวแลว เวลารูมันก็รูตัวเอง มันก็
หายสงสัยจริง ๆ  

ธรรมอยางนี้มันมีไหมละ ฟงซิ ก็ไมมีใครสนใจปฏิบัติ จะเอามรรคเอาผลมาจาก
ไหน ผูทานไดมรรคไดผลดังที่ไดอธิบายมาจนเปน สง !ฆํ สรณํ คจ!ฉามิ ลวนไดแตผูปฏิบัติ
ทั้งนั้น ทานไดมาจากการปฏิบัติของทาน ไอพวกเราข้ีหมูราข้ีหมาแหง ไมสนใจปฏิบัติเลย 
แลวจะไปตักตวงเอามรรค ผล นิพพาน อวดพระพุทธเจา พระสงฆสาวกไดยังไง พระองค
ทํามาแทบเปนแทบตาย ทานรูจากการปฏิบัติของทาน น่ีจึงวาพุทธศาสนาของเราน้ีเลิศเลอ
สุดยอดแลว เราหาท่ีคานไมไดเลย ในแถวทางของธรรมที่ทรงแสดงไวตรงไหน แมนยํา ๆ 
หมด จึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบ
แลว หรือตรัสไวดีแลว คือเหมาะทุกอยาง ไมมีที่จะตัดออก หรือมีมากตัดออก มีนอยไม
พอ เพิ่มไมมี  

สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว พอเหมาะพอดีตลอด ถาผูปฏิบัติตามน้ันแลวเปน
ไปไดอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ไมมีอะไรมาคัดคานตานทาน ตัดทอนไดเลย ถาไมใชความ
สงสัยสนเทห ความไมเอาไหนของเจาของเทานั้นมาตัดเจาของ ทําลายเจาของเอง ขาดผล
ประโยชนไปทันท ี ไมมีผูหนึ่งผูใดที่จะมาเปนขาศึกตอเรา คือความรูความเห็นของเราน้ัน
แหละเปนขาศึกตอเราเอง ใหพากันจํานะ ธรรมอันนี้มันพูดไมไดนะ ที่แปลกจากโลกก็คือ
วา โลกมันตื่นเตนตลอดไป ไดอะไรๆ  มาตื่นเตนตลอด ทางชั่วก็ตื่นเตน เสียใจจนลืมตัว 
ทางดีท่ีเขามาชมเชยสรรเสริญน้ีก็ต่ืนเตนดีใจจมลืมตัว ทําใหหว่ันตลอดเวลา  

สวนธรรมนี้ไมม ี คําชมเชยสรรเสริญ ธรรมไมตองการ กิเลสนี้ตองการทั้งนั้น อยู
ดวยความหิวความโหย ความดีดความดิ้น ชอบยอ กิเลสน้ีชอบยอ หมดโคตรหมดแซของ
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กิเลสมีแตสกุลที่ชอบยอปอปน ธรรมไมม ี เพราะฉะน้ันเร่ืองของกิเลสครองหัวใจสัตวโลก 
โลกทั้งหลายจึงดีดจึงดิ้น เพ่ือความสรรเสริญเยินยอ เราไมเปนอยางท่ีเขาสรรเสริญก็ตาม 
ไดรับคําสรรเสริญจากเขาเราก็พอใจ ลม ๆ แลง ๆ พวกบา เราอยากพูดอยางนั้น พูดอื่น
มันไมถึงใจ เขาสรรเสริญถูกตอง ยินดีกับเขาก็ยังดีหนอยนะ นี่เราไมไดเปนอยางงั้น เขา
สรรเสริญก็เปนบากับเขา ดีใจกับเขา พวกบาทั้งขึ้นทั้งลอง ธรรมทานไมม ี ชมเชย 
สรรเสริญ นินทาทานไมม ีคือทานพอทุกอยางแลว ทานไมมีอะไรมาตัดออก หรือเพิ่มขึ้น 

เราสงสารพ่ีนองชาวพุทธเรานะ เราชวยชาติบานเมืองน้ี มันก็แทรกกันไดดวย เรียก
วาเปนเคียงขางกันไป วัตถุเปนของจําเปนสําหรับคนทั้งชาติตองไดอาศัยเปนเครื่องประกัน
ชาติไทยของเรา แลวจิตใจนี้ตองมีหลักมีเกณฑ มีศีลมีธรรมเขาประกอบกันมันถึงจะ
ประคองสมบัติเงินทองขาวของ และตัวเองทุกคน ๆ ไปไดโดยลําดับ ถาไมมีธรรมจมได จะ
มีเทาไรมากนอยเพียงไร ไมมีธรรมจมไดทั้งนั้นแหละ ทุกขไดจมได แนะ ถามีธรรมแลวพอ
บึกพอบึนนะ ตองสอนธรรมอยูเสมอ วันน้ีเปดโลงแลวนะ 

เวลามันเปนของมันก็เปนเอง ที่อยากจะใหคุยใหโอใหอวดมันไมมีแหละ แลวแต
มันจะสัมผัสเหตุผลกลไกจะควรออกมากนอยเพียงไรมันจะออกของมันเอง อยางหนึ่งที่
สําคัญก็คือวา มีผูใดผูหนึ่งที่พิจารณาเพื่ออรรถเพื่อธรรม หนักเบามากนอยเทาไรเขามา
ผางน้ี พอมาถึงนี้มันรับออกกันผาง อันน้ีรวดเร็วมาก รุนแรงมาก แตไมมีกิเลสมาเสริม น่ี
แหละกิริยาของธรรมที่แสดงออกมาดวยความผาดโผน ลวนแลวแตเปนพลังของธรรมลวน 
ๆ ไมมีกิเลสแฝงแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย จึงสมช่ือสมนามวาส้ินกิเลสแลว ถายังคนหาอยู 
เชน ความโกรธ ความหงุดหงิดเปนตน คนหายังมีอยูไมเรียกวาส้ิน ถาส้ินแลวจะคนเทาไรก็
ไมมี แลวทานจะคนหาอะไรก็ทานรูแลวน่ี เราพูดเทียบเฉย ๆ  

กิริยาทาทางไมไดผิดกันอะไรกับกิเลส พลังของธรรมกับพลังของกิเลสมีเทากัน 
พลังของกิเลสเมื่อแสดงมาแลว เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันท่ัวโลกดินแดนใหเปนเถาเปน
ถานได ใหสมใจท่ีเคียดแคน นี่คือพลังของกิเลส แตพลังของธรรมเปนน้ําดับไฟ พุงแรง
เหมือนกัน พลังของธรรมพุงเทาไรเปนน้ําดับไฟ ถึงใจผูฟง ตางกัน เร่ืองท่ีวาทานโกรธ หา
ตั้งกัปตั้งกัลป ตายแลวมาเกิดมันก็ไมมี จึงเรียกวาส้ินกิเลส ถายังมีอยูไมเรียกวาสิ้น พูดถึง
เร่ืองวาส้ินกิเลส ความสําคัญผิดมันก็ม ี ทานก็บอกไวในธรรม เปนความถูกตองแลวจะไม
ทูลถาม แมพระพุทธเจาก็ไมทูลถามทาน เปนความถูกตามหลักธรรมตามความจริง  

ถาเปนความสําคัญผิดมีได ดังที่เราเคยพูดใหฟง พระองคหนึ่งที่วาอยู ๆ หกทุมไป
ภาวนาอยูอําเภอภูเวียง เขาใจวาตนสําเร็จ เพื่อนไปดวยกันสององค รวมแลวเปนสามองค 
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หาอะไรมาเปนเคร่ืองประกาศใหเพ่ือนฝูงทราบ ไดกลองยานัตถุมันหมดแลว เอามาก็เปา 
ดึก ๆ หกทุม หมูเพื่อนก็ตกใจซิ ปงปง ๆ มา เปนอะไร ๆ ก็ไมเคยเห็น อยู ๆ หกทุมเสียง
นกหวีดดังวอด ๆ วิ่งมาเปนอะไร ๆ จะเปนอะไรผมสําเร็จแลว น่ีแหละความสําคัญ สําเร็จ
แลวเปาหาอะไร ก็เปาใหหมูเพ่ือนทราบซิ เหตุผลไปแบบน้ันแหละ ทานไมลงนะพระสอง
องค ทานไมลงใจ ออกไปก็วิพากษวิจารณกัน เปนอะไรทานน้ีนะ มาปฏิบัติธรรม อยู ๆ ก็
มาเปานกหวีดวาสําเร็จแลว สําเร็จก็ใหมันสําเร็จซิ ไปดิ้นรนหาอะไร ทานวาง้ันนะ มันเลย
ความพอดีแลวน่ีนะ 

กําลังวิพากษวิจารณกัน คือทานไมเช่ือน่ันแหละ มันผิดปกต ิ แลวพอคืนที่สองหก
ทุมอีก มันพิจารณายังไงมันยังไมสําเร็จทีน้ี ไมสําเร็จก็ควานกหวีดมาอีกเปาวอด ๆ เอาอีก
แลวทีนี้จะไปขึ้นชั้นไหน เลยช้ันสําเร็จก็ไมเห็นมีท่ีไหน จะไปไหนอีกนะ ไมอยากมาแหละ 
หมดกําลังใจ แตก็จําเปนเพราะมาดวยกัน แลวถึงช้ันไหนละมาเปา ทานแหยเอาเสียบาง 
จะถึงชั้นไหนมันไมสําเร็จ ไมสําเร็จเปาหาอะไร ก็ท่ีเขาใจวามันสําเร็จก็เปา ทีน้ีเม่ือเขาใจวา
มันไมสําเร็จก็ตองเปา น่ีความสําคัญอันน้ี 

เปนจริงแลวมันไมมี ผางข้ึนมาเทาน้ัน แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูล
ถาม คําวา สนฺทิฏฐิโก ประกาศออกมาแลวจากพระพุทธเจาทุกหัวใจที่ปฏิบัติ รูอยางเดียว
กันแลวถามกันหาอะไร เวลาน้ีพระผูท่ีทรงมรรคทรงผล พูดตรง ๆ ก็มีฝายปฏิบัติ รูเห็นอยู
อยางเงียบ ๆ มีอยูเยอะนะ สวนมากตอมากมีแตสายหลวงปูมั่นทั้งนั้นแหละ เพราะสายน้ี
เปนสายท่ีตรงแนว สอนไวอยางถูกตองตามหลักธรรม คือภาคปฏิบัติจริง ๆ ทางปริยัติเรา
จะเอามาเปนท่ีแนใจ ตายใจจริง ๆ มันไมคอยแนนัก แตผูท่ีทานรูทานเห็นแลว สอนเราน้ี
ลงใสปบเลย ไมมีผิดเลยนะ สอนตรงไหนเปรี้ยงออกนี้ตรงเปง ๆ น่ีท่ีรูดวยตัวเองจริง ๆ 
แลว สอนใครแมนยํามีกําลังใจ สอนลงไปดวยความมั่นใจ  

มีอยูเยอะนะในวงกรรฐานของเรา ไมวานิกายใด คําวานิกาย ๆ นี้ตั้งชื่อไปเฉย  ๆ 
ธรรมยุต-มหานิกาย ตั้งชื่อตั้งนามเหมือนเปดเหมือนไก แตขอใหปฏิบัติดีตามสวากขาต
ธรรมท่ีตรัสไวชอบน้ีแลว มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเสมอกันหมด ไมมีใครยิ่งหยอนกวาใคร 
เพราะฉะน้ันเราจึงไมเคยรังเกียจวาธรรมยุต-มหานิกาย ขอใหปฏิบัติดีเทานั้นเขากันไดสนิท 
ถาปฏิบัติไมดีแมแตอยูในวัดเรายังขับออกเลย เราไมเลนดวย คือเอาธรรมเอาวินัยเปน
เกณฑ เปนเครื่องตัดสินกัน ชื่อตั้งไวอยางงั้น เราวาอยางง้ีเลย น่ีคือความจริง เพราะฉะน้ัน
เราไปที่ไหนถาเปนพระปฏิบัติด ีเราไมไดนิยมนิกายนะเราสนิทเลย  



 ๑๕

ถาปฏิบัติไมถูกพวกเดียวกัน อยางนอยเตือนกัน มากกวาน้ันขับเลย ถารุนแรงพอ
จะขับ ขับเลย เราไมไดขึ้นอยูกับนิกายนะ นิกายน้ันนิกายน้ี เปนนิกายพวกเดียวกันอยูรวม
กัน ผิดก็ไมยอมตักเตือน ควรที่จะอัปเปหิ คือขับไลก็ไมยอม ไมไดสําหรับเรา พูดอยางตรง
ไปตรงมา นี่ธรรมเปนอยางงั้น ใครพูดมาวายังไงจะคานอะไร เราไมเคยสะทานหว่ันไหวนะ 
คือพิจารณาตามหลักธรรมน้ีเลย ผูที่ปฏิบัติที่ทรงมรรคทรงผลยังมีอยูนะ แตทานรูอยาง
เงียบ ๆ ของทาน ในวงปฏิบัติรูกันไดดีเพราะสนิทกัน สนทนาธรรมะ ใครเปนข้ันเปนภูมิใด
จากการปฏิบัต ิ พอพูดจะเขาใจกันทันทีแลวเก็บเงียบ ๆ ทานไมคอยแสดงนะ นี่ยังมีอยู
เยอะภาคปฏิบัตินะ 

ภาคเรียนมาเหมือนเขาเหมือนเราน้ันแหละ ดูเอา ถาเรียนเฉย ๆ ไมมีการปฏิบัติ ก็
ไมเกิดประโยชนอะไร เหมือนมีแตแปลนบานทําไวเต็มหอง มันก็ไมสําเร็จเปนบานเปน
เรือน เพราะไมไดดึงแปลนมากาง ปลูกบานปลูกเรือน นี่เราดึงเอาปริยัติออกมาปฏิบัต ิ
เหมือนกับเราดึงแปลนธรรมพระพุทธเจาออกมาปฏิบัติตามนั้น แลวสําเร็จเปนมรรคเปน
ผลขึ้นมา ธรรมะพระพุทธเจาคงเสนคงวาหนาแนน มีแตกิเลสเหา คอยลบอยูตลอด เพราะ
เราก็ทราบแลววามันเปนขาศึก จะใหมันยอมรับธรรมไมมีไอเรื่องกิเลส มันตองคานเต็มที่
ตลอดมา และจะตลอดไป  

ถาใครโง ใครหลวมตัว มันก็ลากจมูกไปจนไดนั่นแหละ ถาใครไมหลวมตัวยึดธรรม
พระพุทธเจาแลวปดมันทันท ี มันมีอํานาจมาจากไหนมาบัญญัต ิ เอาอํานาจบาตรหลวงมา
บีบบังคับใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมขาดมรรคขาดผลไมเคยม ี มันเองมันไม
เคยปฏิบัต ิมันเอาอํานาจมาจากไหน ตีหนาผากมันหงายหมาไปเลย เขาใจเหรอ เทาน้ีพอ 

 
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


