
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 
เมือ่วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [คํ่า] 
“ปฏิบัติธรรมหวงเปนหวงตายไดยังไง” 

 
 พอตากับลูกเขยมักจะมีเร่ืองกันอยูเร่ือยละ แลวก็ลูกสะใภกับยา เณรนอยกับ
หลวงตา สามคูนี่มักเอากันจริง ๆ เปนนิทานไดเลย นี่เราก็หูหนวกเขาไปเรื่อย ๆ เราไม
ไดเอาเณรมาเลี้ยงไวสักองค เวลาคนมาหาเราจะไดสวัสด ี เด๋ียวน้ีหูชักหนวกแลวนะ แต
กอนเวลามันจะเปน นอนหลับ พอตื่นขึ้นมานี่หูดับหมดเลย มันไปนอนทับประสาทยัง
ไงก็ไมรูนะ หูดับจริง ๆ เอ ทําไมจึงเปนอยางนี้ ก็หูดี ๆ เวลาเปนกลางคืนนอนต่ืนข้ึนมา
นี้หูดับเลย ไมไดยินเสียง จากน้ันมามันก็เร่ือย เลยกลายเปนหูหนวกไปแลวเด๋ียวน้ี ไม
เห็นมันเปลี่ยน จะวาหนวกเสียจริงๆ ก็ไมใช มันอยูในก่ึงกลางน่ันละ พอใหเณรรําคาญ 
แบบน้ีแบบเณรรําคาญ  

นาจะไมตํ่ากวา ๖-๗ ปละม้ังหูหนวกน่ี คงจะนอนทับประสาทอะไรอยางงั้น จาก
นั้นมาก็ไมฟน ทีแรกดับจรงิ ๆ คร้ันตอมาก็ถอยมาอยูในระดับน้ีละ ระดับเณรรําคาญ 
จะวาหนวกจริง ๆ ก็ไมใช จะวาไมหนวกมันก็อยูก่ึงกลาง พอสวัสดีลําบากวาง้ันเถอะ 
เรื่องของเณรกับหลวงตามันมีนิทาน พอตากับลูกเขยก็มี ลูกสะใภกับยาก็มี สามคูนี่มัก
เปนละ ถือเปนนิทาน 

แปลกนะเรา ป ๓. มีแต ๓ ท้ังน้ันแปลกอยู เราก็เอามาพิจารณาอยู ถาวา
ประถมก็ประถม ๓ เสีย นักธรรมก็ ๓ ตร ี โท เอก เปรียญก็ ๓ พอใจเรียนเทานั้น 
เปรียญเปนจุดขาดตัวเลย ไมมีขอแกตัว พอสอบเปรียญ ๓ ประโยคจบแลวขาดสะบ้ัน
ไปเลย เพราะตั้งสัจอธิษฐานจุดนั้นเทานั้นเอง เพราะเราเรียนนี้เราเรียนเพื่อออกปฏิบัต ิ
เราไมไดเรียนเพื่อชื่อเสียงอะไร ๆ ไมเอาไมสนใจ เรยีนเพ่ือออกปฏิบัติ ถึงข้ันมหาแลว 
การประพฤติปฏิบัติตามแผนการหรือตํารับตําราที่เรียนมาเรียกวาไมบกพรอง แมแต
นักธรรม ๓ ช้ันน้ีก็พอแลวในการปฏิบัติ ช้ีแจงแนวทางตาง ๆ ในภาคปฏิบัติไดเปน
อยางดีแลว  

สวนเปรียญ ๓ ประโยคเหมือนวาเปนสิ่งเสริมกันไปเฉย ๆ ภูมิแท ๆ ภูมิปฏิบัติ
น้ีอยูนักธรรม ๓ ชั้นนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นเวลาเรียนหนังสือที่เรียนบาลีกับเปรียญ จึง
ตองจุดไวเพียงแค ๓ ประโยค ถาไดน้ีแลวสมบูรณ หาทางสงสัยไมไดแลวในภาคปฏิบัติ
วาจะขัดของตํารับตําราตรงไหน ๆ ในภาคปฏิบัติน้ัน เราแนใจหมดแลว เพราะฉะนั้นจึง
ตั้งจุดเอาไววา ได ๓ ประโยคเทาน้ันจะออกโดยถายเดียว ไมมีขอแม ทีแรกนักธรรมก็
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ยังไมไดจบชั้น แตเปรียญสอบไปตกไป นักธรรมไดขึ้นไปเรื่อย ๆ เปรียญตกไมถอย นี่
มันแปลกอยูนะ เปรียญสอบตกไป นักธรรมสอบข้ึนมาไดมา หนุนกันข้ึน 

จนปสุดทายมันเลยไดพรอมกัน นักธรรมเอกกับเปรียญ นักธรรมถึงจะไมไดก็
ตาม ขอใหไดเปรียญออกเลย นักธรรมไดช้ันไหนก็ตาม เรากําหนดไวเรียบรอยหมด
แลว สอบเปรียญตกไปเรื่อย ๆ สอบนักธรรมตามกันไป นักธรรมเลยไดไปเรื่อย ๆ พอ
ดีถึงวาระสุดทาย สอบนักธรรมก็ได เปรียญก็ไดพรอมกัน ออกเลย จึงไมมีปญหาอะไร
เลย ตามธรรมดาก็เรียกวาไมม ีถาลงไดเปรียญ ๓ แลวหมดปญหา ออกเลย นักธรรม
ไดแคไหนก็ตาม เพราะเราแนใจในภูมิของเราที่จะออกปฏิบัตินี้ไมขัดของแลว เทาที่
ศึกษาเลาเรียนมา พอดีมันก็ไดทั้งเปรียญ ๓ ประโยค ทั้งนักธรรมเอก ตร ีโท เอก นี่ที่
วา ๓ ชอบกลนะ มีแต ๓ เรือ่ย 

พอหยุด หยุดเลยนะ นิสัยอันน้ีมันไมเหมือนใครวาหยุด ๆ เลย หยุดเรียนหยุด
เลย ไมเอา มีแตเรงปฏิบัติเทานั้น พุง ๆ เลย เรื่องผานไปเรียบรอยแลว เราจะดูหนังสือ
อะไรเราก็ดูไดตามสบาย ดูไมมีขอบมีเขต ดูไมมีขอบังคับ วาง้ันเถอะ ดูตามอัธยาศัย
เฉย ๆ แลวหายสงสัยเลยนะ ตั้งแตวันสอบเปรียญ ๓ ไดแลวออก จะสงสัยในการศึกษา
เลาเรียนไดมากไดนอย หมดทันทีเลยตามคําอธิษฐาน จนกระทั่งทุกวันนี้ไมเคยสนใจ 
พอแลว เขากันไดกับคําอธิษฐาน ขาดสะบ้ันกันเลย คนละฝงไปเลย 

สวนสมณศักดิ์นั้นเราพูดจริง ๆ เราไมสนใจนะ ไมเอา คิดดูตั้งพระครูใหทีแรก 
ปดคืนเลย ไมเอา เปนพระครูสัญญาบัตร เพราะเปนเปรียญแลวตั้งสัญญาบัตรไปเลย 
ปดคืนเลย ไมเอาเลย คิดดูตั้งแตในหลวงพระราชทานพัดพระคร ู เปนพัดสัญญาบัตร 
จะไปรับในพระราชวัง  ไมไปนะ มันก็ด้ือแบบหน่ึงเหมือนกัน เราก็พิจารณายอนหลัง 
วัดบวรฯที่วา เลขาธรรมยุต เจาคุณวิชชมัยอะไรนี่ละ เอาหนังสือมาย่ืนใหเราใหไปรับ
พัดในพระราชวังวันนั้น วาง้ัน ดูวาหางกันไปสามวันก็ถึงวันรับพัด พอจดหมายมาเราก็
ปุบปบเตรียมของเปดเลย กลับอุดร ไมเอา ไปกอนเลย  

ทางวัดบวรฯ น้ีก็ไมถอย เขียนจดหมายจี้ไปหาเจาคณะจังหวัดใหเอาเรากลับมา
รับพัด แลวดุไปทางนูนดวย เจาคณะจังหวัดวิ่งมาหาเรา ถูกดุใหญมาแลวจากทางนูน
แหละวาง้ัน ดุอะไร ดุเรื่องรับพัด ทางนูนจดหมายมาแลว ทําไมถึงออกมาเสียละ ไม
ออกยังไง แกปุบปบ ก็เราคันหมดทั้งตัวนี่ หมาข้ีเรือ้นแตกฮือ ๆ ไปทางไหน จะไปได
ยังไง เอาหมาขี้เรื้อนเขาไปพระราชวังมันสมเหตุสมผลเหรอ แกตรงนั้น หมาขี้เรื้อน เรา
คัน มันไปฉันอาหารทะเลละทา อยูกรุงเทพฯ มันเลยคัน เอาน้ันละเปนขอแกตัว ทาง
นูนก็มาขูเรา เจาคณะจังหวัดทานเจาคุณธรรมบัณฑิตนี่เองจะเปนใคร มาขูเรา เราก็ขู
เอาซิก็พวกเดียวกัน 
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ก็บอกทานปวยทานมาไมไดแลว ทานรีบกลับเพราะทานไมสบาย ทานก็เลย เออ 
ไดขอแกตัวก็จะบอกไป แลวก็เงียบไป เปนอันวาแลวไป ไมรับ จากนั้นก็สั่งไปหมดทุก
อยาง ตัดขาด ตําแหนงพระคงพระครูไมเอาทั้งนั้น ยกเลิก ไปบอกอยางง้ัน ตลอดนิตย
ภัตเงินเดือนพระอะไรตัดหมดเลยไมเอา ทางกรมศาสนาเขาก็บอกมา อนุโมทนาใน
เนกขัมมะของทาน จากน้ันก็เลิกกันไปเลย อยู ๆ มาฟาดขึ้นเจาคุณชั้นราชเลย  มันยัง
ไงกันอีก เรื่องราวที่รับก็เห็นแกทั้งสองพระองคนะ จะเสียพระทัยมากถาไมรับ เพราะ
ตั้งไมไดตั้งเจาคุณขั้นสามัญ ตั้งขึ้นชั้นราชเลย ทั้งสองพระองคพรอมใจกัน ไมผานมหา
เถรสมาคมเลย ตั้งผานไปเลย น่ีถาเราไมรับทานจะเสียพระทัยมาก เราจึงรับให เรื่อง
ราวเปนอยางนั้น 

ครั้งที่สองมานี้เอาอีก ฟาดขามชั้นเทพ ขึ้นชั้นธรรม คราวน้ีก็เอาบางแหละเรา 
วาใหผูใหญ อยาทําอยางน้ีนะ น่ีเราทนมาแลวนะ คราวน้ีพูดตกลงกันอยาทําอีกนะ เรา
หนักพอแลว เราไมอยากยุงกับส่ิงเหลาน้ี เราแกแลว นี่มันถึงชั้นธรรมแลว จากธรรมก็
พรหม ศาสนโสภณ ขึ้นสมเด็จ ขามนี้ก็จะเปนสมเด็จแลวนะ ไมเอานะ ตั้งแตนี้มันก็
หนักพอแลว ก็คิดดูชั้นราชเทานั้นยังใหไปฉันในพระราชวัง อันน้ีเราก็ไมไป เราก็ด้ือไม
ไปเลย ใหพระชั้นเดียวกันไปฉันแทน ท่ีไหนไปเถอะ ขึ้นชั้นธรรม เอาอีก ยิ่งหนักเขา 
หนักเขาก็หนักเขาอีก เราก็ไมไปอีก ด้ือร้ันอยูอยางง้ัน ไมเอา ผานมารับเฉย ๆ หมู
เพื่อนทั้งหมดที่เปนชั้นเดียวกันตองเขาไปพระราชวัง เราไมเขาองคเดียวเทานี ้ ไมเขา
ตลอดเลย แลวจะมาตั้งสมเด็จอีก โอโฮ 

ก็ทานสงเสริมใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพ่ือเปนกําลังใจปฏิบัติศาสนา ทานไมได
สงเสริมใหเปนบา ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนไปเสีย เปนบาไปเลย ทานไมไดตั้ง
เพ่ืออันน้ัน เราก็ไมไดรับเพื่อเปนบา เพราะฉะนั้นถึงไดคานกันซ ิ ก็เราไมตองการ ยศ
พระนี่มันเต็มยศแลว จะเอายศไหนมาเกงกวายศพระอีก พระพุทธเจาก็พระ พระสาวก
ก็พระ แนะ เราตัวเทาหนูก็บวชมาเปนพระแลว เราก็พระ ก็เทาน้ันเอง จะเอาอะไรอีก 
อะไรก็เหมือนกัน เปดออกหมดแลว จะเอาอะไรในโลกอันนี ้

พูดใหมันชัดเจนทานทั้งหลายฟงเสียนะ รสของธรรม อํานาจของธรรมเลิศเลอ
ขนาดไหน มันกลายเปนถังขยะไปหมดเลย พูดใหฟงชัด ๆ อยางน้ี ถอดออกมาจากหัว
ใจมาพูด ไมไดมาโกหกนะ เพราะฉะนั้นใครจะมาตําหนิติเตียนอะไร ๆ โดนโจมตีแบบ
ไหน ๆ มันจึงไมสนใจ ประสาถังขยะ วางั้น เขาจะยกเมฆมาชมเชยก็แบบเดียวกัน ส่ิง
เหลานี้เปนสมมุติ เรียกวาอยูในข้ันถังขยะท้ังน้ัน ถังขยะขั้นด ีถังขยะขั้นเลว อะไรก็แลว
แตจะวากันไป เราไมสนใจ มีแตวาถังขยะเทานั้นพอ อยาเอามายุง ก็เหมือนกับทองคํา
แทงนํ้าหนัก ๑๐ กิโล อิฐกอนหน่ึงนํ้าหนัก ๑๐ กิโล ทั้งสองอยางนี้จะวาอะไรด ีเอา ยก
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ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ กิโล อิฐก็ ๑๐ กิโลเหมือนกัน มันหนักเทากันจะเอาอันไหน ไมเอา 
ไมยก มันหนักดวยกันเทาน้ันพอ 

ไมวาความชมเชย ไมวาความสรรเสริญ มันก็เทียบกับทองคําท้ังแทงและอิฐน่ัน
แหละ นํ้าหนักมันก็เทากัน เมื่อไมรับมันก็ไมรับทั้งหมดเพราะมันเทากัน สมมุติดวยกัน 
สมมุติอันหนึ่งฝายดี อันหน่ึงฝายช่ัวเทาน้ันเอง แตมันก็เปนสมมุต ิ อันน้ันเปนยังไง ไม
หนัก คือไมยก สบายด ีไมยุงกับอะไรเลย ใครจะยกยอสรรเสริญอะไรก็เทาเดิม ใครจะ
มาตําหนิติเตียนอะไรก็เทาเดิม ไมเห็นมีอะไรแปลกตางกัน เพราะของเศษของเลยจาก
หลักธรรมชาติท่ีแทจรงิแลว ซึ่งไมมีอะไรเสมอเหมือนเลย จะไปหาควาอะไร มูตร ๆ 
คูถ ๆ วางั้นมันเต็มยศนะ อยูท่ีไหนสบายไป ๆ วันหน่ึง ๆ เทานั้นเอง 

ดูลมหายใจเทานั้น เหอ ไปไมไหวหรือ ดีดผึงเดียวเลย  มีเทาน้ัน เรื่องสมมุติทั้ง
หลายจึงไดประมวลมาวา มาอยูในขันธน้ีเทาน้ัน นอกน้ันไมมี อยูในขันธ คือขันธนี้ถึงไม
ยึดมันก็ตาม ความเจ็บปวดแสบรอน เจ็บทอง ปวดศีรษะ อะไรนี้เปนเรื่องของขันธ
แสดงๆ ถึงไมยึดมันก็ผานใหรู ๆ รับทราบ ๆ แนะ มันก็เหมือนกันกับโลกท่ัวไป แต
ตางกันที่วายึดหรือไมยึดเทานั้นเอง อันหนึ่งเพียงรับทราบ เปนสัญชาติญาณที่รับผิด
ชอบในขันธนี้จะตองปฏิบัติกันไปเทานั้นเอง สวนยึดหรือไมยึด ความรับผิดชอบมันก็มี
เหมือนกัน โดยสัญชาตญาณนะ จะวาตั้งหนาตั้งตาสงวนรักษาก็ไมใช มันหากเปนหลัก
สัญชาตญาณอยางน้ัน 

เราจะเห็นไดอยางชัดเจน ขันธของพระอรหันต กับธาตุขันธของคนปุถุชน
ธรรมดานี ้ ในสัญชาติญาณท่ีรับผิดชอบมีดวยกัน เชนเราเดินไปลื่นจะหกลม ท้ังปุถุชน
ทั้งพระอรหันตจะไมลมอยางงายดาย จะตอสูตานทานกัน ไมควรลมไมใหลม ปองกัน
ตัวตลอด จนกระทั่งถึงสุดทายปองกันตัวไมไหวก็ยอมลมไป เชนเดียวกับปุถุชน เมื่อลื่น
น้ีกลัวลม มันก็ตองตานทานใชไหม พลิกนูนพลิกน้ีจนไมไหวมันถึงยอมลม ถาไหวไม
ยอมลม พระอรหันตก็เหมือนกัน น่ีสัญชาตญาณอันน้ีเปนเหมือนกัน 

ตางกันภายในจิต จิตของปุถุชนนี้จะรอนวูบไปหมด ตกอกตกใจ ลื่นมันจะหกจะ
ลม หรือเดินกาวไปเหยียบรากไม มันคดมันงอเหมือนงู นึกวาเปนงูกําลังจะกาวเหยียบ
ลง โดดผึงเลย เปนสัญชาติญาณ จะวาทานต่ืนทานเตนในหัวใจทาน ทานไมมี หากมีอัน
หน่ึงระหวางขันธรับผิดชอบกัน ดีดกัน หลีกกัน ปองกันตัวอยูในของกันและกันในขันธ
น้ันแหละ ท่ีไมผิดกันก็คือหัวเราะ ก็คือขันธ นํ้าตารวงก็คือขันธ เปนเรื่องของขันธลวน 
ๆ แตท่ีทานใหช่ือใหนามวาพระอรหันต ทานบอกวา ทานปลงธรรมสังเวช ไมเรียกวา
รองไห เพราะทานไมมีอะไรในจิต เปนแตขันธแสดงกิริยาตางหาก เปนกิริยาออกมา 
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เชนสลดสังเวช จะใหรองไหดวยความเสียใจเหมือนคนท้ังหลายไมมี ทานมีธรรมสังเวช 
นํ้าตารวงออกมา เรียกวาขันธแสดงตัว เพยีงเทาน้ัน  

จิตใจไมมีอะไรกระเทือน นับแตกิเลสขาดสะบ้ันลงไปแลว บริสุทธ์ิสุดสวนแลว
เพียงเทานั้นพอ ไมมีอะไรจะแสดงตอไปอีกเลย หมดโดยประการทั้งปวงตลอดไปดวย 
น่ีท่ีมันเหมือนกันระหวางปุถุชนกับพระอรหันตก็คือ สัญชาตญาณท่ีปองกันตัวเปน
หลักธรรมชาตขิองขันธของพระอรหันตที่มีอยูในนั้นเอง แมไมยึดก็ม ี มีอยูในน้ัน เชน
ล่ืนอยางน้ี ก็เหมือนเรา พลิกตัวปบถาไมควรใหลม ไมยอมลม จนกวาสุดวิสัยถึงจะยอม
ลมเหมือนกับคนท่ัว ๆ ไป เปนอยางงั้น หรือไปเหยียบอะไรที่นาตื่นเตน เชนเหมือนกับ
งูเหยียบลงไปนึกวาง ูโดดผางเลย เปนเหมือนกัน  

แตภายในตางกัน คือทานไมตื่นเตน ทานไมตกใจเหมือนปุถุชนเรา ที่ทั้งตื่นเตน
ตกใจ บางทีรองเวิกวาก ๆ มันแสดงทั้งจิตทั้งขันธ สวนทานมีตั้งแตเรื่องของขันธลวน 
ๆ มันตางกันที่ตรงนี ้ขันธนี่เปนวาระสุดทายที่วารับผิดชอบ ยังรับทราบกันอยู นอกจาก
นั้นหมดไปโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือ แตขันธน้ีมีอยู เชนเจ็บทองปวดหัว เจ็บ
ไขไดปวย เย็นรอนออนแข็ง รับทราบตลอดเวลา นี่แหละที่ใหรับทราบ ถึงไมยึดก็รับ
ทราบๆ จะวากวนหรือ ธรรมชาติน่ีเขาก็ไมวาเขากวนใจนะ ใจเองก็ไมไปคิดยกโทษยก
กรณวาเขากวนเรา หากเปนทางผาน อันน้ันเขาก็ผานไปตามกิริยาของเขา ผูรับทราบก็
รับทราบตามอาการอันน้ันเทาน้ันเอง ก็มีเทาน้ัน ไมเห็นมีอะไร 

ใหมันประจักษกับจติใจ จะไมถามใครทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกวา
เลิศเลอ ยังไปถามนูนถามน้ี ยุง ไมใช ไมเคยเจอ เจอเขาปบนี่รูทันท ีดังที่ยกกัณฑเทศน
ข้ึนมาเทศนท่ีโรงเรยีนอุดมศึกษาน่ันก็เหมือนกัน ท่ีวาอยางศาลาหลังเราเทศน ไมเคย
เห็นก็ตาม ใครมาเห็นไมตองถามกัน แตกอนก็คาดคะเนดนเดา เพราะยังไมเห็น พอไป
เจอเขาจริง ๆ แลว ออ ศาลาหลังน้ีหลังเล็กหลังใหญ กวางแคบขนาดไหนมองปบไม
ตองไปถามใคร รูเลย ไมตองไปถามหาชงหาชาง เพราะศาลาหลังน้ีก็มีอยูอยางน้ัน ไป
เจอเขาตามความมีอยูมันก็หายสงสัย  

อันน้ีส่ิงท้ังหลายท่ีมีอยู พอจิตเขาไปสัมผัสพับก็เหมือนเราเจอศาลา จะไปทูล
ถามพระพุทธเจาหาอะไร น่ีก็จะไปถามหาชางหาอะไรท่ีไหน ก็เห็นอยูตอหนาตอตา เขา
ไป ออ ศาลาหลังน้ี ดูน้ันดูน้ี หายสงสัยแลววาศาลามีหรือไมมี มันก็เห็นชัด ๆ ก็มีแตดู
ศาลาเปนยังไงตอยังไงเทานั้นเอง ธรรมของพระพุทธเจาก็เหมือนกัน ไมเคยเห็นก็ตาม 
เจอปบก็เหมือนกัน กับไปเจอศาลา หายสงสัยทันทีเลย  

เรายิ่งจวนตายมาเทาไร แทนที่จะหวงตัวเองไมไดหวงนะ หวงโลกชาวพุทธเรา
มากทีเดียว เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยของเรา มองดูแลวมันดูไมได วามันตรง ๆ อยาง
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น้ีเลย ถาหากพูดแบบโลกก็เรียกวา หลับตาด ูปดหูฟงเอา จึงพอไปได แตธรรมทานไม
ไดราํคาญ ทานไมกระทบกระเทือน มียังไง ๆ ทานก็เห็นตามความจริง แลวเหมือนไมมี 
ๆ เพียงเทานั้น ทานไมไปหยิบมาเพิ่มมาเติม มากระทบกระเทือนตัวเอง เปนแตเพียง
วาทราบ ๆ เหมือนขันธของทานท่ีแสดงอาการเจบ็ปวดแสบรอนประการใด ทานเพียง
รับทราบ ๆ ธรรมดาน่ีเหมือนกันกับภายนอก เปนอยางน้ัน 

น่ีละจึงใหพากันสนใจกับจติใหมากนะ จิตนี้ตัวสมบุกสมบัน เกิดตายตกนรก
หมกไหม ขึ้นสวรรคชั้นพรหมมากี่ครั้งกี่คราวนับไมไดนะแตละรายๆ  เจาของไมรูก็
เหมือนไมมี ๆ ใหกิเลสหลอกไปเร่ือย ตกไปเรื่อยอยูงั้น ฟงใหดีคํานี้ ทานทั้งหลายเคย
ไดยินไหม มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ พระพุทธเจาก็เคยตกนรกหมกไหม ขึ้นสวรรค
ช้ันพรหมเหมือนกับโลกท่ัว ๆ ไป ตั้งแตยังไมรูจักเดียงสาภาวะก็เปนแบบเดียวกันมา
ตลอด จนกวาทานไดบําเพ็ญบารม ีปรารถนาโพธิญาณนี้สรางบารมีเขาเรื่อย ๆ  ๆ ข้ึน
สวรรคขึ้นเรื่อย เรื่องนรกจางไป แตกอนก็เหมือนกัน เหมือนกับข้ึนบันไดน้ันแหละ ไม
ไดผิดกัน เหมือนกันหมดเลย 

พอไดหลักไดเกณฑทีน้ีทางดานตํ่าก็หางไป ๆ ทีนี้ขึ้นเลย ไมลง ๆ เรื่อย ไดตรัส
รูแลวก็ผึงเลยไปเลย ไมมีลง และพนไปดวย เวลายังไมรูเหมือนกันกับเรา พระพุทธเจา
ทุกพระองคสมบุกสมบันมาแบบเดียวกันหมด จนกระทั่งไดบําเพ็ญพระบารมี พอ
วาสนาแกกลาสามารถแลว บรรลุเปนพระอรหันตขึ้นมา ตัดขาดกันเลยที่นี ่ เร่ืองความ
ทุกขทั้งมวลที่อยูในสมมุตินี้หมดโดยสิ้นเชิง หลังจากกิเลสที่เปนตัวสมมุติกอสรางเหตุ
การณตาง ๆ ขึ้นภายในใจขาดสะบั้นลงไปหมด ไมตองไปถามใคร พระพุทธเจา พระ
อรหันตทานไมถามใคร แบบเดียวกัน รูอยางเดียวกัน ทานจะถามใครที่ไหน พระพุทธ
เจาเปนองคเชนไรก็ไมถาม พุทธะแทคืออะไร  

ก็เหมือนทานหย่ังนํ้ามหาสมุทรดวยกันแลว หยั่งแมน้ํามหาสมุทรมันก็เหมือน
กันหมดเลย หยั่งลงไปตรงไหนก็มหาสมุทรอันเดียวกันหมด แลวจะสงสัยท่ีไหน พอจิต
ไดถึงน้ันปงแลวก็เทากับถึงมหาวิมุตติ มหานิพพาน ซึ่งเทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวง 
หายสงสัยทันที ไมมีอะไรที่จะเปนขอระแวงสงสัยในการเกิดการตายของตนตอไปนี้เปน
ยังไง ขาดสะบั้นลงเห็นชัดเจนแลว ที่เคยเกิดเคยตายมากี่กัปกี่กัลป ตกนรกหมกไหม 
ขึ้นสวรรคชั้นพรหมนี้ขาดไปหมดเลย พอกิเลสตัวสรางภพสรางชาติใหเก่ียวโยงกัน ภพ
นี้ภพนั้นตลอดมานี้ขาดลงไปจากใจ 

ใจก็ขาดสะบ้ันลงไปจากน้ันแลว เปน สนฺทิฏฐิโก สุดยอดเสียดวยนะ คือรูเห็น
เองอยางประจักษในธรรมอยางสุดยอดเลย เพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายจึงไม
ทูลถามพระพุทธเจา เพราะ สนฺทิฏฐิโก พระองคประกาศไวแลว ผูปฏิบัติน้ันแล จะเปน
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ผูรูเองเห็นเองในผลของตนเปนลําดับ เม่ือถึงข้ันสุดยอดแลวก็เห็นอยางสุดยอด มันก็
หายสงสัยทุกอยาง ทีน้ีเร่ืองวาเกิดวาตาย ไดรับความทุกขความลําบาก ระโยงระยางภพ
น้ีภพหนาตอไปอยางน้ี ทานหมด ขาดสะบั้นไปหมดเลย ทุกขจึงไมมี แมแตภพชาติที่
ทานยังทรงพระชนมอยู อยางพระพุทธเจาทานยังทรงพระสรีระอยูเหมือนเรา เหมือน
พระอรหันตทั้งหลาย ทานก็รับทราบเพียงขันธดังที่วานี ่ มันเปนในขันธเทานั้น ไมมี
อะไรเปนเง่ือนตอไปที่จะพาใหไปเกิดในภพนั้นภพนี้ตอไป ทานหมด ขาดสะบั้นไปจาก
ใจแลว คือกิเลสขาดลงน้ันนะ ตัวสรางภพสรางชาติคือกิเลส  

พอตัวนี้ขาดลงไป น้ันก็จาข้ึนมา ความสุดส้ินทุกอยางขาด ข้ึนช่ือวาสมมุติสุดส้ิน
หมดโดยประการทั้งปวง ทานจึงยกเปนภาษาบาลีข้ึนวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอม
ไมมีแกผูไมเกิด จะเกิดภพใดก็ตาม เร่ืองความทุกขจะมีแทรกอยูมากนอยตามภพ
หยาบและละเอียด ถึงจะไปเกิดสวรรค พรหมโลกก็ตาม ความทุกขท่ีเราอยูในแดน
สมมุติดวยกันน้ีจะมีมากนอยตามภูมินิสัยวาสนาของตนอยู เพราะยังอยูในแดนสมมุต ิ
พอพนจากน้ีไปแลวหมดโดยส้ินเชิงไมมีอะไรเหลือเลย ทานจึงไมมาเกิด กิเลสพาให
เกิด 

พอกิเลสส้ินลงไปจากใจแลว ตัดสินในเดี๋ยวนั้นเลย ไมตองเอาใครมาเปนสักขี
พยาน ตัดสินในหลักธรรมชาติ จะวาเจาของตัดสินเองก็ไมใช หลักธรรมชาติตัดสินเอง 
ขาดสะบั้นลงไปนี้จาไปหมดเลย เราเคยเห็นเมื่อไร เมื่อเจอเขาไปแลวสงสัยอะไร หมด
ความสงสัยทันท ีมีแตความเลิศเลอ จะเทียบกับอะไรเทียบไมไดเลย เพราะสิ่งเหลานั้น
เปนสมมุติทั้งมวล จะเลิศเลอขนาดไหน อันน้ีเหนืออยูแลว ๆ จะเปนสมมุติขั้นใดภูมิใด 
สูงขนาดไหน ธรรมชาติน้ันเหนืออยูแลว เหนืออยูตลอดเวลา 

คือไมเหมือนอะไรเลย ในสามแดนโลกธาตุน้ี ธรรมชาติอยางงั้นจะไมมีเหมือน
อะไรเลย จึงเทียบกับอะไรไมได ถาวาจะแยกออกมาพูดไมไดนะ แตความรูนั้นหากไมมี
สงสัย ความรูของทานผูเปนอยางน้ันแลว หายสงสัยในปจจุบัน ทุกส่ิงทุกอยางหายหมด
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย เพราะคําวาสงสัยก็เปนสมมุต ิ มันก็หายไปพรอมกัน 
หมดไมมีเหลือ น่ันแหละท่ีวาทานวา นิพพานเที่ยง จิตดวงน้ีเม่ือสมมุติขาดสะบ้ันไป
หมดแลว ก็เท่ียงแหละ ตั้งแตกอนสมมุติยังมีอยูมันจึงไมเที่ยง คือพาใหไปเกิดท่ี
น่ันท่ีน่ี แตไมฉิบหายนะ จิตดวงน้ีไมสูญ ทุกขขนาดไหน เชนไปทําบาปทํากรรม และ
พาตกนรกหมกไหม นานเทาไรก็ยอมรับวาทุกข ๆ แสนสาหัสก็ยอมรับ แตไมฉิบหาย
คือจติดวงน้ี 

จากนั้นพอโทษเบาบางลงไปๆ พลิกภพพลิกชาติไปเกิดใหมขึ้นมาแลว มันก็ไป
เกิดของมันไปอยูเรื่อย เกิดแลวก็ตาย เขาไปสวมในอัตภาพใด เปนทิพยก็ตาม เปนวัตถุ



 ๘

คือคน คือสัตวน้ีก็ตาม หมดสภาพมันก็ตาย เรียกวาตาย ๆ แตจิตไมเคยตาย น่ีแหละ
เรียกวานักทองเทีย่วคือจิต ทีน้ีพอกิเลสตัวพาใหเกิดใหตายไดขาดสะบ้ันลงไปแลว
หมด น่ีละอันน้ีก็ไมสูญ หากเปนธรรมธาตุไปแลว เลิศเลอสุดยอด พูดไมถูกเลย จะ
วามีอยูอยางเราพูดกันน้ี ก็พูดไมไดแลว สูญไปไหน มีอยูยังไง พูดไดแตเพียงวาอยูใน
ทามกลางที่พูดไมไดนั้นแหละ แตทานไมสงสัย น่ันละละเอียดขนาดน้ัน ไมมีอะไรสงสัย
เลย 

แตจะเอามาเทียบกับสมมุติไมได เพราะอันนั้นเปนวิมุตติ อันนี้เปนสมมุต ิเทียบ
กันไมไดแหละ เราจึงไดเห็นคุณคาของการบําเพ็ญคุณงามความดีมาเปนลําดับ ที่วานี้
จนกระทั่งถึงสุดขีด สุดขีดแหงความสุข เรียกวาสุดขีดแลวความสุข ไมมีอะไรจะเลยนั้น
อีกแลว ไดก็เพราะการบําเพ็ญ การตะเกียกตะกาย ผลไปจากนี้ทั้งนั้น จากเหตุคือการ
บําเพ็ญหนักเบามากนอย ผูมีความเขมแข็งอดทนมากก็ยนทางเขามาๆ ทางวัฏจักร จะ
เกิดก่ีภพก่ีชาติก็ยนภพยนชาติเขามา สั้นเขามา หดเขามา พอบารมีแกกลาเทาไรทาง
นั้นก็หดเขามา กระทั่งถึงที่แลวบรรลุปงแลวขาดสะบั้นเลย ภพชาติไมม ีน่ันเรียกวาหมด
การทองเที่ยว ไมมีเหลือ เวลาน้ียังพาเกิดอยูน้ันแหละ พาเกิดพาตาย  

พอพูดอยางน้ีแลวก็เคยไดพูด ในหนังสือก็มีน่ีนะ  ก็เปนตัวของเราเองจะวาไง 
บําเพ็ญเพียรภาวนาอยูในปาในเขา หมุนติ้ว ๆ ทั้งวันทั้งคืน แลวก็ไปเปนโรค เขาเรียก
วาโรคอะไร จะวาโรคระบาด เวลาเปนกับเรามันไมใช เปนสองวันตาย สามวันตาย ขน
เขาไปปาเชา กุสลา ธมฺมา เลยไมไดกลับที่พัก พอกุสลาน้ีเสร็จ เอา หามมาแลว เอากัน
มาอีกแลว เลยกุสลาตอ วันมากวันละ ๘ ศพ วันนอยวันละ ๓ ศพ มันก็พอแลวแหละ 
มันจะมาที่พักไดยังไง พระแถวน้ันก็ดูไมคอยมีเสียดวยนะ เราจึงลําบากมาก สองวัน
ตาย สามวันตาย มันคงจะเปนดินฟาอากาศเปนพิษยังไงก็ไมทราบแถวน้ันนะ แถวที่เรา
ไปพัก ที่เขาตายกันมาก ๆ ตายไปเหมือนกันกับโรคอหิวาต โอย ขนกันออกมา ทีนี้เรา
ก็น่ังกุสลา โอ รําคาญเหมือนกัน  

จิตใจเราก็หมุนติ้วๆ ตอธรรมทั้งหลายไมมีเวลาวางเลย ทีนี้เขาก็มาตาย อาศัย
เรา กุสลา โอย ทํายังไง ก็ตองบืนไป จนกระทั่งจะไมไดกลับที่พัก มันตายไมขาดวรรค
ขาดตอน พอจากน้ันมาแลวเราก็เปนข้ึนท่ีน่ัน เปนข้ึนอยูในปาชานะ มีลักษณะเจ็บ ๆ 
ขางใน เจ็บเสียดแทง อาว แปลก ๆ มันเปนยังไงนี่นะ อยางรวดเร็วเสียดวย เพราะ
ฉะน้ันคนถึงสองวันเทาน้ันตาย สามวันตาย มันรวดเร็ว พอเปนมันก็เสียดแทงเขาในหัว
อก หายใจแรงก็ไมได เหมือนหอกเหมือนหลาวท่ิมเขาไป ย่ิงจามดวยแลวสลบไปเลย
นะ ไมใชธรรมดา 
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พอมันปรากฏข้ึนอยางง้ัน เราก็เลยรีบบอกเขาเลย โอยน่ีไมไดแลวโยม อาตมา
เปนอยางโยมเปนแลวเวลาน้ี เร่ิมอยูในหัวอกน่ี รวดเร็วมากนะ อาตมาจะอยูไมไดจะได
รีบกลับละท่ีน่ี จะไมกลับมาอีก บอกตรงๆ เลย เขาก็เห็นใจเหมือนกัน พอเราวาง้ัน เขา
ก็เปดทางใหเลย เราก็ไป พอไปก็เตรียมพรอมเลย ยังไงเราก็ตองตายเหมือนเขาถาไม
เกง เกงก็หมายถึงจิตตภาวนาของเรา เพราะเรามีจิตตภาวนา เขาไมมี เขาตายแบบลม 
ๆ แลงๆ ตามบุญตามกรรม เราตายแบบนักสูในสงคราม เราไมไดตายแบบเขา ตาย
บนเวทีเลยวาง้ันเถอะ 

ไปมันหนักเขา ๆ จริง ๆ โอยหายใจแรงก็จะไมได ออมันเปนอยางง้ีเองๆ รูละ 
พอเรากลับไปวัด ไมนานเขาก็หลั่งไหลไปหา พอดีคํ่าน่ันแหละ คนน้ีกลับคนอ่ืนยกกัน
มาทั้งบานเลย มาลอมเราท้ังบานเลย เต็มไปหมด อาว พวกน้ีจะมาสรางความกังวลให
เราอีก เรากําลังขึ้นเวท ี ฟดกับความทุกขทรมานทั้งหลายซึ่งเราเคยผานมาแลว ตั้งแต
สมัยนั่งตลอดรุง ความทุกขทรมานท้ังหลายรูสึกวาจะรวมอยูในเวลาเราน่ังภาวนาตลอด
รุง ๆ ทั้งนั้นเลยนะ นอกจากน้ันเราก็ไมเห็นรางกายของเราจะไดรับความทุกขทรมาน 
มากย่ิงกวาการน่ังตลอดรุงแตละคืน ๆ  

พวกน้ีก็มาแลวทํายังไง มาก็บอกเลย เอาหยูกเอายามา ไมเอาแหละมันจะหาย
แลว ไป พากันกลับ ไลกลับเลยนะ เรียกวาคุนกับใครไมไดเลย สลัดเลย เพราะเราจะ
ขึ้นเวทีอยูแลว อันนี้เราเคยนั่งตลอดรุง หามรุงหามคํ่ามาแลว ฟดกับทุกขเวทนา ตายท้ัง
เปนในขณะนั่งนั่นเลย เราไมถอยน่ี ถาลงวาน่ังตลอดรุงแลว แตไปไมไหวจะลมเสีย ไม
ตลอดรุง เราทําไมได น่ีละคําสัตยคําจริง เขมแข็งมาก ถึงจะตายก็ไมยอมที่จะใหละ
ความสัตยความจริง ใหตายเสียดีกวา ไมมีประโยชนอะไร เปนโมฆภิกษ ุเรียกวาไรคาไร
ราคาหาประโยชนไมได จะตําหนิเจาของอยูจนกระท่ังวันตายถาชนะไมได เพราะฉะนั้น
จึงไมยอมถอย หามรุงหามค่ํา เอาขนาดน้ัน ทุกขมากแสนสาหัส นั่งหามรุงหามค่ํา ใคร
ไมเคยนั่ง เอาลองดู มันจะไดสักก่ีช่ัวโมง มันจะตลอดรุงไหม น่ีตลอดทุกคืน  

ลงไดปกปงลงไปแลว ขาดสะบั้นไปเลย อะไรจะตายกอนตายหลัง จะดูขณะที่มัน
จะตาย น่ีละมันทุกขมากขนาดน้ัน รางกายของเราเปนเหมือนไฟเผาคนทั้งเปน คือ
ทุกขเวทนา มันเผาเราทั้งเปน เอา เผา ๆ ไป เอาจนกระท่ังวา อะไรจะตายกอนตายหลัง
ในรางกายน้ี จะดูมันจนถึงท่ีสุด แตคําวาถอยอยามาพูด วาง้ันเลยมันถอยไมไดแลว ลง
ไดตั้งคําสัตยขนาดนั้นแลว นี่ตลอดรุง ๆ ทุกคืน น่ันแหละท่ีไดกําลังมหาศาลก็ไดในวัน
ตลอดรุง ฟดกันไมถอย ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนติ้วๆ ไดเหตุไดผล จิตก็ลง
อยางอัศจรรย ๆ ไดทุกคืน จิตลงอัศจรรยนี่เราไมเคยลง ธรรมดามันไมเคยลงอยางงั้น 
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แตเวลานั่งตลอดรุงหมุนกันติ้วๆ บทเวลาลงน้ีลงแบบอัศจรรยดวยกันหมดทุกคืนเลย 
ไมมีพลาด น่ันแหละหลักเกณฑ 

น่ีเราก็เคยทําอันน้ีมาแลว ไปอยูที่วาเปนโรคอันนี ้ มันก็หลังจากน้ีไปแลว น่ีละ
ประมวลมา ทีนี้มาพูดถึงตรงนี้นะ คือเวลามันหนักแนนเขามาก ๆ น้ี มันเหมือนหอก
เหมือนหลาวท่ิมเขามาๆ หายใจแรงไมได ออ อยางน้ีเองคนเขาถึงตาย ตายอยางน้ีเอง 
หายใจแรงไมได มันเหมือนหอกเหมือนหลาว น่ีละตอนท่ีสําคัญตอนหน่ึง ไอเรายังไม
อยากตาย เปนหวง เปนหวงอะไร ถาเราตายเวลานี ้จิตของเรายังไมพน แมจะละเอียด
ขนาดไหนก็รูอยูชัด ๆ วาจิตยังไมหลุดพน ถาเราตายเวลาน้ีแลว เราจะไปคางชั้นใดชั้น
หน่ึงก็ตาม ไมอยากคาง เปนครูเปนยามไมอยากคางเสียเวลา ขอใหพนไปเสียเทานั้น 
ถาพนแลวไปเมื่อไรไดเลย แตเวลานี้ยังไมพน จึงยังไมอยากตาย 

ทุกขเวทนามันก็ยิ่งโหมตัวเขามา หนักเขาๆ ทางน้ีก็เปนกังวลเร่ืองการตายของ
ตัวเองท่ียังไมอยากตาย เพราะจิตยังไมพนในเวลานั้น มันละเอียดขนาดไหนก็รู แตมัน
ยังไมพน ถาตายน้ีตองคาง แมจะไมกลับมาก็ตาม จะไปตายขางหนา หรือนิพพานขาง
หนาก็ตาม มันก็ยังคาง เรายังไมอยากตาย มันเปนพะวักพะวงอะไรอยูในนี ้ ระหวาง
ความตายกับโรค เหมือนกับวาตอสูกัน คนหน่ึงยังไมอยากตาย ไอโรคมันยิ่งหนักเขา 
เรียกวามันยิ่งไดกําลัง สักเดี๋ยวธรรมก็ผึงขึ้นมา “อาว ทานจะไปหวงเรื่องเปนเรื่องตาย
หาอะไร นึกวาทานปฏิบัติธรรมเพ่ือหวงอรรถหวงธรรม ทานจะมาหวงเปนหวงตายได
ยังไง เร่ืองอยางน้ีทานก็เคยผานมาแลว” เหมือนมีอาจารยองคหน่ึงสอนในทันทีนะ พูด
เปนคํา ๆ ข้ึนมา ผึง ๆ ๆ เลย  

“เร่ืองหนักขนาดไหนทานเคยผานมาแลว ทานมาหว่ันไหวอะไรท่ีน่ี ทานเสาะ
แสวงหาธรรม ทานทําไมจึงมารวนเร ไมแนใจอยางน้ี เหลาน้ีมันก็เปนทุกขสัจทัง้น้ัน 
ทานพิจารณาลงไปซิ ความเกิดความตายมันอยูกับทาน ไมอยูกับดินฟาอากาศ สถานท่ี 
เวลํ่าเวลาท่ีไหน มันอยูกับทาน น่ีมันกําลังเกิดกับทาน ดูใหชัดเจนซ ิ นี่ละที่พนภัยอยู
ตรงนี้ ทานเคยผานมาแลว ทานมาลังเลสงสัยอะไรอีก” คือผานมาแลวต้ังแตสมัยเราน่ัง
ตลอดรุง ฟาดมา ๙ คืน ๑๐ คืน จนกระทั่งกนแตก ก็เคยเลาใหฟงแลว น่ีหนักขนาด
ไหนถึงขนาดกนแตก แลวทําไมทานถึงจะมาโลเลอยูกับทุกขอยางน้ีละ วาง้ัน 

โลเลก็คือวาหวง ยังไมอยากตาย เพราะมันยังไมพนเทานั้น อยางอ่ืนไมกลัวนะ 
ถาตายเวลาน้ีมันจะคาง เรือ่งช้ันไหน ๆ มันไมสงสัยแหละ นี่มีไหมสวรรค พรหมโลกมี
ไหม มันประจักษอยูอยางง้ันจะใหวาไง ปฏิบัติดูซิ ทั้ง ๆ ที่ยังไมเห็นนิพพาน ไปถึง
นิพพาน ขั้นใดมันก็รูของมัน เห็นของมันอยู ในขั้นที่อยูในวิสัยของตนมันปดไมไดนะ 
ฉะน้ันจึงยังไมอยากไป ไปนี่ก็จะคางที่นั่น คางก่ีวันก่ีคืนไมอยากคาง ถาพนเสียเมื่อไรไป



 ๑๑ 

เลยเราไมหวงอะไรแลว ทีนี้มันยังไมพนมันก็โกโรโกโส ยุงกันอยูน่ี พระธรรมทานจึงได
มาตีเอาอยางแรงละซิ ทานมากังวลอะไรๆ พิจารณาลงไป ทานก็เคยผานมาพอแลว
เร่ืองเหลาน้ีนะ พอวามันไดสติปงทันทีเลยนะ ทิ้งเลยเรื่องความตายเมื่อไร ไมตายเมื่อ
ไรที่เคยเปนหวง ตัดปงเลยทันท ีหมุนติ้วเขาไปนั้นเลย เขาไปในทุกขสัจที่เราเคยเปนมา
แตกอน สูกันมาแตกอน หมุนติ้วเขาไปตรงนั้นเลย เปนกับตายมันก็อยูท่ีน่ีแหละ 

พระธรรมทานก็แสดงบอกแลว เปนตายมันอยูท่ีไหน มันอยูท่ีเราเวลาน้ี 
พิจารณาใหมันเห็นชัดซิ มันก็หมุนติ้วลงไป พอหมุนติ้วลงไป ก็เราเคยแลว สติปญญา
ในข้ันน้ันดวย ขั้นนั้นเปนขั้นอัตโนมัติเสียดวย สติปญญาหมุนติ้ว ๆ ตลอดเวลาอยูแลว 
ย่ิงมีเหตุการณอยางน้ีแลว พอไสเขาไป มันก็ใสตูมเลยไมถอย ผึง ๆ เลย ตั้งแตหัวค่ํา
จนกระทั่ง ๖ ทุมกวา ตอนน้ันมีนาฬิกาแลว มันถึงเอากันลงได พิจารณาหมุนต้ิว พอมัน
เอากันจริงๆ มันไลกันออก ๆ ทุกขเวทนาตรงไหนติดตาม ๆ ๆ เหมือนไฟไดเชื้อ อัน
น้ันก็เบิกออกๆ น้ีก็ติดตามกัน เลยโลงไปหมดเลย โลกธาตุปรากฏวาวางไปหมดเลย 
แนข้ึนมาทันที เอา ที่นี่ไมตาย นั่นเห็นไหมรูทันท ีจิตวางไปหมด โลงไปหมด 

ทุกขเวทนาที่เสียดแทงอยางแสนสาหัสมันหมดไปเลย น่ันเห็นไหมแกปจจบัุน 
ไมไดเอายาท่ีไหนมาแกแหละ เอาธรรมโอสถ สติธรรม ปญญาธรรมแกเขาไป ขาด
สะบั้นลงไป จนจิตโลงในปจจุบัน จนแนใจวาทีน้ีไมตาย จนกระท่ังกําหนดดูวามันยัง
ของอยูตรงไหน มีอะไรเปนภัยที่จะไดฟดกันในวันนี้ โลงไปหมด ไมมีก็แนใจ ไมตาย ที
นี้ที่มันเคยเจ็บเสียดแทงมาก ๆ น้ันหายหมดเลย เหมือนกับวาเราแกลงเปน ไมมีอะไร
เลย ไมมีความทุกขความเดือดรอนอะไร เชนอยางการเสียดการแทงหมดโดยสิ้นเชิง 
เปนคนธรรมดาไปเลย พอแนใจแลว หายสงสัยไมมีอะไร โรคอันนี้หมดไปโดยสิ้นเชิง 
พอไดเวลาก็ออกมาดูนาฬิกา ๖ ทุมกวาๆ น่ีเอาต้ังแตหัวคํ่า ไลโยมหนีหมดเลย ไมให
เขามายุง น่ีเวลาสู สูอยางน้ัน 

แลววันน้ันก็ไมไดนอน พอออกจากน้ันก็ลงเดินจงกรม น่ีหมายความวาหวงตาย 
เรามีหวง แตมันหวงแบบน้ัน หวงแบบวามันยังไมส้ิน ตายเวลาน้ีมันจะคาง มีเทานั้น ที่
จะวาเปนหวงกลัวจะไปตกนรกหมกไหมไมมีเลย มีแตมันจะพุงถายเดียว แตมันพุงไม
ถึงที่สุดละซิ มันจะตายเสียกอนแลวไปคางท่ีไหน ไมอยากใหคาง เลยวกวนกันอยู รบ
กันอยู ทุกขเวทนาก็ยิ่งไดใจ มันก็ย่ิงขยําเขามา พอพระธรรมทานมาเตือนเทานั้น โห 
สะดุดใจกึก เร่ืองอยางน้ีทานก็เคยผานมาแลว ทานสงสัยหาอะไร วาง้ัน มันก็ซัดลงไป
ทันท ี หมุนติ้วเลย หมดหวงที่นี่ เปนกับตายไมสนใจเลย ดูทุกขสัจที่เปนในปจจุบัน มี
ทุกขเวทนาเปนตน ซัดกันจนวางไปหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ  



 ๑๒ 

น่ีพูดถึงเร่ืองความหวงความตาย มันหวงนะ จากน้ันมาไมเห็นมีหวงอะไร ไม
เคย น่ีจติมันแนของมันขนาดน้ันนะ น่ีแหละภาคปฏิบัติ จึงไมไปถามใครเลย ถามใครที่
ไหน พระพุทธเจาแสดงไวถูกตองหมดแลว กาวเดินตามทางพระพุทธเจาที่ทรงสอนไว
แลว มันแมนยํา ๆ มันไมเคล่ือนไมคลาด มันก็เจอตามที่นั่น เปนตามนั้น ฐานะของจิต 
ขั้นภูมิของจิตมันก็เลื่อนขึ้นของมันเรื่อยๆ นี่พูดถึงเรื่องจิต เวลามันผานของมันไปแลว 
ก็ไมเห็นมีอะไรเลย จะไปเมื่อไรก็ไปซิ มันหวงที่ไหน ไมหวงนะ 

เราเปนอยางท่ีเปนหนองผือ ถายทอง ๒๕ ครั้ง อาเจียน ๒ ครั้ง รวมแลวเปน 
๒๗ ครั้ง มันจะไปเดี๋ยวนั้นก็รูชัด ๆ ก็ไมเห็นเปนหวงอะไร หวงนั้นหวงนี้ไมม ีมีแตจะ
ไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ แนะ ไมเห็นหวงอะไร เปนตายมันก็รู อะไรเปนอะไรตาย ธาตุขันธ
เขาก็ไมตาย ดิน นํ้า ลม ไฟมีดั้งเดิม จิตตัวน้ีก็ไมเห็นตาย รูรอบขอบชิดตลอดเวลาจะ
เอาอะไรมาตาย แนะ มันไมมี นี่ละการปฏิบัติจิต ถาลงไดเขาถึงข้ันแนใจตัวเองแลว ไม
ตองไปถามใครเลย มันเปนเอกอยูในตัวเองเลย ไมมีสองกับใครมาชวยมาหนุน พุง ๆ 
เลย เวลามีกําลังเต็มท่ีแลวมันไมไดหว่ันไหวกับอะไร  

จิตดวงนี้ไมเคยตายนะ อยาไปงมงายกับกิเลส ไมเคยตายมาตั้งกัปตั้งกัลป 
ตลอดกาลไหน ๆ ไมเคยตาย พนจากทุกขแลวก็ไมตาย เปนธรรมธาตุขึ้นมาเลยลวน ๆ 
ไมมีตาย ตายที่ไหน ฉิบหายท่ีไหนจิตดวงน้ี สูญไปไหนไมม ี มีแตกิเลสหลอกโลกใหงม
เงา ตายมาเกิดมาไมมีใครมากย่ิงกวาสัตวและบุคคลท่ีตายเกิดอยูในโลกท้ังสามน้ี แต
แลวก็ใหกิเลสมาหลอกวาตายแลวสูญได ทั้ง ๆ ท่ีเขาเปนนักเกิดนักตายยังเช่ือกิเลสวา
ตายแลวสูญ ตายแลวสูญนี่มันจะไมมีอะไร ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป เวลานี้
อยากทําอะไรก็ทําเสีย กิเลสมันไสเขาหาความอยากเปนเร่ืองของกิเลส ทางเดินโลงเพื่อ
สรางบาปสรางกรรม 

ครั้นตายไปแลวมันไมสูญนะซ ิ กรรมของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความสําคัญวาตาย
แลวสูญ มันพาไปเสวยทุกขเวทนา สูญหรือไมสูญที่นี ่ มันสายเกินไปแลว ลงนรกแลว 
สูญหรือไมสูญเผาอยูนั้น มันเปนอยางง้ันนะ 

วันนี้ก็วาจะไมพูดเรื่องอะไร มันก็เลยไปจนได เปนหวงพ่ีนองท้ังหลาย ใหพากัน
หวงใยจิตใจ เร่ืองจิตตภาวนาน่ีสําคัญมากนะ เราเห็นประจักษ ไปเทศนที่ไหนเราจึงไม
ปลอยไมวาง พุทธศาสนาเราน้ีผูท่ีจะเทศนสอนอบรมทางดานภาวนา เราอยากจะพูดวา
มันไมมีแลวนะเวลาน้ี มีนิด ๆ หนอย ๆ สวนมากจะมีแตวงกรรมฐานทานสอน สวน
นอกน้ันไมมีเลย ท่ีเรียนมามากนอยไดช้ันน้ันช้ันน้ี เปนหนอนแทะกระดาษอยูน้ัน เรา
อยากพูดอยางน้ีนะ มันไมไดสนใจภาวนาพวกน้ี มิหนําซ้ํายังมาเปนขาศึกตออรรถตอ
ธรรม ตอศาสนาเสียอีก เห็นอยางชัดเจนอยูทุกวันน้ี เห็นไหม  



 ๑๓ 

ใครจะหนายิ่งกวาพระที่เรียนอรรถเรียนธรรมไปแลว มาตั้งตัวเปนขาศึกเหยียบ
หัวพระพุทธเจาลงมาสด ๆ รอน ๆ ใหประชาชนและพระเณรที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ไดเห็นอยูประจักษตาประจักษใจ เปนยังไงเลวมากไหมพระเรา เลวขนาดไหน เลวท่ีสุด
คือพระสมัยปจจบัุนน้ี ที่ดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาเรียบ
รอยแลว ทรงมรรคทรงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวนําธรรมน้ีมาสอนโลก ผูปฏิบัติตาม
บรรลุธรรมตามทานไดมรรคผลนิพพานขึ้นมาตอใจตัวเอง องคนั้นสําเร็จโสดา องคน้ี
สําเร็จสกิทา องคน้ันสําเร็จอนาคา องคน้ีสําเร็จอรหันต รวมแลวกลายเปนสาวกอรหันต
ขึ้นมาเต็มแผนดินของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ เพราะเปนสาวกของทาน 

น่ีทานปฏิบัติทานไมไดไปยุงกับใคร ปฏิบัติความดีก็เห็นความดี ทานมีสิทธิ์ที่จะ
รับความดี ผูปฏิบัติชั่ว มีสิทธ์ิไมมีสิทธ์ิมันก็ตองไดรับเหมือนกัน มีทานปฏิบัติดี อยาง
วา สําเร็จเปนนั้นเปนนี้ก็มีมาแลวแตครั้งพุทธเจาไมใชเหรอ พระอัญญาโกณฑัญญะ
สําเร็จเปนพระโสดา อายสฺมโต โกณฑฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุ! อุทปาท ิในขณะ
ที่พระองคทรงแสดงธรรมอยางถึงพริกถึงขิงอยูนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะผูมีอายุได
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากมลทินความมัวหมองสงสัยโดยประการทั้งปวงแลว แลว
เปลงอุทานขึ้นมาในขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมอยูนั้นวา ยงกิฺญ"จ ิ สมุทยธม"มํ 
สพ "พน"ต ํนิโรธมฺม ํสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับทั้งนั้น หาความตายใจไมได  

แลวพระพุทธเจาก็ทรงเปลงพระอุทานรับกันอีกวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺ
โญ อฺญาส ิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอ ๆ น่ัน
พระองคทรงรับทันทีเลย ผลของพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดสําเร็จเพียงขั้นพระโสดาเทา
น้ันพระองคก็ทรงเปลงอุทานรับกันเรียบรอยแลววา พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลว
หนอ ๆ พอวันตอมาก็แสดงอนัตตลักขณสูตร อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใหเบญจวัคคียทั้ง
หาน้ันฟง ในทั้งหานั้นแหละไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา กระเทือนโลกไปหมด เปน
ยังไงเปนผลหรือไมเปนผล มีหรือไมมีศาสนาของพระพุทธเจา  

ผูทรงแสดงก็คือศาสดาเสียเอง ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผล เมื่อรูเมื่อ
เห็นขึ้นมาแลวใครจะมาลบลางได ใครจะมีสิทธิมาลบลางได ธรรมเหลานี้เปนสมบัติ
ของทานผูปฏิบัติเองนี่นะ เรามีอํานาจมาจากไหน เอาอํานาจมาจากโลกไหน มาบีบมา
บังคับ ใครสําเร็จข้ันน้ันข้ันน้ีมาลบลางกัน มาเหยียบยํ่าทําลายกัน โดยที่เจาตัวไมสนใจ
ปฏิบัต ิมันมีอยางเหรอ พิจารณาซิ ใครจะหยาบยิ่งกวาประเภทนี้ เปรตพวกนี้นะ มันไม
ไดสนใจกับอรรถกับธรรมเลย พูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องมรรคเรื่องผลจากการ
ปฏิบัติของทานขึ้นมา ๆ ตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกทั้งหลายจนกระทั่งปจจุบันนี้ 



 ๑๔ 

มาลบลางไปหมด ดูถูกเหยียดหยาม พูดเปนเชิงเยาะเยย ๆ ดวยความเลวทรามของมัน 
เปนของดีแลวเหรอ พิจารณา 

นี้ความเลวทรามที่สุด คือคนเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบธรรมพระพุทธเจา 
เหยียบพระสงฆสาวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจาแลวไดผลขึ้นมา น่ันแลเหยียบตลอดมา 
เปนยังไงคนประเภทนี้ พระประเภทนี้ มันควรจะกินขาวชาวบานใหมันเสียขาวเขาแลว
เหรอ หมาเขาเลี้ยงไวในบานมันยังรูจักบุญจักคุณ พระนี่มันเลวยิ่งกวาหมาจึงไมรูจักบุญ
จักคุณของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทั้งๆ ที่อาศัยพระบารมีของทานเลี้ยงปาก
เล้ียงทองจากอาหารการกินของประชาชนอยูมาจนกระท่ังทุกวันน้ี เปนพระไมกินขาว
ของประชาชน กินกับใคร แลวทําไมไปเหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไดลง
คอ เห็นอยางจะแจงอยางน้ี มันเลวขนาดไหน ธรรมนี้เปนธรรมของใคร ใครมาเปน
ใหญจึงจะมาลบลาง มาดูถูกเหยียดหยามดวยวิธีการตาง ๆ แบบไมอาย เรียกวาหนา
ดานสุดยอดแลว  

นรกหลุมไหนก็ไมทราบแหละจะรับมันไวได เรานากลัวนรกก็จะไมรับแหละ ปด
หัวข้ึนมาอีก ถาเปนหลวงตาบัวน้ีปดเลย ไมใหมันมาตกนรกหลุมน้ีวาง้ันเลย มันพิสดาร
เกินเหตุเกินผลเหลือเกิน เปรตตัวนี้นะ เปรตตัวหัวโลน ๆ นี่นะ วาอยางน้ันเลย สิทธิ
ของใคร เขาทําบาปทํากรรมอะไรเขาก็เปนกรรมของเขาเอง แมที่สุดเขาไปเลนการพนัน
ขันตอ ไดเทาไรเสียเทาไรวันนี้เขาก็มาพูดกันได ตามหนาที่การงานของเขาที่ไดที่เสียไป
เทาไร นี่ทางความชั่วเขายังมาพูดกันได ทางความดีผูทําปฏิบัติเพื่อความดีความชอบ
ธรรมทั้งหลายนี ้ทานปฏิบัติยังไง ทานรูทานเห็นยังไง ทานพูดตอกันทําไมพูดไมได เอา
อํานาจมาจากไหนมาเย็บปากทานละ เย็บก็เย็บปากเจาของซิ ที่มันปากเปรตปากผ ีอยา
ใหมันมีตอไปอีก ไปเหาศาสนาวอ ๆ มันเลวกวาหมา พูดแลวเราสลดสังเวชนะ 

มันเปนอยางงั้น ไดยินมาอยางงั้น ดังที่เขาประกาศแลว มิหนําซ้ํายังจะหมายหัว
อรหันตอุดรอีกนูนนะ หมายหัว จะเด็ดหัวอรหันตอุดร อรหันตอุดรน้ีจะวาไง ก็อยางเรา
ตอบเม่ือเชาน้ี ถาจะไปเด็ดอรหันตองคนั้นไมไดแลว อรหันตองคน้ันทานหันไปนูนทาน
หันมาน้ี จากอุดรหันมากรุงเทพ จากกรุงเทพหันไปเมืองอุดร วันน้ีก็หันไปเทศนกลับมา 
อรหันตองคนี้มันเกงทางนี้นะ เขาใจไหมละ โอย อยามาดูถูกศาสนา อะไรจะเลิศเลอยิ่ง
กวาศาสนา มันพูดอยางฟงไมไดเลย เลวที่สุดทีเดียว 

อยางกฎหมายบานเมืองเขา ทางนี้เขามีการฟองรองกัน สําหรับเรา เราไมมีอะไร
กับใคร มันจะยกโคตรยกแซมาวาใหเรา เราก็เฉย อรหันตบัว อรหันตอุดร เพราะวัดเรา 
เราก็จะไปตีเกราะประชุมทั้งไอปุกกี ้ ทั้งไอหยอง ทั้งอะไร สูอยากเปนอรหันตอุดร
เหมือนกูไหม กูเปนอรหันตอุดรนะ เขาเสกใหกูเปน สูอยากเปนไหม ออกจากน้ันก็จะ



 ๑๕ 

มาตีเกราะประชุมลูกศิษยลูกหาทางสวนแสงธรรม อยากเปนอรหันตกับหลวงตาบัวไหม 
เขาเสกสรรใหหลวงตาบัวเปนอรหันตอุดร เราก็จะวางั้น สนุกปากไปเลย ก็ภาษาถังขยะ 
มูตรคูถไปแตะใหมันเปอนมือทําไม มีแตหัวเราะอยูดวยความสลดสังเวชเทานั้น มันเลว
ขนาดน้ันนะ 

ศาสนาเปนศาสนาช้ันเอกดวย ชาวพุทธเราทั้งเมืองไทย เราอยากจะพูดวาทั้ง
เมืองไทย เพราะมจํีานวนมากกราบไหวบูชาพระพุทธเจาเปนขวัญตาขวัญใจ มีความอบ
อุนดวยอรรถดวยธรรมตลอดถึงเปนผูทรงมรรคทรงผล ตามลําดับข้ันภูมิแหงการ
ปฏิบัติของตนเรื่อยมา ไมมีใครมาดูถูกเหยียดหยาม เปรตตัวนี้มันมาจากภพไหนชาติ
ใด มันถึงไดมาเหยียบย่ําหนาพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เหยียบพระสาวกท้ังหลายแหลกไปหมดอยางน้ี มันจะควรอยูเหรอ มันไมหนักประเทศ
ไทยเหรอ ถาเปนเรื่องเขี่ยแลว เขี่ยลงทะเลเลย มันจะไมหนักประเทศไทย  

คนประเภทนี้นะ หนักมากนะ ขวางหัวใจของคนท้ังชาติท่ีเปนชาวพุทธอยางมาก 
ทีเดียว มันสมควรจะอยูในเมืองไทยใหหนักเมืองไทยหรือคนประเภทนี้ ถาอยูในพระ
สงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานก็ใหอยูไมได เปรตประเภทนี้นะ ทานขับหนีเลย อยางวัด
หลวงตาบัวนี้เขกไปหมดทั้งโคตรมันเลย พอมันจะโผลหนาเขามาน่ี โคตรนั้นหรือ เตะที
เดียวลงทะเลเลย ก็เรามีตีนนี ่ เราทําไมเตะไมได ก็เราพูดแตปากเราไมไดเตะเปนอะไร
ไปวะ อยากอะไร ก็ตองพลิกแพลงหลายสันพันคมละซิ พูดทั้งจริงทั้งตลกรวมอยูในนี้
แหละ ก็เราไมมีอะไรกับใคร ใครจะวาอะไรมันก็ไมม ี เพราะฉะนั้นจึงพูดได เด็ดได 
ตลกไดสบาย ๆ ไมมีอะไร เอาละพอ 

 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 

 


