
 ๑

เทศนอบรมพระ 

วัดปาเขาดินวนาราม อ.น้ําพอง ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อบายวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติแลวผลจะปรากฏขึ้นมา 
 มาจากวัดไหนๆ กันบาง (น้ําพองเจาคะ) ออ วังสามหมอ (อาํเภอนํ้าพองครับ) 
นึกวาวังสามหมอสามหมา ฟงไมชัดมันก็วาไปอยางน้ันแหละ วังสามหมอ คนเขาไมรู
ตนเหตุเร่ืองราวเปนมายังไง ใครก็พูดวาวังสามหมอๆ เลยไมทราบวาวังสามหมอ
เปนมาเพราะอะไร คือมนัมีจระเข มันกินลูกสาวพระยาอะไรก็ไมรูละ แลวเขาเอาหมอ
มาจะมาจับจระเข จระเขมันกินลูกสาวพระยา ขึ้นมาจะพากันไปจับจระเข หมอหนึ่งเขา
ไปมันกง็ับเอาเสีย ตาย เสร็จ กลืนเลย หมอจะไปจับจระเข เอา เอาหมอที่สองมา มาก็
ใชคาถาเต็มเหนี่ยว เขาไปก็มันอาปากอยู เขาไปไมรูมันงับเอาปุบเลย ตาย สองคนหมอ
สองหมอแลว 

คนที่สามไดหลักวิชามาสองรายแลว คนที่สามเอาเหล็กงามไป เหล็กงามอยู
ขางลางอยูขางบนไปค้ํา จระเขมันงับก็ใหมันงับเหล็ก นี่หมอที่สาม หมอแรกไปมันกง็ับ
เอาๆ หมอที่สามตองใชเหล็ก ไปมันก็งับจริงๆ พองับมากถ็ูกเหล็ก เขาก็จับไดลากขึ้น
ฝง ฆาจระเขตัวนั้นตายเพราะหมอคนที่สามนี้ นี่ละเขาจึงเรียกวาวังสามหมอ เขาใจแลว
นะ ถาใครยังไมเขาใจ ตนเหตุเปนมาอยางน้ัน เปนลูกสาวพระยาอะไรแถวนั้นละ มันกิน
ลูกสาวพระยาแลวเขาก็จะจับแขมาฆา เอาหมอมา หมอไหนมามันก็กินหมอดวย 

หมอคนที่หนึ่งมาก็เปนอาหารวางของมัน คนที่สองก็เปนอาหารวางของมนั คน
ที่สามจึงไดหลักวิชาใหมมา เอาเหล็กสําหรับค้ําเขาไป มันอาปากอยูแลวไมเห็นนี่ งับลง
มาก็พอดีงับเหล็ก เขาจึงไดลากขึ้นมา มันคายไมออก เหล็กก็เหล็กแหลมดวย ทั้งลาง
ทั้งบน แลวก็เอาจระเขนั้นขึ้นมาฆา ตายเพราะหมอคนที่สาม เขาจึงเรียกวาวังสามหมอ 
เขาใจไหมละ หมอจะฆาจระเขตายไปสองคน คนที่สามจึงไดจระเขขึ้นมา ทางภาคอีสาน
เขาเรียกแข ภาคกลางเรียกวาจระเข มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ พากันเขาใจเสีย ที่วาวัง
สามหมอเพราะอะไร จระเขมันกินลูกสาวเจานายผูใหญผูโต ลูกสาวพระยาอะไร เขาก็
เอาหมอมาจะมาจับจระเขนี้มาฆา ไปมันก็ฟาดหมอเสียสองหมอ หมอที่สามถึงได ก็เลย
เรียกวังสามหมอ พากันเขาใจตามนี ้

วัดใดๆ บางเหลานี้ (วัดปาเขาดินวนาราม อ.น้ําพอง ครับ) อยูเขตตําบลอะไร 
(ต.หนองกุง ครับ) มีพระอยูดวยกันกี่องคละ (๑๖ ครับ) ก็วัดใหญพอสมควร เปนวัด
ปากรรมฐานใชไหม (ครบัผม) ดี กรรมฐาน เราก็ไปแถวนี้หากไมไดเขาวัดนี้ พระมถีงึ 
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๑๕-๑๖ องคก็แสดงวาวัดกวางขวางพอประมาณ เปนวัดกรรมฐานใชไหมละ (ครับ
ผม) อยูตีนเขาหรืออยูยังไง (ตีนเขาครับ) แถวนั้นเปนโคกละมั้ง (ครับผม) 

พระกรรมฐานเราใหตางทานตางระมัดระวังตัวใหดี ครั้งพุทธกาลเปนพระ
กรรมฐานลวนๆ มาก ทางฝายคันถธรุะมีนอย วิปสสนาธุระกรรมฐานนี้มีมาก ปฏิบัติ
รากเหงาเคามูลก็คือพระพุทธเจาของเรา เสด็จออกทรงผนวช โดยไมเยื่อใยกับอะไรเลย 
ทรงบําเพ็ญพระบารมี เพื่อตรัสรูอยูเปนเวลา ๖ ป เหมือนกบัวาตกลงมาจากสวรรคลง
ในแดนนรกนั้นแหละ กษัตริยออกบวชจะหาความสะดวกสบายที่ไหนไมมี การเปน
กษัตริยเปนแกวสารพัดนึก นึกอะไรๆ ไดตามตองการทุกอยางๆ เรียกวาไมเห็นทุกข
แหละคนเรา ถามีแตความสุขความรื่นเริงบันเทิงมาปรนปรือแลวจะลืมตัว 

แตสิทธัตถราชกุมารเราไมลืมตัว ถึงกาลเวลาที่จะควรเสด็จออกแลวมันหากเปน 
ทรงคิดทรงอานทุกส่ิงทกุอยาง เร่ืองก็มมีาที่วาเสด็จไปเยี่ยมบานเยี่ยมเมือง เสด็จ
ออกไปทีแรกก็ไปเจอเดก็พึ่งเกดิใหม นั่นธรรมเทศนาเตือนแลว นี่คืออะไร คือเด็กเพิ่ง
คลอดใหม ตัวแดงๆ ไมรูภาษีภาษาอะไร ทรงสลดสังเวชพระทัย เสด็จกลับ เอาเร่ืองนี้
มาคิดมาอานเรื่องความเกิด เกิดทแีรกเปนอยางนั้น ตอมาก็เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่ง
แกชราตาย จากน้ันก็ไปเจอคนแก แลวเสด็จกลับ ไปอีกไปเจอคนตาย ทรงปลงธรรม
สังเวชอีก กลับ ครั้งที่ส่ีไปเจอเอาสมณะ เพศสมณะที่ทานนั่งภาวนาอยูดวยความสงบ ก็
คงเปนพวกฤาษีดาบส ผูสํารวมระวังรักษาใจนั้นแหละ ไปเห็นอยางน้ันชอบพระทัย เอา
เพศสมณะมาพิจารณาไตรตรอง การจะเสด็จออกทรงผนวชก็หนักเขาๆ สุดทายก็ขโมย 
ภาษาเราเรียกวาขโมยเสด็จออก 

ในวันนั้นทุกอยางชวยสงเสริมหมดเลย พวกนางพระสนมกรมชาววังที่คอยขับ
กลอมบํารุงบําเรอใหพระองคไดมีความรื่นเริงบันเทิง วันนั้นเงียบสงบไปหมด เวลา
เงียบๆ เสด็จออกมาดูสถานที่บํารุงบําเรอ ใหมีความรื่นเริงบันเทิงน้ัน กลายเปนปาชาผี
ดิบไป หลับทิ้งเน้ือทิ้งตัว กรนครอกๆ แครกๆ เปนธรรมสังเวชขึ้นมา นี่ละเตือน
พระทัยมากเขาๆ จากน้ันเราพูดยอๆ เลยไมพูดมาก ใครก็เรียนมาดวยกัน 

เสด็จออกทรงผนวชไมบอกใครเลย แมพระนางพิมพาและพระราหุลก็ไมบอก 
คิดถึงหวงใยลูกก็หวง ถาหากไปเยี่ยมลูก ลูกมันอยูในหัวอกแม ถาไปเยี่ยมลูกแมมันจะ
กอดคอเอา เขาใจไหมละ ตายเลยอยูงั้น ออกไมได คิดถงึลูกก็คิดถงึมาก ทีนี้ลูกอยูกบั
แม ถาจะไปเยี่ยมลูก ตอนสุดทายที่จะเสด็จออกทรงผนวช แลวลูกอยูหัวอกแม  ก็
เทากับไปเยี่ยมแมดวย แมก็กอดคอเอาตาย อยูในนั้นเลยทั้งลูกทั้งแม สิทธัตถราชกุมาร
ก็เปนพระพทุธเจาไมได ก็เปนสิทธตัถราชกุมารอยูอยางน้ัน พระองคเลยตัดพระทัยไม
เขา ออกอยางตัดพระทัยเหมือนวาหัวตับหัวปอดนี้ขาดสะบั้นไปหมด ยังเหลือแต
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พระทัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด จึงไดออกทรงผนวช ไปอยูในปาในเขาเมืองพาราณสีละมัง
ถาจําไมผิด 

ทรงผนวชแลวบําเพ็ญวิธีการตางๆ หลายแบบหลายฉบับ เพราะทางไมเคยเดิน
ก็ผิดๆ ถกูๆ เปนธรรมดา เปลี่ยนทานั้นทานี้ไป สลบถึง ๓ หน ครั้งสุดทายนี้จึงไดยอน
คิดถึงเวลาเปนพระราชกุมาร พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไปอยูที่ใตรมหวา 
ทรงเจริญอานาปานสติอยูที่นั่น พระทัยมีความสงบเย็นสงางาม แปลกประหลาด
อัศจรรยขึ้นในรมหวาใหญนั้นแหละ ยอนระลึกถึงอันนั้นแลว จึงเปล่ียนวิธีทั้งหมด วิธี
นั้นนาจะถูกทางแลว แนพระทัย จึงปลอยหมดเรื่องอดอาหารเรื่องอะไรๆ เพราะการอด
อาหาร อดเพื่อตรัสรูโดยเฉพาะ ไมใชอดเพือ่เปนเครื่องหนุนการบําเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู 
อดเพื่อตรัสรูจริงๆ มันถึงผิดทาง ถาอดเพือ่เปนเครื่องสงเสริมความพากเพียรให
พิจารณาภาวนาไดดวยความสะดวกกไ็มผิด 

ทานไดยอนมาคิดนั้นแลว จึงไดมาประทับที่ตนโพธิ์ใหญ ตอนเชาก็ไดปลง
พระทัยที่จะเสวยพระกระยาหารตอนี้ไป พอดนีางสุชาดาก็เอาขาวมธุปายาสไปถวาย 
ทรงเสวยหมด ๔๙ กอน ก็เทากันกับที่พระองคหยุดไมเสวยพระกระยาหาร ๔๙ วัน พอ
เสวยพระกระยาหาร ๔๙ ชิ้นนั้นแลว คืนวันนั้นก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเด็ดขาดลงในที่นั่น 
ดวยความแนพระทัยวาถูกทางแลว ทรงเจริญอานาปานสติ เราพูดยอๆ นะนี่ ตัดเขามา
ยอๆ แนพระทัย อยูที่นัน่ วาสถานที่นี่เปนสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรูของเราเทานั้น ที่
จะใหลุกขึ้นไปนี้ไมมี ไมตรัสรูตองตาย 

โสตถิยพราหมณเขาก็เอาหญาคา ๘ กํามือไปรองใหประทับที่นั่น แลวก็ภาวนา
โดยถูกทางตามที่ทรงคาดหมายเอาไว คือเจริญอานาปานสติ เมื่อถูกทางแลวก็เร่ิมเจริญ
อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออกๆ เรียกวาภาวนาถือลมหายใจอานาปานสติเปน
อารมณของใจ พระองคก็ทรงบําเพ็ญอยางนั้น ก็เปนไปอยางสะดวกทุกอยาง พอ
ปฐมยามก็บรรลุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี่ละถูกทางแลวกบ็รรลุ ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดวา เกิดมากี่ภพกี่ชาติมากขนาดไหน ทรง
พิจารณายอนหลังทราบโดยตลอดทั่วถึง 

จากน้ันก็พิจารณาดูสัตวโลก เขาจะเกิดจะตาย จนกระทั่งนับไมไดอยางเรานี้หรือ
ยังไงบรรดาสัตวโลกนะ เมื่อพิจารณาสัตวโลกก็เปนแบบเดียวกัน ยิ่งมากกวานั้นอีก เกิด
ความสลดสังเวชทั้งสองเหตุ คือความเกิดตายของเรา และความเกิดตายของสัตวโลก 
เพราะอะไรเปนตนเหตุ นั่นละที่นี่ ทรงเขาพิจารณาตนเหตุแหงความเกิดแกเจ็บตายไม
หยุดไมถอยนั้นโดยทางจิตตภาวนา ทานพิจารณาเขาไปก็ไปถงึ อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา 
ตนเหตุคือตวันี้เอง 
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พิจารณาอันนี้จนถอนอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลว ก็เรียกวาตรัสรูธรรมจาขึ้นมา
เปนศาสดาเต็มองค ส่ังสอนโลกตั้งแตบัดนั้นมา โดยไมตองไปถามใครเลย วาถูกหรือ
ผิดประการใด นั่นละพระองคทรงบาํเพ็ญยากลําบากขนาดไหน พอตรสัรูขึ้นมาแลวก็
ทรงทอพระทัย เพราะธรรมนั้นเปนธรรมที่อัศจรรยเลยโลกเลยสงสาร ประหนึ่งวาไมมี
ใครสามารถที่จะรูไดเห็นไดตามพระองค ทรงทอพระทัยอยูพักหนึ่ง แลวก็ทรงพินิจ
พิจารณา จากนั้นก็ทรงแนะนําส่ังสอนสตัวโลกเร่ือยมา 

ยกเบญจวัคคียทั้งหาขึ้น ทีแรกก็ดาบสทั้งสอง ก็ไดลวงไปเสีย นาเสียดาย 
ไมเชนนั้นนี้ก็จะไดบรรลุธรรมอยางรวดเร็ว แลวก็ยอนมาหาเบญจวัคคียทั้งหา มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนตน ทรงแสดงลงในอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ก็คือในตัวของเรา
ทุกคนๆ เปนองคแหงความตรัสรู อยูในนั้นหมดแสดงขึ้นมา จากน้ันพระอัญญาโกณ
ฑัญญะก็ไดทรงรูธรรมเห็นธรรมจากความทาทายของพระองควา ญาณฺจ ปน เม 
ทสฺสนํ อุทปาทิ อกปุปฺา เม วิมตฺุติ อยมนตฺิมา ชาต ิ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ความรู
ความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต นี่เทศนสอนเบญจวัคคีย ประหนึ่งวา
ทาทายของจริง ความหลุดพนของเราไมมีการกําเริบอีกแลว ชาตินี้เปนชาติสุดทายของ
เรา ตอไปนี้เราจะไมกลับมาเกิดอีกแลว 

พอพระอัญญาโกณฑัญญะไดทราบถึงใจแลวก็บรรลุพระโสดา แลวออกอุทาน
ขึ้นมาวา ยงกฺิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานแปลตามปริยัตินั้น  พูดไป
กลางๆ แปลตามปริยัติวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นยอมดับเปนธรรมดา 
แตที่เกิดขึ้นในทานผูที่รูธรรมเห็นธรรม สะดุดใจอยางรุนแรงอยางน้ี จะไมแสดงอยาง
นั้น จะเปนคําอุทานขึ้นมา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิด
แลวดับทั้งนั้น นี่ตัดขาดสะบั้นไปเลย ไมมีคําวาส่ิงใดสิ่งหนึ่งธรรมดาๆ กลางๆ เหมือน
ปริยัติทานแสดงเอาไว สําหรับผูปฏิบัติรูธรรมเห็นธรรมตองสะดุดใจอยางแรง ความ
สะดุดใจอยางแรงตองเปลงอุทานออกมาอยางเตม็เหนี่ยว จึงวา ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับ
ทั้งนั้น 

แลวอะไรละไมดับ นั่น อะไรๆ ก็ตามเกิดแลวมันดับทั้งน้ัน แลวอะไรละไมดับ ก็
คือใจดวงรูธรรมเห็นธรรมนี้ไมดับ ตวันี้เปนหลักแลวที่นี่ เหลานั้นปลอยหมด ยึดอันนี้
เปนหลักที่นี่ เปนพระโสดาขึ้นมา โสตะแปลวากระแสแหงพระนิพพานพาดพิงถึงแลว 
พระอัญญาโกณฑัญญะอทุานขึ้นมา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ พระองคก็ทรงอทุานรับกันวา 
อญฺาสิ วต โภ โกณฑฺฺโญ อญฺาสิ วต โภ โกณฺฑโฺญ พระอัญญาโกณฑัญญะผู
เจริญไดรูแลวหนอๆ นี่เปนสักขีพยานเบื้องตน 
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จากน้ันวันหลังตอมาก็แสดงอนัตตลกัขณสูตร ทกฺุขํ อนิจฺจํ อนตฺตา มวนเสื่อ
กันลงในอนัตตลักขณสูตร บรรลุธรรมเปนพระอรหันตขึ้นมาทั้ง ๕ องค พระอัญญา
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสช ิ ๕ องค บรรลุธรรมขึ้นมาในวันหลัง 
จากน้ันก็ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมา อยางน้ีละพระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญ ยาก
หรือไมยาก สลบถึง ๓ หน พวกเรามีแตสลบลงเสื่อลงหมอน ไมไดสลบดวยความพาก
ความเพียร ดวยความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังอะไรเลย มันก็ไมพบไมเห็นอรรถ
ธรรม 

ธรรมพระพุทธเจาประกาศมรรคผลนิพพานประจําองคศาสดา และประจําพุทธ
ศาสนาอยูตั้งแตวันนั้นตลอดมา แตกอนก็มอียูแลว แตไมมีใครมารูมาเห็น ไดคนคิดให
เจออยางจังๆ อยางพระพุทธเจาเจอแลวไดตรัสรูในขณะนั้น นี่ละธรรมไดปรากฏขึ้น
แลว พวกเทวดาอินทรพรหมตั้งแตชัน้ต่ําๆ จนกระทั่งถึงชั้นสุดทาย วาพระพุทธเจาตรัส
รูแลวๆ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทานก็บอก แตนี้เราไมเอามาแสดงเฉยๆ ชั้นนี้บอก
ชั้นนั้น ชั้นนั้นบอกชั้นนั้นตอไปเรื่อยในขณะเดียวกันเทานั้น ธรรมนี้บรรลือโลกตั้งแตบัด
นั้นมา ส่ังสอนโลก 

ผูที่ปฏิบัติตามพระองคกห็ลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถงึพระ
นิพพานไมหยุดไมหยอน ไมขาดวรรคขาดตอนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ปจจุบันนี้ถาผูใด
ปฏิบัติตามสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบแลวนั้นจะไมเปนอื่น จะตองบรรลุธรรม
เหมือนกันกบัครั้งพุทธกาล เพราะธรรมสดๆ รอนๆ เปนอกาลิโก ไมเลือกกาล
สถานที่เวล่ําเวลา ไมวาทําบาปทําบุญ เปนบาปเปนบุญขึ้นไดทุกเวลา นี่ทานบําเพ็ญ
ความดีงาม ควรแกมรรคผลนิพพานก็บรรลุมรรคผลนิพพานได เชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาล 

เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เปนลูกศิษยตถาคต อยาออนแอทอแทเหลวไหล 
แลวเอากิเลสเขามาพอกพูนหัวใจ ศาสนาเปนแตเพียงโลเอามาอวดเฉยๆ วาถือศาสนา
พุทธ แตกิเลสซ่ึงเปนมหาอํานาจอันใหญหลวงมันครอบงําอยูที่หัวใจ บังคับใหโลภ ให
โกรธใหหลงใหราคะตัณหา พอกพนูเต็มบานเต็มเมือง มีแตความหลงเนื้อหลงตัวลืม
เนื้อลืมตัวตลอด ที่จะใหรูเนื้อรูตัวไมมี มีตัง้แตกิเลสเต็มบานเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเรา 
แมชาวพุทธก็เปนแบบเดียวกันกับโลกเขาที่ไมมศีาสนา เพราะไมสนใจปฏิบัติ ถานํามา
ปฏิบัติแลวก็เปนของจริงขึ้นมา บรรลุธรรมผึงผังๆ ถึงมรรคผลนิพพานได 

นี่ละพุทธศาสนาเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมมีศาสนาใดเสมอเหมือน 
พูดตามหลักความจริงไมเหยียบย่ําทําลายศาสนาอื่นใด แตเอาความจริงออกมาพูดวา 
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานสําหรับผู
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ปฏิบัติ ถาผูไมปฏิบัติจะถือสักเทาไรก็สักแตวาถือไมเกิดประโยชนอะไร ใหเรายึดไป
แลวไปปฏิบัติตาม ควรจะไดขั้นใดภมูิใดก็ขึ้นอยูกับกําลังวังชาของเรา ใหตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบัติ แลวผลจะปรากฏขึ้นมาๆ โดยลําดับลําดาเหมือนครั้งพุทธกาลไมผิดอะไรกัน
เลย เพราะวากิเลสก็เปนกิเลสประเภทเกาแกมาดั้งเดิมนั้นแหละ ธรรมเปนเครื่องแก
กิเลส ก็เปนธรรมที่เคยแกเคยสังหารกิเลสมาดั้งเดิมเหมือนกนั เมื่อนําเขามาแกกันแลว 
กิเลสตองพนิาศฉิบหายไปได นอกจากไมแก ปลอยใหกิเลสพอกพูนหัวใจ ไปที่ไหนก็
หมดคาหมดราคา 

ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึตาย สรางแตส่ิงที่ไมเปนสารประโยชน ส่ิงที่ทําลายตน 
มีแตบาปแตกรรมเต็มหัวใจ ตายแลวจมลงนรก จะบอกวานรกมีหรือไมมกี็ตามไม
เหนือกรรมไปได ใครทํากรรมดีไดดี กรรมชั่วไดชัว่ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอํานาจใดที่
จะเหนืออํานาจแหงกรรมไปไดทานวา กรรมนี้เปนของสําคัญ กรรมพูดกลางๆ วาการ
กระทํา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ผลแหงความดีความชั่วอยูเหนือหัวใจเรา บังคับเรา หรือ
ฉุดลากเราใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ หรือฉุดลากเราใหจมลงถึงนรกอเวจีก็ได 
เพราะเปนการกระทําจากตัวเอง ทัง้ดีทั้งชั่วเราเปนผูทํา ผลตองเปนของเรา 

ดังที่ทานแสดงไว กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเปนสมบัติของเรา ถาเปนกรรมดีก็เปน
สมบัติของเรา ถาเปนความชั่ว ก็เปนคูกรรมคูเวร เปนขาศึกศัตรูตอตัวของเราเอง 
เพราะฉะนั้นใหพากันเลือกเฟนเสียตั้งแตบัดนี้ ยังไมสาย สวากขาตธรรมนี้ทันสมัย
ตลอดเวลา ไมมีคําวาเชาสายบายเย็น มีปจจุบันคือสวากขาตธรรมตรัสไวแลวโดย
ถูกตอง ใครปฏิบัติตามเมื่อไร กก็าวเดินตามธรรมพระพุทธเจานี้ จะหลุดพนจากทกุข
ไปโดยลําดับลําดา ไมมีวันคืนเดือนปมืดแจง มาทําลายมากีดขวางทางเดิน ของผูทําดี
ทําชั่วนี้ไดเลย ผูทําชั่วก็เปนชั่วตลอดไป ผูทําดีกด็ตีลอดไป  

ขอใหพากันอุตสาหพยายาม ตั้งอกตั้งใจฝกหัดจิตใจของตนใหดี ใจนี้ไมเคย
ตาย ไมมีคําวาตาย ทุกส่ิงทุกอยางขาดสลายลงไป ก็ไปเปนธาตุเดิมของเขา เขาก็ไมฉิบ
หายไปไหน สวนใจก็เปนใจตามเดิม ออกจากรางน้ีไปสูรางน้ันๆ ตามแตกรรมดีกรรม
ชั่วมีมากนอยของผูใด ของเขาของเรา จะไปเกิดตามอํานาจแหงกรรมนั้นละพาไป ให
เราสรางแตกรรมดีๆ จะไดพาไปนะ หากสรางแตกรรมชั่ว อยากไปสวรรคเทาไรกไ็มได
ไปละ ไมอยากไปนรก มนัก็จมจนได เพราะกรรมชั่วดึงลง กรรมดีดึงขึ้น  

ใหพากันสรางกรรมดี ความขี้เกียจขี้ครานเปนเรื่องของกิเลส เปนขาศึกกับการ
บําเพ็ญธรรมเสมอไป อยาชินชากับมัน ถาชินชากับมันแลวจมไดไมสงสัย ถาฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมของพระพุทธเจาแลว ก็ถือกิเลสเปนขาศึกตอเรา ความขี้เกียจขี้คราน 
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ความทอแทออนแอ ความไมเอาไหน เปนกิเลสทั้งน้ัน ปดออกใหหมด ความวาทําดีได
ดี ทําชั่วไดชัว่ นี่เปนเรื่องของธรรม ใหคัดเลือกเอาแตการทําดี จะเปนประโยชนแกตน  

นี่ละธรรมของพระพุทธเจา เราเกิดมานี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิด เร่ืองพุทธศาสนา 
พูดถงึเบ้ืองตนที่เราไปบวช เบ้ืองตนจริงๆ ก็คือพอนํ้าตารวง นี่ยกมาเปนคติตัวอยาง 
ใหทานทั้งหลายไดนําไปคิด ไมใชมาโอมาอวดนะ พูดใหเปนคติ ทีแรกเราก็วาจะไมบวช
แหละ สุดทายพอกม็าพูดถึงเร่ืองการบวช ลูกกูก็มีหลายคน กูไมหวังพึง่มันแหละ แตไอ
บัวนี้ กูหวังพึ่งมันไดในสิ่งตางๆ ทกุอยาง ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได นี่ยกขึ้น
เพื่อจะทุมลงนะ แตวาใหบวชนี่ มันไมเคยสนใจ หูหนวกตาบอดไปหมด นี่เวลากูตาย
แลว จะไมมใีครลากกูขึ้นจากนรก กูกจ็ะจมไปตลอดเลยละวางั้นนะ ถาไอนี่ไมบวชใหกู
แลว 

พอวางั้นน้ําตาพอรวงลง ใหเห็นสะดุดใจอยางแรงทีเดียว น้ําตารวง พอแมเห็น
พอนํ้าตารวง แมก็รวง เราก็โดดลุกในเวลานั้น ซึ่งกําลังรับประทาน ยังไมอิ่ม ไปคิดอยู 
๓ วัน เอาอยางเต็มเหนี่ยวมัดเจาของนะ คิดถงึเร่ืองการเรื่องงานอะไรๆ โลกเขาทําได 
เราทําได อะไรเขาทําได เราทําไดๆ ตลอดถงึการบวชศึกษาเลาเรียน เขาทําได ทําไมเรา
จะทําไมได ครูบาอาจารยทั้งหลายบวชจนทานตายกับผาเหลือง เปนสมภารเจาวัด ทาน
ยังเปนไดตายไดกับผาเหลือง เราทําไมจึงทําไมได การบวชนี้พอกับแมก็ไมไดมาบังคับ 
บวชแลวใหอยูเทานั้นปเทานี้เดือน ทาํไมเราถึงจะทําไมได มัดเจาของเขาเลย จนกระทั่ง
อยู เอาจริงเอาจังมาก จงึตองไปบวช 

เร่ืองราวเปนอยางน้ัน ไมไดตัง้ใจวาจะบวชอยูนานๆ ไปอะไรละ บวชไปตาม
ประสีประสา ครั้นบวชไปๆ อานหนังสือไปมันซึ้งในใจๆ ตําหนิเจาของไปเรื่อยๆ อยาง
นี้เราก็เคยผิดมาแลว เราเคยผิดมาแลว พยายามแกตัวเรื่อยๆ ไป อานจนกระทั่งถงึ
นิพพาน ทีแรกอยากไปสวรรค ครั้นอานเขาไปๆ สวรรคพรหมโลกสูนิพพานไมได 
อยากไปนิพพาน ทีนี้กห็นักแนนเขา อานหนังสือเขาเทาไรๆ จิตมันยิ่งดูดดืม่เรื่อง
นิพพาน อยากไปนิพพานเทานั้นๆ ทีนี้มีใครที่จะมาใหความไววางใจ วานิพพานยังมอียู 
มรรคผลนิพพานมีอยู ทานผูใดมาชี้แจงบอกใหทราบ เปนที่ลงใจแลววานิพพานมีอยู 
เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวจะปฏิบัติเอาตายเขาวาเลย เพื่อนิพพานอยาง
เดียว ไมเพื่ออยางอื่น  

นั่นแหละพอหยุดเรียน แลวก็บึ่งเขาหาพอแมครูจารยมั่น ทานก็เปดเรดารจับไว
อยางเต็มที่ ใสเปรี้ยงๆ เลย สรุปความวาเราลงใจ เร่ืองมรรคผลนิพพานที่เราเคยสงสัย 
แมกิเลสจะมีอยูในใจก็ตาม ขณะทีฟ่งเทศนทานจบลงแลว ไมมีเลยความสงสัยในมรรค
ผลนิพพาน นั่นละที่นี่ เหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นี้แหละ ประกาศแจงอยูในใจ 



 ๘

จากการไดยินไดฟงคําสอนของทาน ตั้งแตบัดนั้นมาถึงไดเอาใหญ ทานเปดเรื่อง
นิพพานใหเห็นชัดเจน มาก็มาถามตัวเอง เปนยังไงที่นี่ มาหาทาน สมใจทุกอยางทีท่าน
เทศนาวาการ ทีนี้เราจะจริงไหม ถามเจาของ ทางน้ีตอบขึ้นทันที ตองจริง ไมจริงตาย
เทานั้นวางั้น  

ตั้งแตบัดนั้นมาละที่นี่ การประพฤติปฏิบัติทางกรรมฐานนี้ เอา พูดใหพระลูก
พระหลานทั้งหลายฟง เราไปกรรมฐานเราไมไปกับใครนะ เราไปองคเดยีว พอแมครู
จารยทานก็สงเสริมดวย องคอื่นที่จะไป ถูกทานดทุานดา บางทีไปลาทาน ๒ องคบาง ๓ 
องคบาง จะลาไปเที่ยวกรรมฐาน ทานขึ้นทันที เหอ ตั้งแตอยูในวัดนี้มันก็ตกนรก
หมกไหมใหเห็นอยูทั้งวันทั้งคืน แลวออกจากนีแ้ลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนละ ทานวา
งั้น แลวใครจะกลาไป เมือ่ทานวางั้นแลวก็หยุดหมอบ 

แตสําหรับเราลาทานที่จะไปนี้ เมื่อไดโอกาสแลว ทานจะอนุญาตให เมื่ออนุญาต
แลวทานถามวา จะไปทางไหนๆ เราก็กราบเรียนทานตามทิศทางที่เราจะไป ซึง่เปน
สถานที่ที่ทานเคยพบเคยเห็น เคยอยูบําเพ็ญมาแลว วาที่นั้นดีที่นี้ดี แลวจะไปกีอ่งค นั่น
ทานถาม บอกวาจะไปองคเดียว ขึ้นทันทีเลย เออ ทานมหาตองไปองคเดียวเทานั้น ใคร
อยาไปยุงทานนะ ใหทานไปองคเดียว เอา ไปเลย นั่นทานวางั้น  

เราจึงมีตั้งแตการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง ไปเที่ยวกรรมฐานกับหมูกับเพื่อนไม
เคย เราพูดจริงๆ การศึกษาเลาเรียนก็พอเปนปากเปนทางแลว ที่เราจะปฏิบัติตาม เข็ม
ทิศทางเดินนั้นถูกตองดงีามอยูแลว ทานก็คงเห็นความตั้งใจของเราอยางยิ่งน่ันแหละ 
ทานถึงเปดทางใหเลย เพราะอยูกับทาน ทานดูตลอด เปนความตั้งใจขนาดไหนๆ ทาน
ทราบ พอเราลาทานไป ไดโอกาสแลวทานก็อนุญาต พออนุญาตแลววาจะไปกีอ่งค วา
ไปองคเดียว ทานผึงขึ้นเลยทันที ทานมหาตองไปองคเดียวเทานั้น ใครอยาไปยุงทานนะ 
นั่น เราจึงไปกรรมฐานตั้งแตองคเดยีว เมื่อไปแลวปาชาอยูกับเรา จะเปนจะตายเทาไร
ไมสนใจ เร่ืองความเปนความตาย จะรูในตัวของเราเอง เพราะจิตอยูกับเรา เปนก็เรา 
ตายก็เรา ปาชาอยูกับเรา ทีนี้มรรคผลนิพพานจะเอาใหได 

นั่นแหละที่นี่ มันก็ฟดใหญเลยละ ตั้งแตออกปฏิบัติ ๗ พรรษา ถึง ๑๖ พรรษา
นั้นแหละ ๙ ปพอดี นี่เรียกวาตกนรกทั้งเปนตลอดเวลา หาความสุขไมไดนะ 
เพราะฉะนั้นจึงไมเอาใครไปดวย ไปเที่ยวกรรมฐาน คือถาไปดวยก็เปนน้ําไหลบา 
รับผิดชอบองคนั้น รับผิดชอบองคนี้อยูลึกๆ นัน้แหละ ไมไดบอกวารับผิดชอบก็ตาม
มันหากเปน คนเรามีความรูสึกเหมือนกันนั้นแหละ ถาไปคนเดียวแลวปาชาอยูกับเรา 
เปนก็เปน ตายก็ตายไปเลย นี่ละถึงไปแตองคเดยีว เอา ไมฉันจังหันนี้กี่วันก็ชางมัน มนั
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จะตายจริงๆ เราก็รูนี่ ทําไมจะไมรู นั่นละมันจะตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมาใหฉันเสีย
พอบรรเทา 

แตจิตใจเวลาอดอาหารนี้ ภาวนามันดีนี่นะ เฉพาะอยางยิ่งคือ สติ ไมมีเผลอเลย 
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ําไมมีเผลอเลย เวลาอดอาหารเปนอยางน้ัน เห็นไดชัดๆ  
ถาอดนานๆ มันก็จะตายจะทําไง ก็ตองถไูถกันไป มาฉันบางอดบางๆ สลับกันไป คือถา
จะฉันไปจริงๆ มันเผลอไดๆ ถาจะอดเสียจริงๆ มันก็ตายไดเหมือนกัน แมจะไมเผลอ
มันก็ตายได มันยงัไมถึงที่สุดแหงทุกข สุดทายเรียกวา มันไมส้ินกิเลส มันก็ตองอดไป
อิ่มไปๆ สลับกันไปอยางน้ีเร่ือยมา  

นี่ละที่วา ๙ ป เปนตกนรกทั้งเปนอยูตลอด เปนความสมัครใจของเราเอง ดวย
ความเด็ดเดี่ยว นิสัยนี้เปนนิสัยที่เด็ดเดี่ยว ไมไดคุยนะ เปนอยางน้ัน วาอะไรจริงทุก
อยาง ถาลงไดลงใจแลว คอขาดขาดไปเลย ใหเสียดายไมมี คําวาทอแทออนแอไมมี เรา
มาคิดยอนหลังมาแลวนี้ แหม ขยะๆ นะ คือคิดยอนหลังตอนมันบุกกันเต็มที่กับกิเลส 
ดวยการประกอบความพากเพียรนี้ ตอนนั้นมันยังหนุมกวานี้ อายุก็เพียง ๓๐ ในระยะนี้ 
ความบึกบึนมันก็หนัก ความมุงมั่นตอพระนิพพานคือแดนพนทุกขนี้ยิ่งหนัก อะไรจะ
ทุกขจะยากลาํบากอะไรก็ตาม ไมมีน้ําหนักเทาความมุงมั่นตอพระนิพพาน  

นี่ละพาใหบึกบึน ซัดกันอยูถึง ๙ ป เอาเต็มเหนี่ยวๆ ตกนรกทั้งเปนอยูถึง ๙ ป  
เปนตามนิสัยของเราที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ทีนี้เวลามันผานไปแลวพิจารณายอนหลัง เรา
ยังหนุมนอย จนขยะนะ ขยะ โอโหย อยางน้ันมันก็ทําได อยางน้ีมันก็ทําได คืออยางที่
เวลาเราแกนี้ทําแลวมันตายเลย อันนั้นมันทําไดสบายๆ ที่จะใหวา มันทอถอยออนแอที่
นั่นๆ ไมมี มีแตเด็ดๆ ตลอดมาเลย จนกระทั่งถงึความมุงหมายที่เราปฏิบัติมานี้ จึงได
เอาอันนี้แหละไปคํานึงคํานวณยอนหลังดูความเพียรของเรา ไมมีที่วาทอแทออนแอ เรา
ทอแทออนแอตรงนั้น จิตใจทอถอยตรงนั้นตรงนี้ ไมมี มีแตขยะๆ แหม มันทําไดๆ คือ
ทําอยางทุกวันนี้ ดังที่เราคํานึงนี้ มันแกแลวนี่ ตายเลย  

ขนาดนั้นละทําความเพียร สุดทายก็ไดสมมักสมหมาย ตอนนั้นอายุก็ยังไมแก ดู
เหมือน ๑๖ พรรษาละมัง กําลังแข็งแรงทุกส่ิงทุกอยาง ธาตุขันธนี่เหมือนหนังหอ
กระดูก ประหนึ่งวาไมมีเนื้อเลย เพราะฝกทรมานตัวเอง ดวยการอดอาหาร ผอนอาหาร 
นี้มากที่สุด เกี่ยวกับเรื่องสติดี อดอาหารไปหลายวันเทาไร สตินี้ไมมีเผลอๆ พิจารณา
กิเลสมันทันกันๆ ถาเวลามาฉันแลวมนัลักษณะรถบรรทุกของหนัก มันไมคอยคลองตัว 
ถาเวลาไมฉัน มันคลองตัวๆ นี่ละไดบึกบึนมา จนเต็มความสามารถ 

จากน้ันมาเรื่องกําลังของจิต มันก็มขีึน้มาเรื่อยๆ กําลังวังชาทางดานจิตใจ สติก็
แข็งแกรงขึ้นมา ปญญากร็วดเร็วทันใจ ยันขึ้นไปหาความพากเพียรโดยอตัโนมัตินะที่นี่ 
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เมื่อมันมีกําลังเต็มที่แลว ความเพียร สติปญญาเปนอัตโนมัต ิไมตองบังคบั ไดร้ังเอาไว 
ที่จะใหขี้เกียจขี้ครานทําความเพียรไมมี เมื่อถึงขัน้สติปญญาเปนอัตโนมัตแิลว ตองร้ัง
เอาไว ไมอยางน้ันมันจะเอาเปนเอาตายจริงๆ นี่นะ ตองพักๆ เพราะการทํางานของจติ 
เกี่ยวกับเรื่องการฆากิเลสมันไมไดถอย นอนอยูอยางน้ี มันก็ไมถอย อยูภายในจิตใจ
หมุนติ้วๆ มีแตจะไปทาเดียวๆ  

ถึงขั้นมันเปนเปนไดทุกคนนั่นแหละ หลักความจริงนี้ถอดออกมาจากหัวใจ จาก
การปฏิบัติของตัวเอง มาเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง เราก็ไมเคยคิดวามันจะเปนไดอยางนี้
จิตใจ เมื่อถงึขั้นมันเปนเปนได เปนไดถึงเร่ืองความเพียรอัตโนมัตินี้ ไมมคีําวาถอย ถา
ลงไดกาวลงทางจงกรมจนกาวขาไมออก ถงึจะหยุด มันไมสนใจกับการกาวเดินไป ชา
เร็วขนาดไหน นานขนาดไหน กเิลสกับจิตกับธรรม ฟดกันอยูในหัวใจนี้หมุนติ้วๆ 
จนกระทั่งกาวขาไมออก ไปไมรอดแลวจึงพักเสียทีนึง  

วันนี้ก็เดิน วันหนาก็เดิน กลางคืนก็เดิน กลางวันก็เดิน ทําไมฝาเทามันจะไม
แตก อยางพระโสณะ ทานวาเดินจงกรมจนฝาเทาแตก เราลงใจ แตกอนเราก็อาน
ในทางปริยัติ ยังไมลงใจ แตพอมาเปนกับตัวเองนี้แลว ยอมรับวาพระโสณะทานเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก เชื่อทันทีเลย เพราะเราเปนอยางน้ันนี่นะ พอลงไดกาวลงแลว ไม
วากลางวันกลางคืน มันไมรูจักหยุดจักถอย จนกระทั่งกาวขาไมออกแลว มันถึงจะหยดุ 
คือมันหมดกําลังแลวกาวขาไมออก แลวหยุดเสีย  

วันนี้ก็เดิน วันหนาก็เดิน เปนอยูอยางน้ีตลอด ฝาเทามันจะเอาภูเขาหนามาจาก
ไหน มันก็ตองแตกไดนะซี ทีนี้พอเดนิไปๆ สุดทายมานี้ ไดมาดูฝาเทาเจาของเอง นี่ละก็
เอาไปเปนพยาน ยอมเชื่อพระโสณะทาน เวลามานั่งอยูอยางนี้ ฝาเทานี้เหมือนไฟลนนะ 
ออกรอนเปนฟนเปนไฟ เออ ฝาเทาเรานี้มันแตกเหรอ ครั้นเอาฝาเทามาดูจริงๆ มาดู
มนัก็ไมแตก แตมันบางแลวนะนั่น มันจะเขาไปถึงเน้ือแลว คือฝาเทาหนาๆ นี่นะ พอ
กัดเขาไปๆ ไมหยุดไมถอย มันจะเขาถึงเน้ือ นั่นละทานวาฝาเทาแตก ไมใชมันแตก
เหมือนหมอแตกนะ คือมันทะลุเขาไปถึงเน้ือ เรียกวาฝาเทาแตก อันนี้เรายังไมถึงน้ัน 
แตรูชัดเจนแลว เอาเทามาดู หือ เทาทําไมถึงเปนอยางน้ี มันถึงออกรอนเอานักหนา 
ไมใชฝาเทาแตกเหรอ ครั้นมาดูมาก็ยังไมแตกๆ แตเอามือลูบคลํานี้มันเสียวๆ มันเจ็บ 
มันเสียว นั่นจวนจะถึงเน้ือแลวนั่น 

นี่ละถากิเลสไมแตกเสียกอน ฝาเทาแตกแนนอน ยอมรับ ถึงยังไมแตกก็ตาม 
ยอมรับพระโสณะ ทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เราก็พูดใหยันตัวไดเลย นี่ถา
สมมุติวา กเิลสไมแตกเสียกอน ฝาเทานี้จะตองแตกแบบเดียวกัน แตนี้กิเลสมันแตก
เสียกอน ขาศึกทั้งหลายขาดสะบั้นลงไปแลว จะรบกับอะไร การเดินก็รูเวล่ําเวลา ทุกส่ิง
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ทุกอยางรูจักประมาณพอดิบพอดีไปเลย ความเพียรที่เปนแบบที่ธรรมจักรหมุนติ้วทั้ง
วันทั้งคืน มันก็ลดตัวของมันลงไปได โดยไมตองบอกตองบังคับกัน  

นี่ละการประกอบความเพียร เมื่อถึงขั้นเอาจริงเอาจัง ถึงขั้นจะไปโดยถายเดียว
แลว อะไรรั้งไวไมไดนะ ตองใหผานๆ ใหพนๆ โดยถายเดียว เร่ืองความขี้เกียจขี้คราน 
อยาเอามาพูดวางั้นเลย ทั้งๆ ที่แตกอนคลังความขี้เกียจขี้ครานอยูกับตัวของเรา แต
เวลาธรรมขึ้นแทนที่แลว ความขยันหมั่นเพียรก็ไมอยากพูดอีก มันเลยนั้นอีก มีแตจะ
ใหพนๆ โดยถายเดียว นั่นเปนเอง เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดเลย ฝาเทายัง
ไมแตก แตรูชัดเจนวาฝาเทานี้ออกรอนมาก มาจับมาลูบคลํานี่เสียวๆ เจ็บ ถานานกวา
นั้นจะแตก นี้กิเลสขาดสะบั้นไปเสียกอน พอกิเลสขาดสะบั้นแลว ความเพียรประเภท
นั้น มันก็ระงับเอง  

นี่ละการประกอบความพากเพียรของเรา เราทํามาอยางน้ี เพราะฉะนั้นการ
แนะนําส่ังสอนใคร จึงมีนิสัยกิริยานี้ นิสัยผาดโผนโจนทะยานแฝงอยูๆ จนได การเทศน
เหมือนจะกดัจะฉีก แตใจไมมีอะไร มันหากมีนิสัยเอาจริงเอาจังอยางน้ัน ผาดโผนอยูใน
ตัวของมัน จนพอแมครูจารยไดร้ังเอาไว เพราะความเพียรของเรา มันเปนนิสัยผาดโผน 
ทานเคยรั้งอยูเสมอ ทานรั้งใหอยูในความพอด ี จอมปราชญทานรั้งเอาไว ร้ังจอมโง
เอาไว เราไมรูจักประมาณ  

นี่ละการประกอบความพากเพียร แตเวลามันถึงที่ของมันแลว มันก็หยุดทุก
อยาง หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง ความเพียรจะเปนแบบไหนรูเอง นี่ละการประกอบ
ความพากเพียร ที่ไดธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลายอยูเวลานี้ ไดมาแบบนี้ละ แบบผาด
โผนโจนทะยาน เอาจริงเอาจัง เอาเปนเอาตายเขาวา ไมมีคําวาทอถอยออนแอ เล็งคืน
หลังไมเห็นมี ตั้งแตเราเริ่มออกปฏบิัตินี้ ความพากเพียรเราทอถอยออนแอไมเห็นมี
เลย มีแตขยันมาตลอดๆ แลวกาวเขาถึงขั้นความเพียรอัตโนมัตินี้แลว ยิ่งหมุนเปน
ธรรมจักรไปเลย กลางคืนไมนอนจนตลอดรุง ไมนอนเลยนะ คือ มันไมยอมหลับ นอน
มันก็ฟดกับกิเลสอยูนั่น ภาวนาอยูนั่น นั่งมันก็ฟดกับกิเลส ยืนเดินนั่งนอนฟดกับกิเลส
ตลอดเวลา แลวจะเอาเวลาไหนมาหลับละ  

นี่ละถึงไดร้ังกันดวยพุทโธ เราเคยพูดแลว ทํายังไงมันกไ็มหยุด มันผาดโผนโจน
ทะยาน ดวยการหมุนฟดกันกับกิเลส ตองเอาพุทโธเขามาเปนที่ยับยั้ง ใหหยุด งาน
ทั้งหลายที่หมุนเปนธรรมจักร ใหหยุดทั้งหมด ใหมาอยูกับพุทโธอันเดียว พุทโธนี้จะ
เปนที่รวมจิต ใหจิตสงบลงกับพุทโธแลว จะสงบลงไดหนึ่ง จะหลับไดหนึ่ง  

ทีนี้พอ พทุโธๆ ตองเอาพุทโธมาภาวนานะ แตกอนเราไมเคย พอปลอยจากพุท
โธไมไดนะมนัจะหมุนของมันเปนธรรมจักร ทีนี้หันเขามาหาพุทโธ ใหอยูกับพุทโธ ไม
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ตองออกไปทางสติปญญาที่หมุนตัวเปนเกลียว ใหอยูกับพุทโธๆ อยูอันเดียว ใหอยูกับ
พุทโธๆ เดีย๋วจิตคอยสงบลงๆ สงบแนวลงไปเปนสมาธิ แนะ มันกลับมาเปนสมาธินะ 
แนว ทีนี้เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม ผาสุกเย็นใจ สบายหมดเลย การงานทั้งหลาย
เหลานั้นเรียกวาระงับไปหมด ในขณะที่จิตเขาสูความสงบ นั่นละตองร้ังเอาไวอีกนะ 
บังคับเอาไว ถาปลอยออกไปนี้ มันจะออกทางดานปญญาทันที จนกระทั่งมกีําลังวังชา
ทางจิตใจ กระปกระเปราทุกอยางพอแลว เอา ทีนี้ออกรบไดแลว ออกๆ ก็ใสผางเลย ก็
มันจะออกอยูแลว ตองร้ังกันดวยคําบริกรรมพุทโธ  

ใหทานทั้งหลายจําเอาไว เปนอยางน้ัน ไมมีใครสอน เราทําของเราเอง คือวิธี
ไหนมันก็ไมหยุด หมุนอยูตลอดเวลา ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันไมมีเวลาหยุดหมุน 
นอนก็ไมหลับ ตองเอาพุทโธๆ มายับยั้ง อยูกับพุทโธสงบไดหนึ่ง พอสงบลงไปแลว
อยากหลับมันก็หลับไดหนึ่ง นั่น ถาไมมีพุทโธ มนัจะหมุนของมันไป 

ใหจําเอาไวนะ จิตนี้ถาลงไดกาวเขาสูปญญาแลว มันจะไมถอยจริงๆ ตองเอา
สมาธิ คือคําบริกรรมพุทโธ บังคับเอาไว พุทโธๆ ของเราบังคับแตกอนทีม่ันจิตฟุงซาน
ดวยอํานาจของกิเลส นี่มนัฟุงไปดวยอํานาจของธรรม ตองร้ังกันไวดวยพุทโธเหมือนกัน 
จนกระทั่งมนัไดกําลังแลวออกๆ นี้จนกระทั่งมนัผานได พอผานไปแลว วิธีปฏิบัติ
ตัวเองจะไปถามใคร มันก็รูเองเห็นเอง  

นี่ละการปฏิบัติตัว เอาจนจาขึ้นมาภายในใจแลวนี้ พอพูดอยางน้ีแลว มันเปน
อยางพระพทุธเจาทานแสดงไวในตําราวา พระพุทธเจาตรัสรูแลวทรงทอพระทัย ทรงทํา
ความขวนขวายนอย ไมอยากสั่งสอนสัตวโลก เราก็อานไปธรรมดาแตกอน แตพอมา
เจอธรรมประเภทนี้แลว ประเภทที่วาไมมีอะไรเหมือนในสามแดนโลกธาตุ คําวาเลิศ
เลอก็ไมมอีะไรเหมือน ทีนี้มองดูคนทีจ่ะมารับธรรมประเภทนี้ มีใครบาง ประหนึ่งวาไม
มี สัตวโลกเหมือนหนึ่งวามีแตเราคนเดียว โฮ จะสอนไปยังไง ใครจะไปรูไดเห็นได ถึง
ขนาดนี้แลวสอนใครเขาก็จะหาวาบาวาบอไป อยูไปกินไปพอถึงวันไปเสียเทานั้นดีกวาที่
จะมาสอนโลกใหเขาหาวาเปนบา  

นั่นเห็นไหมละ คืออันนัน้มันเลยเสียทุกอยาง คาํวาอัศจรรยก็เลยทุกอยาง ทีนี้
โลกมูตรโลกคูถ กับอันนั้นมันเขากันไดยังไง พวกมูตรพวกคูถพวกหนอน เขาจะไปชอบ
ทองคําทัง้แทงไดยงัไง เขาก็ชอบแตมูตรแตคูถพวกหนอนพวกแมลงวัน อันนี้มันอยูใน
ขั้นหนอนขั้นแมลงวันมันก็ชอบแตมตูรแตคูถ พอถึงขั้นนั้นแลวมันดูแมลงวัน ดูหนอน
กับมูตรกับคูถไมไดซิ  

นี่ละใหพากันจําเอา เปนไดนะ เราคิดวาตั้งแตพระพุทธเจาวาทรงทอพระทัย ทํา
ความขวนขวายนอย ไมอยากสอนสัตวโลก เวลามันเปนขึ้นมาเปนไดอยางนั้นนะ เราจะ
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สอนใคร ใครจะไปรูไดเห็นได ลงถึงขนาดนี้แลว ธรรมนี้ขนาดนี้แลว ประหนึ่งวามัน
สุดวิสัยของโลกที่จะมารูไดเห็นไดในธรรมประเภทนี้ ก็มีแตปลอย ปลอยวางอยูอยาง
นั้น อยูไปกนิไป พอถึงวันเทานั้นไปเสีย ดีกวาที่จะไปสอนเขาใหเขาวาบาวาบอไป  

ทีนี้เมื่อเวลามันยอนมาสอนเจาของ กระตุกเจาของแรงเหมือนกันนะ ที่วาก็เมื่อ
ธรรมถึงขนาดนี้แลวไมมีใครรูไดเห็นได ประหนึ่งวามีแตเราคนเดียวรูไดเห็นได เราเปน
เทวดามาจากไหน เราทําไมถึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด นี่ละสําคัญ เหตุใดคือสาย
ทางมี สายทางแหงบารมีของเรา ตางคนตางสรางมามากนอยๆ เปนสายทางมาๆ นี่ละ
เหตุนี้เอง พอวารูไดเพราะเหตุใด มนัก็หยั่งถึงเรา ถึงการสรางของเรามาดวย ออ รูได 
ยอมรับนะ รูไดถงึไมมากก็ได ปฏิเสธไมไดเลย ยอมรับ  

นั่นละที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลก ก็ทรงพจิารณาอันนั้น ไมใชไปวดัรอย
ทานนะ มันเปนอยางน้ันจะใหวายังไง ทีแรกจะไมสอนใครเลย สอนใครเขาจะหาวาบา
ไปหมด อยูไปกินไป พอถึงวันแลวไปเสียเทานั้นละดี แตเวลามาพิจารณาเทียบเคียง 
เรากับโลกมันก็เหมือนกนั เวลามันมืดมันกม็ืดเหมือนกนั เวลามันแจงมันกแ็จง
เหมือนกัน เมื่อชําระสะสางมันก็เปนไดเหมือนกัน ก็ยอมรับ เออ ได เอา ได แนะ ไม
มากก็ได นั่น ลงแลวที่นี่  

นี่ละที่สอนโลก พระพุทธเจาสอนโลก ธรรมชาติอันนั้นเหมือนวามันเลยไปหมด 
ไมมีใครที่จะสามารถรูไดเลย ประหนึ่งวามีแตพระพุทธเจาพระองคเดียว แลวก็
ประหนึ่งวามีแตเราคนเดียว พอพิจารณาแยกแยะออกไปแลว พระพุทธเจาก็คน เราก็
คน สัตวโลกทั้งหลายก็คน เมื่อปฏิบัติตามธรรมที่ควรจะรู มันก็รูไดเหมือนกัน นั่น มัน
ก็ยอมรับกัน นั่นละจึงไดอุตสาหพยายามแนะนําส่ังสอน ถาฝกฝนอบรมไปจริงๆ มนัก็
ไดอยางน้ันละ ไมตองสงสัย ใหพากันจดจําเอา 

พระของเราเหมือนกัน อยาเปนบากับโลกกับสงสารเขานะ พระเปนนักเสียสละรู
ไหม เสียสละหมดทุกส่ิงทุกอยาง ดังในครั้งพทุธกาลทานแสดง แมมหากษัตริยเสด็จ
ออกทรงผนวช ไมเคยสนใจในสมบัติ ในพระราชวัง ไพรฟาประชาชีทั้งหลาย ไมสนใจ
เลย เขาในปาๆ สําเร็จออกมา องคนี้สําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จสกิทาคา องคนั้นสําเร็จ
อนาคา องคนี้สําเร็จพระอรหันต ออกมาจากปา มหาวิทยาลัยปา นั่น มหาวิทยาลัยปามี
มาดั้งเดิม อนันี้เขามาตั้งขึ้นทีหลังตางหาก มหาวิทยาลัยปาของพระพุทธเจามีมาดั้งเดิม 
เราปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยปา เปนสรณะของโลกมา ที่วา สงฺฆํ สรณํ คจฉฺามิ สวนมาก
จะมีตั้งแตผูสําเร็จมาจากมหาวิทยาลัยปานั้นแหละ  

ใหพากันจดจําเอา เราอยาใหมหาวิทยาลัยบาๆ บอๆ มาเหยียบหัวธรรมะ 
ธรรมะเปนยังไงไมมีคาบางหรือ มหาวิทยาลัยปาของพระพุทธเจา เปนสรณะของโลก
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เห็นไหม อันนี้เขาเปนสรณะของใคร ก็มีแตความฟุงเฟอความลืมเนื้อลืมตัว วาเราเรียน
ชั้นนั้นชั้นนี้ ในมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ วาขี้หมามันอะไร ไดเร่ืองไดราวอะไร มัน
ลืมตัวตางหาก ธรรมพระพุทธเจามาจากในปา ไมไดลืมตัวนะ เปนสรณะของโลกโดย
พระองคไมลืมตัว ใหพากันจําเอา เอาละพอ เทศนไปเทศนมาเหนื่อยแลว 

 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 
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