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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ 
ใหยึดพระพุทธเจาเปนตัวอยาง 

 
 นักบวชและเปนนักปฏิบัติท่ีโลกใหนามวาพระธุดงคกรรมฐาน และตัวเองก็ถึง
พรอมดวยเจตนาในการบําเพ็ญคุณงามความดีตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงความหลุดพน
จากทุกขโดยประการทั้งปวง ทานเหลาน้ีแลเปนผูเขาถูกชองถูกทาง ตามแถวทางเดิน
ของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญและไดตรัสรูมา ตลอดถึงนําธรรมะมาประกาศธรรมสอน
โลก ก็ทรงประกาศสอนในแนวทางท่ีวาน้ี คือการบําเพ็ญคุณงามความดี ก็คุณงามความ
ดีนั้นจะอยูที่ไหน อะไรจะเปนเครื่องสัมผัสรับทราบรูเห็นกับคุณงามความดีนั้นๆ นอก
จากใจนี้เทานั้น ไมมีสิ่งใดจะรับทราบไดในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้ มีใจนี้เทา
น้ันเปนผูจะรับทราบและบําเพ็ญตนท้ังการละและการบําเพ็ญ 

นี่พวกเราทั้งหลายไดมาบวชในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาท่ียอดเย่ียมและ
ไดมาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองคทรงสั่งสอนไวนี ้ นับวาเปนโอกาสและ
เปนหนาที่การงานที่เหมาะสมอยางยิ่งกับความเปนนักบวชของเรา ถาไมลืมตัวไปเสีย 
โดยอาศัยผาเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหวบูชานี ้ มาเปนประหนึ่งวาดินเหนียว
ติดหัวแลวก็วาตนมีหงอนเสีย โดยที่วาตัวไดบวชเพียงเทานี้แลว ทุกส่ิงทุกอยางก็นึกวา
สมบูรณเต็มที่แลวในความเปนพระของตน ถาอยางน้ีก็ไมมีทางท่ีจะกาวเดินเพ่ือความ
เจริญรุงเรืองสมเจตนาที่มุงไวแลวนั้นเลย 

ผูตั้งใจเพื่อความหลุดพนจริงๆ ก็พึงคํานึงถึงทางดําเนินของพระพุทธเจาผูทรง
เปนคติตัวอยางอันดีเยี่ยมมาแลว ทั้งๆ ที่พระองคเปนกษัตริย คําวาเปนกษัตริยโลกทั้ง
หลายก็ทราบท่ัวถึงกันแลววาเปนบุคคลประเภทใด ถาพูดถึงความมีคุณคามีราคา ความ
ที่นาเยินยอสรรเสริญ ก็อยูในความเปนพระมหากษัตริย แตเวลาพระองคเสด็จออกทรง
ผนวชน้ัน มิไดเสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเขาใจกัน วาเสด็จออกทรงผนวชอยางมีหนามี
ตา มีคนเคารพเล่ือมใส หรือวาไดรับการแหแหนออกไป 

แตพระองคเสด็จไปแบบหาคุณคาไมได สลัดพระองคจากความเปนกษัตริยและ
ความมีคุณคาทุกแงทุกมุมออกไป ประหนึ่งวาเปนผาขี้ริ้วเปนคนอนาถา สลัดความ
สําคัญที่วามีคุณคามีราคามีความเปนพระมหากษัตริย เปนตน ออกจากพระทัยและ
กิริยาแหงความเคล่ือนไหวทุกแงทุกมุมเสียท้ังหมด เหลือเพียงวาเปนบุคคลคนหนึ่งเทา
น้ัน คําวาสิทธัตถราชกุมารอันน้ันก็เปนพระนามของวงศกษัตริย พระองคไมไดนํามา
เกี่ยวของเลย เสด็จออกเพื่อบําเพ็ญพระองคไหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซึ่งมีคุณคา
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เหนือโลกสงสาร มีพระทัยมุงหมายตอธรรมดวงเลิศนั้นโดยถายเดียว เพราะฉะนั้นจึง
ทรงสละไดทุกสิ่งทุกอยางในบรรดาที่โลกรักและสงวนกัน 

การเสด็จออกทรงผนวช เราก็ไมเคยไดยินวาพระองคไดประทับอยูในหอ
ปราสาทราชมณเทียรที่ไหนเหมือนกับกรุงกบิลพัสดุ ก็ไปอยูตามประเภทแหงคนอนาถา 
เพื่อบําเพ็ญคุณงามความดี สละทิฐิมานะทุกแงทุกมุมเพื่ออรรถเพื่อธรรมนี่เทานั้น 
เพราะฉะน้ันการประทับอยูของพระองคจงึสะดวกสบายหายกังวล อาหารการบิณฑบาต
ที่เรียกวาเครื่องเสวย ซึ่งเคยเสวยในนามหรือในความเปนพระราชาก็สละเสียสิ้น เหลือ
แตคนอนาถาขอทานเขามาเสวยเทาน้ันพระองคก็สบาย 

นี่เพราะการละสิ่งที่เขาใจวามีคุณคาแตมาเปนอุปสรรคตอหัวใจนี้ออกเสีย เหลือ
แตธรรมอันเลิศที่พระองคทรงมุงหวัง ซึ่งไมขัดกับสิ่งใดๆ ไมเปนอุปสรรคตออะไรใน
โลก มีเหลือนี้เทานั้นแลวทรงบําเพ็ญ วิธีใดซึ่งทรงคิดวาจะเปนไปเพื่อความตรัสรูตาม
พระประสงคก็ทรงบําเพ็ญ ขนาดที่สละเปนสละตายถาเปนภาษาของเรา ไมเห็นแก
ความยากความลําบากเหนือส่ิงท่ีพระองคทรงมุงหวัง คือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
น้ันเลย ทรงบําเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งเห็นวาไมใชทางแลวจึงทรงลดละ
ปลอยวางวิธีน้ัน 

สรุปความลงก็ทรงยอนหลังมาพิจารณาถึงเร่ืองอานาปานสติ ซึ่งเคยไดแสดงให
ฟงหลายคร้ังหลายหนแลว จึงทรงบําเพ็ญธรรมดวยอานาปานสต ิ ทรงระลึกกําหนดลม
หายใจเขาออก แลวทรงสละพระองคในสถานท่ีน่ันดวย ทั้งความเปนพระพุทธเจาก็จะ
ใหเปนในสถานท่ีน่ัน หากไมไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ปาชาก็คือสถานท่ีแหง
เดียวกันน้ัน ไมทรงคิดจะโยกยายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอยางไรอีก น้ีเปนวาระสุด
ทายที่พระองคทรงปลงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู แลวก็ไดตรัสรูอยางสมพระทัยใน
คืนวันเดือน ๖ เพ็ญ 

ธรรมที่พระองคทรงรูทรงเห็น และวิธีการดําเนินของพระองคอันเปนแนวทาง
หรือเปนตนเหตุใหตรัสรูนั้น ไมปรากฏวามีผูหนึ่งผูใดไดเคยบําเพ็ญมากอนและเปนครู
อาจารยสอนมากอนเลย ไมวาจะสอนผูหน่ึงผูใดมากอนหรือสอนพระองคเองก็ไมเคย
ปรากฏ เปนเรื่องของสยัมภูทรงขวนขวายโดยลําพังพระองคเอง เวลารูก็รูขึ้นมาโดย
ลําพังพระองคเองเทานั้น 

ธรรมที่รูขึ้นมาในคืนวันตรัสรูนั้นเปนธรรมที่ประเสริฐเลิศโลก เหนือโลกเหนือ
สงสาร เปนโลกุตรธรรมอันสุดยอดแหงธรรมทั้งหลาย ไดแกวิมุตติพุทโธขึ้นมา เมื่อได
ปรากฏในพระทัยแลว อุบายวิธีการตางๆ ที่จะทรงแนะนําสั่งสอนโลกเพราะความ
เมตตาสงสารนั้น ก็ปรากฏขึ้นกับธรรมที่ทรงรูทรงเห็น การทรงรูทรงเห็นนั้น เห็นทั้ง
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โทษเห็นทั้งคุณ เห็นทั้งหัวใจสัตวโลก กรรมของสัตวโลก เห็นทั้งพระทัยของพระองค
และกรรมของพระองคที่เคยเปนมาอยางใดอยางถึงพระทัย 

เพราะฉะนั้น การแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงทุมเทลงดวยพระเมตตา
อยากจะใหสัตวท้ังหลายไดหลุดพนจากความทุกขความทรมาน หรือมหันตทุกขเหลา
น้ันจรงิๆ ใหถึงซ่ึงความสุขนับแตความสุขข้ันพ้ืนๆ ขึ้นไป ซึ่งดีกวาที่ไปจมอยูในนรก
เปนไหนๆ ตลอดความสุขสุดยอดไดแกความหลุดพนไปเสียโดยถายเดียว เมื่อทรงแนะ
นําสั่งสอนจึงทรงสั่งสอนดวยความถึงพระทัย เพราะอํานาจแหงความเมตตาท่ีมีกําลัง
มาก เนื่องจากเห็นเหต ุ ๒ ประการนั้น เปนเครื่องกระตุนหรือเปนเครื่องประจักษพระ
ทัย คือแดนแหงสัตวโลกท่ีไดรับความทุกขความทรมานน้ันมีรอบในสามแดนโลกธาตุ 
ไมมีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตวโลกทั้งหลายจะไมไดรับความทุกขความทรมาน มาก
นอยไปตามอํานาจแหงกรรมของตน สวนความสุขก็มีเจือปนกันไป แตความทุกขน้ัน
เปนสิ่งที่เดนเอามากสําหรับสัตวโลกซึ่งตองจมอยูเปนจํานวนมาก ย่ิงกวาผูท่ีไดรับความ
สุขความสบายเพราะอํานาจแหงกรรมดีของตน 

เมื่อพระองคทรงเห็นความทุกขความทรมานในเหตุการณเหลานี้ และทรงรูทรง
เห็นประจักษในพระทัยที่เลิศเลอหรือวาถึงบรมสุขแลว ลบลางบรรดาความทุกขท้ัง
หลายที่เปนมาเหลานั้นโดยสิ้นเชิง จึงทรงแนะนําสั่งสอนเต็มพระทัย เพราะอํานาจแหง
ความเมตตา 

ธรรมท่ีนํามาส่ังสอนโลกน้ีไมใชธรรมธรรมดา เปนธรรมของทานผูบริสุทธิ์ดวย 
ธรรมของทานผูมีเมตตาอยางแรงกลาไมมีใครเสมอเหมือนดวย สอนสัตวโลกตามข้ัน
ตามภูมิแหงอุปนิสัยของตน ผูที่ควรจะหลุดพนไปไดอยางรวดเร็ว ก็รีบฉุดรีบลาก
กระชากดึงใหหลุดใหพนไปเสียในขณะนี้ๆ ผูที่ควรขยับขยายหรือเลื่อนชั้นขึ้นมา ดวย
พระกําลังแหงความสามารถที่ทรงแสดงอุบายตางๆ ใหรูใหเห็นใหกาวเดินข้ึนมา พระ
องคก็ทรงแนะนําส่ังสอนฉุดลากเร่ือยมาต้ังแตวันตรัสรู ไมเคยลดหยอนผอนความ
เมตตานั้นลงเลยแมแตนอย จนกระท่ังวันปรินิพพาน 

ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมที่กระเทือนโลกมานาน เฉพาะพระพุทธเจาของเราก็ได 
๒๕๐๐ กวาปน้ีแลว เปนธรรมท่ีปลุกสัตวโลกใหต่ืนจากความทุกขความทรมาน อันมี
โมหธรรมเปนสําคัญที่ทําใหลุมหลงลมจมไมรูสึกเนื้อสึกตัว ใหไดรูสึกเน้ือสึกตัวแลว
ประพฤติปฏิบัติตนใหหลุดพนจากวงแหงวัฏจักร ซ่ึงก็คือวงแหงวัฏทุกขของสัตวโลกน่ัน
แล 

เพราะจิตแตละดวงๆ ถูกรอยไวแลวดวยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเปนสําคัญ แลวก่ิง
กานสาขาดอกใบก็แตกกระจายไปเปนความทุกขความลําบาก ไมวาจะเกิดในภพใด
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แดนใด เพราะอํานาจแหงกิเลสนี้มีความรุนแรง ท่ีจะตองฉุดลากใหสัตวโลกไดทําบาป
ทํากรรมมากยิ่งกวาจะทําบุญนี้เปนไหนๆ เม่ือเปนเชนน้ันสัตวโลก ไมวาจะอยูในทิศใด
แดนใด เพียงแตมนุษยเรานี้เราก็เห็นประจักษกับตาแลว ถายังไมเห็นก็ใหดูหัวใจของ
เราเอง วาวันหน่ึงๆ มีความสุขความสบายแคไหน และมีความทุกขมากนอยเพียงไร มี
ส่ิงยุแหยกอกวนใหเกิดความกระเพ่ือมขุนมัวมากนอยเพียงไร ในหัวใจของเราแตละ
รายๆ ตลอดถึงรางกายท่ีหมุนต้ิวอยูกับหนาท่ีการงานน้ัน มีมากมีนอยเพียงไร ไมวาราง
ใดไมวาจิตดวงใดยอมเปนเชนน้ีเหมือนกันหมด 

เพียงมนุษยเทานั้นเราก็พอทราบได แลวกระจายออกไปหาสัตวท้ังหลายท่ัวโลก
ดินแดนน้ี ก็เปนจิตท่ีถูกรอยไวแลวดวยอํานาจของกิเลสอาสวะประเภทตางๆ มีอวิชชา
เปนตน ท่ีรอยรัดใหแนนหนาม่ันคงท่ีสุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวง เมือ่รอยไวแลว
เชนนั้นความทุกขก็ตองปอนเขาไป แทรกเขาไปแซงเขาไปมากนอย แทรกแซงกันอยู
อยางน้ัน เสริมกันอยูอยางน้ัน เหยียบยํ่าทําลายกันอยูอยางน้ัน แลวจะหาความสุขความ
เจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี ้ เพราะเปนโลกแหงฟนแหงไฟที่
เรียกวา ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา สุมอยูภายในจิตใจ จะหาความรมเย็นเปน
สุข มาจากที่ไหน ยอมหาไมได 

การที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตวทั้งหลาย กระจายทั่วโลกดินแดนแหงวิญญาณแต
ละดวงๆ มีมากนอยเพียงไร นี้แลเปนเหตุใหพระองคทรงพระเมตตาสงสารเอาอยาง
มากมาย เรานักปฏิบัติก็กรุณายอนเขามาสูจิตใจของเราวาเปนเชนเดียวกับโลกทั่วๆ ไป 
หากไมมีธรรมเปนเครื่องยับยั้ง ไมมีธรรมเปนเบรกหามลอ ไมมีธรรมเปนเครื่องตัด
ทอนภพชาติท่ีเคยหมุนมาแลวจํานวนมากมายหรือนานแสนนานขนาดใด ใหยนเขามา
จากอนาคต อยาใหมีมากมายเหมือนดังท่ีเปนมาแลวน้ีเลย ดวยการประพฤติปฏิบัติ
กําจัดมันเสียตั้งแตบัดนี ้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไมควรจะนอนใจ 

ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาน้ันเปนธรรมสุดยอดในการฉุดการลาก ถาเปน
ยาก็เปนโอสถอันเยี่ยมที่เรียกวา พุทธโอสถ ธรรมโอสถ สังฆโอสถ เยี่ยมทุกประเภท
แหงยาเหลาน้ี ที่จะฉุดจะลากเราใหหลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับ เฉพาะการปฏิบัติ
จิตตภาวนาน้ีเปนทางสายลัดสายตรง  แนวแนตอทางพนทุกขโดยถายเดียว   ถาไดรับ
การอบรมส่ังสอนหรือไดยินไดฟงจากครูจากอาจารยเปนท่ีถูกตองแนนอนแลว ตัวเอง
นํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ใหดําเนินตามแนวแถวท่ีไดยินไดฟงมาแลว ดวยเจตนาที่มุง
หวังตอแดนแหงความพนทุกข ซึ่งจะเปนการสงเสริมกําลังใหมากขึ้นทุกทีๆ ความหลุด
พนจากทุกขน้ันจะหดยนเขามาๆ จนถึงหัวใจของเรา เปนใจที่หลุดพนจากทุกขได เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจแหงธรรมเหลานี ้
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เปนเคร่ืองดําเนินเพ่ือความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับอยูแลว จนกระทั่งถึง
วิมุตติหลุดพน ไมนอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจานี้เลย 

ถาเราไมประมาทเห็นแดนนรกคือความเกิดแกเจ็บตาย ซ่ึงเต็มไปดวยความ
ทุกขทรมานนี ้ วาเปนสิ่งที่เลิศเลอเสียอยางเดียวเทานั้น จะมีทางหลุดพนไปไดไมสงสัย 
เพราะจิตดวงนี้เปนเครื่องยืนยันแลววาคือตัวพาใหเกิดใหตาย คือจิตแทๆ น้ันไมตาย 
ไมมีตาย แตอํานาจของกิเลสท่ีแทรกอยูในจติน่ันซิ มันพาใหเขารางนั้นรางนี้ ที่เรียกวา
เกิดวาตาย เกิดตายๆ เขารางไหนถาเปนรางอยูเฉยๆ คอยยังช่ัว แตมันไมใชตุกตา เมื่อ
จิตเขาไปแทรกอยูนั้น จิตเต็มไปดวยกรรมดวยวิบากแหงกรรม จะไมแสดงตัวออกใน
ทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกขไดอยางไร ตองแสดงอยางเต็มกําลังที่มีกรรมอยูในหัวใจ
มากนอยน่ันแล 

ไมวารูปใดรางใดก็ตาม ถามีกรรมช่ัวอยูมากขนาดไหน จะตองแสดงใหเต็มที่ถึง
ข้ันมหันตทุกขน่ันแล จนกวากรรมนี้จะออนตัวลงไปตามกฎของอนิจจังและหมดสิ้นไป
โนนแล จึงจะหมดความทุกขความทรมาน หรือมหันตทุกขในกรรมน้ันในภพน้ัน แลว
เปลี่ยนภพใหมขึ้นมา ก็เปนภพที่เต็มไปดวยกรรม เต็มไปดวยวิบากแหงกรรมอีกเชน
เดียวกัน เวลาไหนสัตววางจากการเสวยกรรมไมม ี เพราะกิเลสซึ่งเปนเชื้ออยูภายในมัน
ฝงจมอยูนั้น ทําใหทําบาปทํากรรม ใหไดรับเสวยความทุกขความทรมานอยูตลอดมา 
และยังจะตลอดไปไมมีที่สิ้นสุดยุติไดเลย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องตัดทอน หรือเปน
เครื่องตัดฟนขาดลงเสียเทานั้น 

ใหพากันเขาใจไววา ทุกขทั้งหลายที่ติดแนบไปกับความเกิดความตายของสัตว 
ไมวาของทานของเราของใครก็ตาม มันเปนเหมือนกันนี้หมด อยางสดๆ รอนๆ ไมมีคํา
วาชราครํ่าครา ไมมีคําวาจะสิ้นสุดยุติแหงการเกิดการตายตอไปอีก เพราะหมดกําลัง
แหงวัฏจักรที่ทํางานสิ้นสุดยุติลงไปอยางนี้ไมม ี นอกจากจะส้ินสุดยุติดวยอํานาจแหง
ความดีท้ังหลายเขาฟาดฟนห่ันแหลก หรือตัดทอนกันลงไปเทาน้ัน อยางอ่ืนท่ีจะใหวัฏ
จิตวัฏจักรของกิเลสท่ีฝงอยูภายในจิตน้ีพาใหกาวเดินไปสูภพน้ันภพน้ี แลวมีกําลังนอย
ถอยลงไป จนกระทั่งหมดกําลังแลวตายเชนเดียวกับสัตวทั้งหลายนี้ไมม ี คําวากิเลสตาย
อยางนี้ไมม ี นอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเปนมา และจะเปนไปตลอดกาลไหนๆ 
ไมมีคําที่วาสิ้นสุดยุติเลย 

นี่ซิพระพุทธเจาจึงเปนเรื่องจําเปนอยางมากที่มาตรัสรู น้ีเราก็อยูในทามกลาง
แหงความตรัสรูแหงศาสนาธรรมของพระพุทธเจา ทานสอนใคร ก็สอนพวกเราให
ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้นั่นเอง ประหนึ่งวาพระพุทธเจาทรงฉุดทรงลากอยู
ดวยพระหัตถของพระองคเอง จากธรรมทั้งหลายที่ประทานไวแลวไมเปนอื่น จึงเรียก
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วาสวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบแลว ถาเราทั้งหลายไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะ
ไมมีหวัง อยาเขาใจวากาลเวลาน้ันจะเปนเคร่ืองรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกาย และ
ภพชาติของเราในกาลตอไป จะตองเปนอยางนี้อยูตลอดไป นอกจากเราจะรีบเรง
ขวนขวายเสียแตบัดน้ีๆ ดวยความไมประมาทเทานั้น จึงจะมีทางผานพนไปได 

การบําเพ็ญภาวนาก็เคยไดแนะนําส่ังสอนมาแลวไมรูก่ีคร้ังก่ีหน ท่ีเก่ียวของกับ
สังคมพระเรา นับตั้งแตวันพอแมครูอาจารยมั่นมรณภาพไปแลวก็เปน ๔๐ ปนี้พอดี 
สําหรับหมูเพ่ือนมาเก่ียวของกับผม ผมก็ไดแนะนําส่ังสอนเต็มสติกําลังความสามารถไม
มีอะไรปดบังลี้ลับ หรือยังเหลืออยูเลยภายในใจน้ีแมแตนอย ไดทุมลงเต็มสติกําลัง
ความสามารถทุกดานทุกทาง ทานผูใดจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็ขอใหนําไปปฏิบัติให
ถึงใจแลวจะถึงธรรม 

ธรรมนี้สดๆ รอนๆ เชนเดียวกับกิเลสที่สดๆ รอนๆ อยูภายในจิตใจของเรา คิด
ไปทางกิเลส กิเลสก็เกิดข้ึนทันทีภายในใจ คิดไปในทางดานธรรม ธรรมก็เกิดขึ้นทันที
ภายในใจ ที่เรียกวาสดๆ รอนๆ เหมือนกัน ทั้งธรรมทั้งกิเลสอยูภายในใจของเรานี้แล
ไมอยูท่ีไหน อยาไปคิดใหเสียเวลํ่าเวลา ใหกิเลสมันกลอมไปเร่ือยๆ จนกระทั่งตายใจ
แลวลมจมไปตามมัน วามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแลว พระพุทธเจานิพพาน
นานแลว มรรคผลนิพพานไมมี นี่เปนเรื่องของกิเลส ถาเปนคนมาพูดก็เปนคนคลัง
กิเลสมาพูด ตัวเองไมเคยไดบําเพ็ญคุณงามความดี มีการภาวนาเปนตนมาแมแตนอย
เลย แตแลวก็มาพูดดวยลมปากที่สกปรกโสมม โดนเขาหูใดหัวใจดวงใด ก็กลายเปนหัว
ใจสกปรกโสมมไปตามๆ กัน เช่ือตามกัน จมไปตามๆ กัน ไมมีชิ้นดีแตอยางใดเลย 

หลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว ดวยความบริสุทธ์ิความ
ฉลาดแหลมคม ทั้งปจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจาที่ทรงรู
ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตวโลก ทรงสั่งสอนดวยความรูความเห็นความเปนจริงๆ และ
ธรรมน้ีเคยร้ือขนสัตวท้ังหลายใหหลุดพนจากทุกขมามากตอมากแลว นานแสนนาน
แลว ผูนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามแนวทาง เหตุใดกิเลสจะไมหลุดลอยออกไป
จากหัวใจ ตองหลุดลอยไมมีส่ิงใดเหลือภายในใจ เขนเดียวกับพระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยูน้ันแล ขอใหปฏิบัติใหถูกตองตามแนวทางน้ันเถิดจะไมเปนอ่ืน น้ีเปนหลัก
สําคัญของศาสนธรรมและการปฏิบัติ จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง สม
กับศาสดาเปนผูจริงจังและธรรมเปนของจริงจังทั้งเหตุแลผล 

วันคืนเดือนปลวงไปๆ เร่ืองโลกเร่ืองสงสารก็อยางท่ีเราเห็นน่ีแล เห็นไหม ได
ยินไหมเด๋ียวน้ีเวลาน้ี มันมีความสงบงบเงียบเมื่อไร น่ันละกิเลสพาใหเปน แลววันไหน
มันจะชราคร่าํคราพอใหเราไดสะดวกสบายบําเพ็ญคุณงามความดี ทางตาก็โดน ทางหูก็
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โดน ทางจมูก ล้ิน กาย โดนแตส่ิงเหลาน้ี เพราะมันมีอยูกับตัวของสัตวของบุคคล และ
สัตวบุคคลน้ีเทาน้ันเปนผูชอบในส่ิงเหลาน้ี เปนผูขวนขวาย เปนผูหามา เปนผูเสกสรร
ปนแตงขึ้นมา แลวก็มาเผาตัวเองๆ ดังที่เห็นๆ กันอยูน้ี แลวธรรมพระพุทธเจาก็หาทาง
เดินไมได เพราะมีแตส่ิงเหลาน้ีสกัดลัดก้ันไวหมด ทางตาก็ปดเขามา หู จมูก ลิ้น กาย 
ปดเขามา ปญญามีก็เปนปญญาของกิเลส จะพาเบิกทางเขาสูนรกอเวจีลมจมไปเสีย
หมด ไมมีสติปญญาที่จะเบิกทางเพื่อเขาสูมรรคผลนิพพาน หรือความหลุดพนน้ันเลย 
เม่ือกิเลสมีมากๆ แลวเปนอยางน้ีแล ตามีใหดู หูมีใหฟง ปญญามีใหคิดเพ่ือหาทาง
ออก 

เปนอยางไรในหัวใจของเราเวลานี้ กิเลสประเภทท่ีอยากรูอยากเห็นอยากดูอยาก
ชมเหมือนโลกๆ น้ันมีไหมในหัวใจเราน้ี ถามีก็แสดงวาเราไมผิดอะไรกับโลกเขา ถาผิด
ก็ผิดแตผาเหลือง ผาเหลืองท่ีไหนก็มีหาไดท้ังน้ัน ไมสําคัญยิ่งกวาธรรมภายในจิตใจเรา 
ที่บําเพ็ญใหไดใหถึงภายในตัวเองและเปนสมบัติของตัว ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติ
ปฏิบัต ิ

น่ีออนลงทุกวันๆ การแนะนําส่ังสอนหมูเพ่ือนรูสึกวาหดเขามายนเขามา แต
กอนผมก็ไมเคยพูด เวลาน้ีมันรูอยูภายในจิตใจ ไมมีใครรูยิ่งกวาเรารูเรา เพราะความ
รับผิดชอบกับธาตุขันธน้ีอยูตลอดเวลา เปนอยางไรก็เลาใหหมูเพื่อนฟง การเลานี้ไมได
เลาเพื่ออะไร เลาเพือ่ไมใหประมาท เหมือนกับวาเตือนอยูเสมอ อยานอนใจอยา
ประมาท ครูบาอาจารยเปนส่ิงท่ีพลัดพรากจากไปได แมแตพระพุทธเจายังปรินิพพาน 
พระสาวกอรหันตของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ มีจํานวนมากขนาดไหน แลวเปนยัง
ไง ทานก็นิพพานรวงโรยไปหมด เพราะรางกายนี้เปนสมมุติ ทําไมจะไมมีกฎ  อนิจฺจ ํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา เปนเครื่องเหยียบย่ําทําลายเลา แลวตัวของเราเองก็อยูในกฎอันเดียวกัน 
จะมีอะไรที่วิเศษยิ่งกวาทาน นี่แลเปนของสําคัญที่ควรระลึกอยูเสมอ ขอใหพากันต้ังอก
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ 

ใหเห็นในจิตของเรา ใหใจของเราไดเปนหลักเปนเกณฑ เราจะเอาส่ิงใดมาเปน
หลักเปนเกณฑ ในโลกอันน้ีดังท่ีกลาวมาแลวน้ันเอง ไมม ี มีแตสิ่งที่จะพัง มีแตสิ่งที่จะ
จม ทุกสิ่งทุกอยางอยูในกฎอนิจจังพึ่งไมได มีแตจะแตกจะสลายจะทําลาย แมใจนี้ไม
ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพัง น่ันละท่ีวาเกิดวาตาย เพราะสิ่งเหลานั้นพาใหพัง 
ตัวจิตเองไมพังไมฉิบหาย แตสิ่งที่จิตเขาไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเปนไปได มันจึง
เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ จึงไมใหนอนใจ ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ซึ่ง
เปนสิ่งที่จีรังถาวรตอไป จนกระทั่งถึงความเที่ยงแทแนนอน คือ จิตท่ีบริสุทธ์ิ ธรรมที่
บริสุทธ์ิ เปนอันหน่ึงอันเดียวกับหัวใจแลวน้ัน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของไม
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ได นี่ละพระพุทธเจาและสาวกทาน ทานบําเพ็ญถึงธรรมข้ันน้ี จึงเรียกวาโลกุตรธรรม 
คือธรรมเหนือโลก 

สภาวธรรมทั้งหลายมีกฎ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา บีบบังคับไวหมด อยูในกรอบ
แหง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา แตโลกุตรธรรม ข้ันวิสุทธิธรรมน้ีนอกเหนือไปจากกรอบอัน
น้ีแลว จึงไมมีอะไรเขาไปเก่ียวของเลย น่ันทานวานิพพานเท่ียง เที่ยงตรงนั้น คือจิตที่
บริสุทธิ์นั้นเองเที่ยงจะเปนอะไรไป เราผูเคยแปรปรวนน้ันแลกลับกลายเปนความเท่ียง
ขึ้นมา มีแตจติบริสุทธ์ิลวนๆ ธรรมลวนๆ น่ันแลคือความเท่ียง 

ใหทานทั้งหลายไดตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ อยูท่ีไหนอยาเผลอสติ อยาลืมเน้ือลืม
ตัวกับส่ิงใดในโลก ส่ิงท่ีเคยสัมผัสสัมพันธน้ีเคยสัมผัสสัมพันธมาสักเทาไร ปจจุบันก็
สัมผัสสัมพันธกันอยูจะต่ืนหาอะไร รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ไมใชเปนของใหม 
ของเกาทั้งนั้น ของเคยสัมผัสสัมพันธและเคยใหทุกขมาแลวดวยความลุมหลงของเรา 
ต่ืนหาอะไร ธรรมเปนเครื่องปลุกใหตื่น ต่ืนซิ ตื่นดวยสต ิตื่นดวยปญญา 

หาอุบายฝกทรมานตนหลายวิธีหลายดานหลายทาง เราอยาทําแตแงเดียวมุม
เดียว กิเลสมีรอยสันพันคมไมทันมัน ตองไดใชอุบายหลายวิธีการ เพือ่ใหจติอยางนอย
สงบก็ยังสบายคนเรา จิตสงบ สงบมากนอยเปนความสบาย ตื่นเตนภายในเจาของ อยูที่
ไหนก็สบายๆ นี่เห็นประจักษ เพียงจิตสงบเทานั้นก็เห็นประจักษแลวความสบายเปน
อยางไรบาง แลวจิตก็ไดที่ยึดไดที่เกาะ คือเกาะในสมาธิธรรม จิตสงบสบายอยูในน้ัน 
เพียงเทานี้ก็ไดที่เกาะแลว ที่เกาะนี้เย็น 

แลวกระจายจิตของตนออกไปดังท่ีทานสอนไวทางดานปญญา พินิจพิจารณากฎ 
อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เต็มอยูในรางกายของเราน้ีแหละ เราไปเยี่ยมปาชาภายนอก ไป
เห็นปาชาภายนอกขยะแขยงนากลัวต่ืนเตนตกใจ ปาชาภายในคือรางกายของเราท่ี
ครอบหัวใจของเราอยูเวลาน้ี ทําไมไมดู ทําไมไมตื่น ปาชาน้ีแลเปนสําคัญมาก ไปตื่น
อะไรปาชาภายนอก จิตของเราอยูภายในรางกายน้ีก็อยูในปาชาผีดิบน่ันเอง พิจารณาให
เห็นชัดเจนเชนเดียวกับปาชาภายนอก ใจจะไดปลอยไดวางภาระความกังวลวุนวาย 
ความยึดความถือซ่ึงเปนเร่ืองกองทุกขท้ังน้ันออกไปโดยลําดับลําดา ใหใจของเราสวาง
จาออกมา ถาใจไดปลอยส่ิงเหลาน้ีพิจารณาส่ิงเหลาน้ีชัดเจนแลว ใจจะเริ่มสวางจาออก
มาเรื่อยๆ เลย น่ีปญญา ทานวาปญญาเปนอยางน้ีเอง 

พิจารณาคล่ีคลายในส่ิงท่ีอยูกับตัวของเราน้ีแหละ รางกายน้ีอยูกับตัวของเรา 
พิจารณาขยายออกไป เปนยังไง กฎอนิจจังแปรมาตั้งแตวันเกิดถึงขณะนี้เปนยังไง แลว
ความทุกขมีมาต้ังแตวันเกิดเชนเดียวกันกับวันน้ีจนกระท่ังถึงวันตาย ความทุกขในขันธ
กับจิตนี้จะตองสัมพันธกันไปเรื่อยๆ เก่ียวพันกันไปเร่ือยๆ อนตฺตา ไมใชของใครทั้ง
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๒๖ 

นั้นตั้งแตวันเกิดมา ตายไปแลวก็ไมใชของใคร แลวถือหาอะไร พิจารณาลงไปซิน่ีละ
ปญญา พิจารณาแยกแยะกัน 

เมื่อจิตเห็นตามเปนจริงไปทีละเล็กละนอย ยอมปลอยวางความยึดม่ันถือม่ัน ก็
เทากับปลอยวางภาระอันหนัก ซ่ึงเปนกองทุกขออกไดโดยลําดับลําดาน้ันเอง นี่เรียกวา
ปญญาพิจารณาอยางนี้ เมื่อพิจารณาอยางนี้ก็ขอสรุปความเอาเลย เมื่อพิจารณาไมหยุด
ไมถอย ความสวางความเห็นแจงชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะคอยละเอียดเขาไปๆ จิต
ละเอียดเขาไป เพราะสิ่งแวดลอมอยูภายในจิตใจนั้นเปนสมมุต ิ เมื่อพิจารณาสิ่งเหลานี้
ซึ่งเปนการขัดหัวใจแลว ใจยอมมีความสวางกระจางแจงไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่ง
หมดไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจแลวเปนอยางไรที่นี่ จิตดวงนั้นเหมือนอะไรไหม อยู
ในโลกน้ีแหละเหมือนโลกใดบาง เหมือนส่ิงใดบางในโลกน้ี นี่ละพระพุทธเจาทรงรูในสิ่ง
ที่โลกไมรู เห็นในสิ่งที่โลกไมเห็น แลวคําวาบรมสุขก็สุขในส่ิงท่ีโลกไมสุข พระพุทธเจา
และสาวกทานสุข ทานประเสริฐในโลกที่ไมประเสริฐ อยูในทามกลางโลกน่ันแหละ แต
ไมเหมือนโลก คือหัวใจท่ีบริสุทธ์ิพุทโธแลวลวนๆ น้ันแล นี่คือผลแหงการประพฤติ
ปฏิบัติ เวลาน้ีสดๆ รอนๆ 

ใหทานทั้งหลายไดตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ เอาใหประจักษในหัวใจเจาของซิ อยู
ไหนประจักษ ถาลงใจกับธรรมไดสัมผัสสัมพันธกันมากนอย จนกระทั่งถึงเต็มหัวใจแลว 
อยูไหนก็อยูเถอะ กลาหาญเต็มที่ตอความจริงทั้งหลาย จะเปนจะตายไมมีอะไรสะทก
สะทาน เพราะเรื่องความเปนความตายเปนเรื่องของสมมุติ จิตอันนี้ไมใชสมมุติ นอก
เหนืออยูแลวตลอดเวลา ตั้งแตวันบรรลุหรือตรัสรูธรรมขึ้นมาภายในใจ กลายเปนจิตที่
บริสุทธ์ิลวนๆ ขึ้นมาแลว น้ันแลเปนจิตท่ีคงเสนคงวาหนาแนน ไมมีคําวา อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เขาไปเกาะไปเกี่ยวเลยแมแตนอย น้ันละทานวาเปนบรมสุข 

บรมสุข สุขอันนี้ไมใชสุขเวทนา เปนสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ 
แลว จึงไมมีกฎ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย วาบรมสุขนี้จะแปรไป ไมมีคํา
วาแปร ถาสุขเหมือนโลกเหมือนสมมุติท้ังหลายหรือสุขอันเปนสมมุติน้ัน ไมวาจะสุขทาง
กายทุกขทางกาย ไมวาจะสุขทางจิตทุกขทางจิต  แปรสภาพไดดวยกันทั้งนั้น  ไมมีอะไร
จีรังถาวรยั่งยืน แปรไดทั้งนั้น แตถาเปนบรมสุขซ่ึงอยูในความบริสุทธ์ิลวนๆ ของจิต
แลว ไมมีคําวา อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเก่ียวของเลย น่ันหายกังวลตลอดกาล ไมมี
คําวากาลน้ันสมัยน้ี หรือความยืดยาวขนาดไหนก็จะตองสิ้นตองสุดลงไปได แตนี้ไมม ี
เปนความเที่ยงตรง ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง ก็เมื่อไมมีกฎ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
เขาไปแทรกก็เที่ยงเทานั้นเอง ทําใจของเราใหเห็นชัดๆ ภายในจิตใจน้ีซิ ยืนเดินน่ังนอน
ก็สักแตวาเปล่ียนอาการของธาตุของขันธไปเทาน้ัน ธรรมชาตินั้นไมไดเปลี่ยนตัวเอง 
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ประจักษ ถาวาอัศจรรยก็เหนือโลกอยูตลอดเวลา อัศจรรยของทานไมไดตื่นเตนเหมือน
โลกอัศจรรย เหมือนโลกต่ืนเตนกัน จึงวาไมมีอะไรเหมือนสิ่งนั้น นั่นแลจึงเปนธรรม
สําคัญมากทีเดียว 

การปฏิบัติธรรมถาไมเอาจริงเอาจังจะไมไดเรื่องนะ เพราะเร่ืองของกิเลสน้ีคลอง
ตัวเต็มท่ีในหัวใจของแตละดวงๆ คือผูปฏิบัติของเรา ถาสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ไมแกกลาสามารถ ไมเอาจริงเอาจังแลวจะไมไดเรื่องอะไร วันหน่ึงๆ ปหน่ึงๆ จะลวง
ไปๆ แตมืดกับแจงเทาน้ัน แตกิเลสกับจิตจะไมแยกจากกันไปเลย ถาสติปญญาของเรา
ไมทันกับมันแลว อยางไรก็ตองพันกันไปน้ันละ แลวก็ไปจมอยูในกองทุกขอีก เชนเดียว
กับท่ีเปนมาแลวไมมีอะไรผิดแปลกจากกัน เพราะกิเลสไมเคยเปลี่ยนตัวเปนอยางอื่น มี
มากทุกขมาก มีนอยทุกขนอย จนกระทั่งไมมีเสียนั่นแลจึงไมมีทุกขในหัวใจดวงนั้น 

ทํายังไงก็ไมมีถาลงกิเลสไดสิ้นสุดลงไปเสียอยางเดียวเทานั้น ถึงทุกขในรางกาย
ก็ทราบวามันเปนทุกข แตไมสามารถจะซึมซาบเขาสูจิตใจได มันตางกันอยางน้ี เพราะ
ฉะน้ัน เวลาพระอรหันตทานตายทานจึงไมมีปญหา จะทํายังไงใหทานเผลอ จะทํายังไง
ใหทานเสียทาเสียท ี ใหลดตัวลงจากความบริสุทธ์ิน้ันไมมีทาง จึงเรียกวาอฐานะ เปนไป
ไมไดแลว สมมุติเปนสมมุติ วิมุตติเปนวิมุตต ิ ตางอันตางจริงอยูแลว เขาไปคละเคลา
กันไดยังไง น่ีการปฏิบัติธรรมใหปฏิบัติอยางน้ี วิธีการหรืออุบายตางๆ ก็ไดแนะนําส่ัง
สอนหมูเพ่ือนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติ ควรจะเด็ดใหเด็ด พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง 
แงใดควรจะเปนประโยชน ใหหาอุบายพลิกแพลงเปล่ียนแปลงตัวเองหลายวิธี จึงเรียก
วาปญญาท่ีจะแกกิเลส ซ่ึงเปนจอมท่ีฉลาดแหลมคมมากท่ีสุด ไมงั้นไมทัน 

วันนี้เทศนเพียงแคนี้พอ 
 

พูดทายเทศน 
ทุกวันน้ีตามวัดตางๆ วัดกรรมฐานเรา ทางจงกรมจะไมมีแลวนะ อันน้ีซิท่ีนา

วิตกมาก โห เส่ือมไปอยางน้ีเอง อยูกันไปอยางน้ันละ ถามกับหัวหนาวัดทีเดียวละไปวัด
…วันน้ัน มันเปนแบบเดียวกันไปเลยเรื่องทางจงกรม จําเปนก็ตองสารภาพละซิ ผูมีก็มี 
ผูไมมีก็ไมมี วาง้ัน เทาน้ันมันก็ไดความแลว เฮอ ทุเรศนะ สมัยครูบาอาจารยพาดําเนิน
ทานถือเปนการงานของทานและของพระทั้งหลายจริงๆ ไมมีงานอะไรเลย ฉันจังหัน
เสร็จแลวมีแตเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา มีอยางน้ันเทาน้ัน ไมใหมีงานอะไรมายุงมา
กวน เปนเนื้อเปนหนังจริงๆ เรือ่งภายนอกไมจําเปนก็ไมใหยุงแหละ อยางพอแมครู
จารยมั่นเราพาดําเนินนี้ ไมมีงานอื่นใดเขามายุงเลย เราพูดไดเต็มปากวาไมมีเลย ไมมี



 

มรดกล้ําคาของชาวพุทธ ๒๘ 

๒๘ 

อะไรมายุงเลย พวกญาติโยมก็จะยุงที่ไหน ทานอยูในปาอยูในภูเขาโนน ใครไปยุงทาน
ได  และทานไมสนใจดวย มีแตสอนพระสอนเณรอยูดวยความสงบสงัดเทานั้น 

ผลของศาสนาไมเห็นเลย ไมปรากฏเลยในหัวใจของชาวพุทธเรานี ้ แหมรูสึกวา
อะไรๆ พูดไมถูก วาง้ันเลยนะ มีแตลมปากเฉยๆ เลยถือเปนลมๆ แลงๆ ไปไมมีอะไร
ปรากฏเลย ทั้งๆ ศาสดาก็เปนศาสดาองคเอก สอนธรรมอันเอกแกสัตวโลก แตสัตว
โลกก็เปนสัตวโลกอยูอยางวาน่ันแหละ มันไมใชสัตวธรรมจะวาไง มันเปนสัตวโลก สัตว
ที่เปนธรรมคอยยังชั่ว นี่เปนสัตวโลก น่ีนับวันหนาแนนเขามาๆ มันคละเคลากัน เมือง
นอกเมืองนาสับปนเขามา ไดอะไรๆ เขามา เรายิ่งโงก็ยิ่งเปนเหมือนลิง อะไรมาก็ควา
มับๆ เผากันเร่ือยๆ น่ีซิสําคัญนะ สําคัญที่เรื่องวัตถุมันแซงธรรมนั่นซ ิ ใจก็ด้ินไปกับ
เรื่องโลกเรื่องวัตถุไปเสีย แซงธรรมหมด 

การปฏิบัติไมมี วัดทั้งวัดไมมีการปฏิบัติแลวทํายังไง มีแตเอาชื่อเอานามไวเทา
น้ันวาเราบวช ก็เทาน้ัน แมแตรักษาศีลก็ไมบริสุทธิ์จะวาไง มันทําลายอยูน้ันละทําลาย
ศีลตัวเอง ก็ภูมิใจวาเราเปนพระเปนเณร ภูมิใจลมๆ แลงๆ น่ีซิมันนาคิด ไมไดปฏิบัติ 
ผูปฏิบัติก็ม ี การพูดอยางนี้ไมไดปฏิเสธนะวาไมมีผูปฏิบัติ มีแตมีอยางลึกๆ ลับๆ 
เงียบๆ เชนดังในวัดบานก็มี ไมใชไมมีนะ แตทานปฏิบัติอยางเงียบๆ ของทาน เหมือน
ทานไมไดปฏิบัติวางั้นเถอะ ไมออกตลาดเหมือนกิเลสมันออก กิเลสของพระของเณร
ออกตลาดน้ีมันเกล่ือนไปหมดแลว ผูปฏิบัติเปนธรรมจริงๆ ทานก็เลยไมอาจจะออก
เสีย ทานเก็บของทานไวเสียเงียบๆ 

ในวัดในวาอยางมากก็มีแตพระอายุพรรษาแกๆ  ทานอยูเงียบๆ ของทาน ทาน
ภาวนา ทานคงแกเรียนแลวเปนรัตตัญ ูคือรูโลกก็รูมานานแลว รูมากตอมากแลว ทีนี้
ก็อยูเงียบๆ ทําภาวนา อยางน้ันมีอยูไมวาบานนอกในเมือง มักมีอยูเสมอแทรกๆ กัน
ไป เปนแตเพียงวามีนอย สวนท่ีเพนพานๆ กิเลสออกตีตลาดน่ีซิมันนาทุเรศ 

เวลาเรยีนหนังสืออยูผมก็ทําภาวนาของผมอยู มันมีอันหน่ึงอยูลึกๆ นั้นละพูด
ไมถูกนะ มันเปนเหมือนกับสายด่ิงอยูในหัวใจ ด่ิงตออรรถตอธรรมตอภาวนา เปนอยู
ในหัวใจน้ี เรียนก็เรียน แตอันน้ีมันเปนเหมือนกับเปนแกนอยูภายในไมลดละ จึงไดมา
เลาใหฟงที่วา จิตรวมกึ๊กนี้ขาดไปหมดเลย เราไมเคยเปนนี่มันก็ตื่นเตนซิ ดีใจตื่นเตน 
ความตื่นเตนเลยไปกระตุกมันเสีย ไปกวนมันเสีย จิตเลยถอยออกมา โอย เสียดาย 
คราวหลังจะเอาใหม แตความหมายสัญญาอารมณมันไปอยูกับท่ีผานมาแลวน่ันเสีย จิต
ไมอยูกับวงปจจุบันมันก็ไมเปน จนกระทั่งมันจืดจางไปแลว จนหายหวงแลว จิตก็ไมไป
ยึดอดีตมันก็เปนอีก ก็เปนบาอีกอยางน้ันนะ มันแปลกนะเม่ือมันเปนแลวถึงไดรู 
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เวลาภาวนา แตผมน้ีชอบภาวนาพุทโธมาแตไหนแตไร วันจิตจะเปนอยางนั้นนะ 
มันเหมือนกับวาเราดึงจอมแห แหตากไวน้ี เหมือนวาดึงจอมแห มันหดเขามาพรอมๆ 
กัน กระแสของจิตที่รูสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันหดเขามาๆ ยนเขามา ความหดเขามาของจติน่ีมันก็
เปนกิริยาอันหน่ึง ใหเกิดความสนใจตออาการของมันท่ียนเขามาๆ เลยเปนจุดแหง
ความสนใจข้ึนมาเอง ยิ่งจอเขาไปๆ ยนเขามาๆ ก๊ึกเลย ถึงนั่นแลวขาดปงหมด โถ ขาด
จรงิๆ พอรูอยูเทานั้นไมมีอะไรเขามาเก่ียวของเลย ขาดหมดมันก็อัศจรรยละซ ิอัศจรรย 
ตื่นเตน เด๋ียวมันก็ถอนเพราะความต่ืนเตนไปกระตุกไปกวนมัน โห เปนอยางนี้ๆ โห 
เปนอยางนี้เองจิต มันไมเคยเปนมาเปนเดี๋ยวก็ตื่นเตน 

จากน้ันมาก็ทําเร่ือยละ ภาวนาเรื่อยแตมันไมเปน เปนอยางนั้นผมเปนไดเพียง 
๓ หนเวลาเรยีนหนังสืออยู เปนเพียงสงบเล็กๆ นอยๆ ธรรมดาๆ จิตสงบของมันอยู
ธรรมดา แตที่เปนอยางนั้นไมเคยเปน มันเปน ๓ หนเทาน้ันแหละ จนกระทั่งหยุดเรียน
แลวออกปฏิบัติ ทีน้ีขนาบใหญเลยเชียว จะเอาใหไดอยางน้ัน คราวนี้ยังไงก็หนีไมพน 
เพราะปลดเปล้ืองภาระการศึกษาเลาเรียนความกังวลอะไรๆ ออกหมด มีแตภาคปฏิบัติ
ลวนๆ เอากันใหญเลย 

ผมทําท้ังวันท้ังคืนไมถอย มันก็เปนจนไดละซิ จากน้ันจิตก็เปนสมาธิ แนนหนา
มั่นคงอยูตลอดเวลา จะเขาสมาธิ จิตจะสงบกิริยาหรือไมสงบกิริยาของความคิดความ
ปรุงก็ตาม แตฐานของจิตนั้นมันแนนปงๆ อยูน่ัน จึงเรียกวาจติเปนสมาธิ ใหมันเห็น
อยางน้ันซิ จิตเปนสมาธิเปนยังไง ท่ีสงบเขาไปก็จะวาเปนสมาธิเลยเหรอ ที่เปนสมาธิมัน
มีน่ี ใหเห็นท้ังสองอยางซิ สงบเขาไปเรียกวาจิตสงบ พอถอยออกมาแลวมันก็หมดสมาธิ
คือความตั้งมั่น มันไมมั่นใหซิ มันคลอนแคลนๆ ทีน้ีเวลาสงบหลายคร้ังหลายหนๆ 
ความสงบแตละครั้งๆ น้ันก็สรางฐานของมันใหแนนหนาม่ันคงข้ึนๆ สุดทายฐานของจิต
ก็แนนปง จิตจะสงบเขาไปไมสงบเขาไปก็ตาม ที่ไมสงบคือคิดอานไตรตรองอะไรไดอยู
ก็ตาม แตกําหนดดูฐานของจิตน่ีมันจะแนนปงอยูตลอดเวลา นั่นจึงเรียกวาจิตเปนสมาธิ 
ก็พูดไดละซิเมื่อมันเปนแลว 

เพียงสมาธิเทาน้ีก็อัศจรรยนะ ถาไมมีธรรมข้ันละเอียดกวาน้ีข้ึนมาแทรกนะมัน
อยูได เพลินทั้งวันนี่นะ ก็มันเปนในหัวใจเจาของแลวทําไมจะพูดไมได คือมันอ่ิมตัว
ตลอดเวลา อยูไหนมันก็อ่ิมตัว อยูสบายไมมีอะไรกวน พอเขาสมาธิแลวแนว ผมพูด
จรงิๆ นะ จิตเปนสมาธินี้มันเปนจริงๆ ชํานาญเอามากทีเดียว เพราะไมไดสนใจกับ
ปญญาเลย สุดทายก็จะเอาสมาธินี้ละเปนนิพพาน จนพอแมครูจารยไลขนาบออกถึง
ยอมออก 
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คือคนอ่ืนมาไลมันจะไมออกนะ นี่พอแมครูจารยซึ่งเปนที่เราเคารพนับถือมาก
สุดหัวใจ เพราะฉะน้ันมันถึงฝนจากสมาธิออกมา แลวทานก็ดัดเอาหนักเหมือนกันนะ 
ผมไมลืม เพราะทานรูนิสัยนี ้ถาพูดธรรมดามันจะไมถึงนิสัยอันน้ี ทานเอาแตเด็ดๆ ใส
เลยกับผม เชนอยางท่ีวาสุขในสมาธิเหมือนกับเน้ือติดฟน ทานรูไหมๆ จอเขามาเลย 
ทานไมไดบอกวา ความสุขในสมาธิน้ันไมเหมือนความสุขทางดานปญญาซ่ึงละเอียดกวา
น้ี น่ีอันหน่ึงนะ ทานควรจะพูดอยางน้ันทานไมพูด เวลาผานไปแลวก็เขาใจเอง ออ ทาน
พูดอยางนั้นเพื่อดัดนิสัยอันนี ้ จากน้ันไปแลวทานยังวา ทานรูไหมวาสมาธิทั้งแทงเปน
สมุทัยทั้งแทง ทานรูไหม ฟงซิ 

เราก็เรียนมาติดปากท่ีวาสัมมาสมาธิก็เปนมรรค ก็เอาน้ันมาเถียงทานซิ ถาวา
สมาธิเปนสมุทัยแลวสัมมาสมาธิจะใหเดินท่ีไหน สัมมาสมาธิของพระพุทธเจา ทานไม
ไดเปนสมาธินอนตายเหมือนของทานน่ีวาง้ี น่ีมันนอนตายอยูน่ี ความติดในสมาธิน่ันละ
ความหมายนะ ความติดในสมาธิน้ันละมันผิด ผิดตรงนั้น แตทานจะวาอยางน้ันมันไม
ถึงใจเรา ทานเลยพูดวานอนตาย จึงวาง้ัน สัมมาสมาธิของพระพุทธเจาทานสอนไว ไม
ไดเปนสมาธิท่ีนอนตายเหมือนของทานน่ี มันก็หาที่คานไมไดซ ี ก็นอนตายอยูอยางน้ัน
มันไมยอมออก ทานเอาแตหนักๆ กับผมนะ แลวก็ไดเพราะทานรูนิสัยวาเปนนิสัยรุน
แรง นิสัยผาดโผน เอาจริง ถาลงก็ลงจริงๆ ไมลงๆ เปนอยางนั้นนะผม 

ทีนี้พอไปถึงขั้นปญญา ทานก็เอาอยางหนักๆ อีกเหมือนกัน ข้ันปญญาท่ีวาเวลา
มันออกแลว จนกระท่ังกลางคืนไมหลับไมนอน น่ันละมันหลงสังขาร คือสังขารนะหมาย
ถึงความคิดทางดานปญญา ก็เปนสังขาร เอาสังขารออกใช แตสังขารนี้เปนฝายมรรค 
สังขารอันหนึ่งเปนฝายสมุทัย เวลาแยกออกนะ คือเวลาคิดใหเปนปญญาไมเอาสังขาร
ออกไปใชจะเอาอะไรออกไปใช น่ันละทานวามันหลงสังขาร คือสังขารของมรรคนั่นละ 
แตมันเกินไปก็เรียกวาหลง น่ันละมันหลงสังขาร ก็เมื่อไมพิจารณามันก็ไมรู น่ันละบา
หลงสังขาร โอย เอาหนักเลยนะ บาหลงสังขาร 

คราวนี้ไมเถียงนะ คงจะถูกอยางทานวาละ เหมือนอยางคราวท่ีสมาธิ เราลงเลย
นะสมาธิท่ีทานไลออกน่ันนะ เวลามาพิจารณามันเปนอยางน้ันจรงิๆ มันถูกอยางทานวา 
ก็ยอมละซิ ทีน้ีเวลามาถึงข้ันปญญาทานวาหลงสังขาร บาหลงสังขาร คงจะถูกอยางทาน
วาน่ันแหละ แตมันก็ไปเต็มเหนี่ยวนั่นละ มันไมอยากพักเลย แตก็ถูกอยางทาน เวลา
พิจารณาเม่ือผานไปแลว ยอนมามันถูกอยางทานวา ก็ไดแตเด็ดๆ ละซีท่ีน่ี 

ทานสอนเราทานสอนอยางน้ี ทานรูนิสัยเราวาเปนนิสัยอยางน้ี ทีนี้ไอเรื่องที่วาให
พอเหมาะพอดีน่ันนะ เร่ืองสมาธิน้ีก็ใหออกพิจารณาทางดานปญญาบาง อยาติดแต
สมาธิอยางเดียว น่ีความหมายอยางน้ันนะ แตทานจะวาเพียงแคนี้มันจะไมถึงใจเรานั่น
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ซิ เรามันหยาบน่ีทานถึงใสเอาอยางน้ัน ถาพูดถึงเรื่องปญญา ก็การพจิารณาทางดาน
ปญญามันเกินเหตุเกินผล มันเลยเถิดก็พักบางซีความหมายวาง้ัน ใหมีเวลาพักในสมาธิ
บางแลวออกทางดานปญญาบางใหสมํ่าเสมอกัน จึงเรียกวาดําเนินไปดวยความสะดวก 
ความถูกตองเปนอยางน้ัน ทีน้ีทานทําไมไมวาอยางน้ัน ก็เพราะเห็นวาเรานี้นิสัยหยาบ
หนา ถาไมเอาอยางหนักมันไมกระเทือน เวลาผานไปแลวก็รูเอง 

หัวใจเขาก็เหมือนหัวใจเรา ท่ีไหนนาเกาะก็อยากเกาะ นายึดก็อยากยึด ที่ไหน
ควรจะพึ่งเขาก็พึ่ง ก็เหมือนเราน่ันเอง ในดานการมาเก่ียวของของคนจึงหาทางตําหนิ
เขาก็ไมได เหมือนอยางเราไปหาครูบาอาจารยหาเกาะหายึด อะไรก็สูใจที่มีที่เกาะที่ยึด
ไมได เกาะยึดครูบาอาจารยเกาะอรรถเกาะธรรม เวลากาวเดินตองยึด ยึดใหเต็มที่ เมื่อ
ถึงท่ีแลวก็ปลอยเอง เหมือนเราขึ้นบันได ไมจับบันไดใหแนนไมได ตกลงมาตายน่ัน 
เวลาข้ึนตองเกาะบันไดใหติดทีเดียว เม่ือถึงท่ีแลวก็ปลอยเอง 

เวลานี้เปนเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย ตองยึดตองเกาะ ใครวาติดครูบา
อาจารย น่ันมันบาพวกน้ี วาการยึดครูบาอาจารยติดครูบาอาจารยผิดไปอีกแหละ ใจคน
เราไมมีอะไรเกาะยึด ก็เปนวาวเชือกขาดอยูบนอากาศ หัวปกลงมาอยางน้ันเหรอมันถึง
ดี คนไมมีที่เกาะไมมีที่ยึดมันไดเรื่องอะไร น่ันเรียกคนหลักลอย ถึงเวลาเกาะมันตอง
เกาะเสียกอนซิ เวลาน้ีเปนเวลาท่ีเกาะเปนเวลาท่ียึด ตองเกาะตองยึด จะปฏิบัติแบบ
ลอยๆ ไมได 

เชนเราเดินทางนี้ เราตองยึดสายทางเปนสําคัญ สายทางท่ีถูกน้ีตองยึด แยกไม
ได ครูบาอาจารยท่ีแนะนําส่ังสอนโดยถูกทางตองยึดตองเกาะใหแนนทีเดียว ก็ยิ่งเปน
การเพิ่มกําลังของเราขึ้น เปนที่มั่นใจ เปนท่ีอบอุน สะดวกกาวเดิน สนุกกาวเดิน เมื่อมี
ครูมีอาจารยคอยแนะอยูแลวมันสนุกกาวเดิน ไมวาเหว นี่ไมยึดไดยังไง ถึงวาระที่ควร
ยึดตองยึดไวกอน เมื่อถึงวาระอิ่มก็เหมือนเรารับประทาน อ่ิมตัวแลวก็หยุดการรับ
ประทาน 

อยางพระนันทะที่พระพุทธเจาทรงรับรอง การปลอยความรับรองจากพระพุทธ
เจาก็พระนันทะพูดเอง น่ันเวลาเกาะ-เกาะเต็มที่ พระนันทะเกาะพระพุทธเจา บทเวลา
พอถึงข้ันวิสุทธิธรรมอรหัตบุคคลแลว เปนอันวาปลอยแลวเรื่องการรับรองจากพระองค 
เวลาพระนันทะยังชวยตัวเองไมไดพระองคตองเปนตัวประกันไปกอน พอถึงท่ีแลวก็
ปลอย หมดปญหากันแลว นี่เรื่องเปนอยางนั้น 

เมื่ออยูในวาระที่เกาะที่ยึดตองเกาะตองยึด ไมเกาะไมไดไมยึดไมได ผมนี่เคย
เปนเต็มหัวใจมาแลว พอแมครูจารยม่ันน่ีเปนหัวใจของผมเลย ขนาดน้ันนะ จะวาเกาะ
วายึดหรือไมเกาะไมยึดก็พิจารณาซิ ชีวิตจิตใจอยูกับทานหมดเลย เวลาควรยึดตองยึด 
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ควรเกาะตองเกาะ ควรพึ่งตองพึ่ง ไมพึ่งไมได เหมือนกับเราเดินตามสายทาง ปลีกสาย
ทางไมได พอถึงท่ีแลวทางน้ันกับเราก็หมดปญหากันไปเอง เมื่อถึงที่ตามครูบาอาจารย
ทานสอนแลวมันก็รูเอง 

แตเร่ืองบุญเร่ืองคุณน้ันไมถอนนะ เห็นบุญเห็นคุณทาน เคารพเลื่อมใสทานสุด
หัวใจ แตท่ีจะใหยึดแบบแตกอนน้ันมันไมยึด แนะมันก็รูนี ่จะใหยึดแบบแตกอนน้ันไม
ยึด แตมันเปล่ียนเปนอีกแบบหน่ึง เปนความเห็นบุญเห็นคุณ ซึ้งไมมีอะไรเทาละที่นี่ 
ความเห็นบุญเห็นคุณของครูบาอาจารยน้ันซ้ึงจริงๆ ผมนี่ถาไมอาศัยพึ่งพิงพอแมครู
จารยมั่นแลวมันจมไปถึงไหนแลวก็ไมรู อยางนี้ซิมันจะไมซึ้งไดยังไง ทานสอนวายังไงน้ี
จับปบๆ ความับๆ มันเอาจรงิเอาจังน่ี นิสัยน้ีเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นทานถึงใสเอา
หนักๆ กับผม 

ผมทําอะไรเอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอยาง มันเปนนิสัยจริงจัง แตเรื่องนี้ก็เคยเปน
มาแตฆราวาสน่ันแหละ เราหากไมรูวาอันนี้เปนอรรถเปนธรรมหรือเปนอะไร นิสัยจริง
จัง มีความสัตยความจริงนี่ มันไมไดคิดแตกอน เวลามาปฏิบัติธรรมจึงระลึกยอนไปหา
ความเปนฆราวาสของเจาของ ออ มันเปนมาแตโนน เปนพื้นเพมาแลว ก็มันจริง ถาวา
จะทําแลวทําเลยเอาเลย ถาวาจะไป-ไป ถาวาจะอยู-อยู ไมไดมีคําวาเหลาะแหละนะ วา
จะไปแลวไมไปอยางนี้ผมไมเอา ใครมาเลนกับผมเหลาะแหละน้ีผมไมเลนดวยนะ เปน
ฆราวาสก็เหมือนกัน นิสัยเหลาะแหละน้ีผมไมเลนดวย ถาวาพ่ึง-พึ่งกันจริงๆ พึ่งเปนพึ่ง
ตายจริงๆ ไมมีสอง เปนอยางนั้นแลนิสัยเรา 

ทีน้ีเวลาเขามาหาครูบาอาจารยแลวมันถึงเกาะถึงยึดเอาจริงๆ ถาเปนที่ลงใจแลว 
ครูบาอาจารยของเราแนแลว ไมสงสัยแลว เพราะเรียนเราก็เรียนมาแลว ทานปฏิบัติยัง
ไงตํารับตํารามันก็วิ่งเขาถึงกันปุบๆ ประสานกันแลวลงใจแลว ทานทําอยางน้ันถูกกับขอ
น้ันๆ สิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเคียงไดมันก็เห็นชัดๆ แมสิ่งที่เราไมอาจเทียบเคียงได 
เราไมสามารถมันจะฝนไปไหน มันก็ตองลงใจ เหมือนอยางท่ีเราเห็นมาแลวน้ี เรื่อง
สมาธิปญญาของทานเปนยังไงๆ 

บทเวลาควรยึดตองยึด ยิ่งยึดยิ่งหนักแนนเขาไป คิดดูซิอยางพอแมครูจารย
มรณภาพผมนํ้าตารวง เห็นไหมละ เพราะจิตไมอยูกับใครเลย ปญหาของเราวันหนึ่งๆ 
เกิดขึ้นเทาไร ตอนน้ันเร่ืองปญญาของเราเปนธรรมจักรอยูแลวน่ี ไมมีวันมีคืนเลย 
ปญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยซ ี เม่ือมีครูบาอาจารยอยู เราจะไปแกไปไขโดยลําพังตนเองใหเสีย
เวลํ่าเวลาทําไม เพราะปญหาบางขอมันแกยากจริงๆ และหนักเอามาก เหมือนกับ
แหลมหลาวแทงหัวใจเขาไป แกไมไดมันก็ขวางอยูน้ันน่ี พอว่ิงไปหาทานเลาถวายทาน 
ทานใสเปรี้ยงเดียวตกพลัวะหมดเลย น่ัน 
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คุณคาของครูบาอาจารยท่ีผานไปแลว เห็นแลวรูแลวแกเราเปนอยางน้ัน แลวที
น้ีคุณคาของเราท่ีจะแกตัวเองน้ี ฟดกันวันยังค่ํายังไมไดเรื่องเจาของจนจะตาย มันมีคุณ
คาอะไร ตางกันขนาดน้ันนะ ถาพูดถึงคุณคาของครูบาอาจารย เรามันไมมีคุณคาเลยนี ่
แตเม่ือเวลาไมมีครูบาอาจารยแลวมันก็จําเปนตองฟดตองเหว่ียงกันไปน่ันแหละ อยาง
พระสงฆสาวก ในครั้งพุทธกาลที่วาไปเรียนถามปญหากับพระพุทธเจา แลวไดตรัสรู
ธรรมตอพระพักตรก็ยังมี ในเมื่อมีผูศึกษาไตถามไดจะไปแบกใหมันหนักทําไม ก็ตอง
เขาๆ ออกๆ ซี 

อยางพระสงฆสาวกในครั้งพุทธกาลเขาหาพระพุทธเจาเรียนถามปญหา พอพระ
พุทธเจาแกปญหาเทานั้นก็บรรลุธรรมๆ ทีน้ีเม่ือเวลาไมมีครูบาอาจารยคอยแกไขแนะ
นําส่ังสอนน่ันซิมันลําบากนะ แลวทํายังไงเพราะหัวใจไมอยูกับใครเลย อยูกับทานเทา
น้ัน ทานมรณภาพแลวเห็นแลวน่ังเฝาทานอยูน่ี รําพึงจนน้ําตารวงเลยผมนะ ทํายังไง 
ปญหาของเรามันเกิดอยูตลอดเวลา นี่ทานลวงไปแลวจะทํายังไง เม่ือสุดวิสัยแลวมันก็
ฟดก็เหว่ียงโดยลําพังตัวเอง แตมันนานซิ ปญหาบางขอมันไมไดลงงายๆ กวาจะลงเอย
กันไดก็แทบเปนแทบตายน่ี 

จึงขอใหทุกทานจงเห็นโทษในความปราศจากครูอาจารยผูพร่ําสอนแตบัดนี้ที่ยัง
ไมสายเกินไป แลวรีบเรงขวนขวายธรรมใสตนท่ีกําลังยังมีครูอาจารยคอยแนะนําอยู จะ
ไมเสียการณและเดือดรอนในภายหลัง 

พอเหน่ือย 


