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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ยศพระ-เอตทัคคะ 
 

 วันน้ีใหเขาไปภูวัว เพราะวางวันเดียว วันพรุงน้ีก็ไปเทศนท่ีสุวรรณคูหา เปนวันส้ิน
เดือนพอด ีมีวางวันน้ีวันเดียว เมื่อวานก็ไปหนองคาย เทศนท่ีหนองคาย วันน้ีพัก ใหเขาไป
ภูวัว พระอยูแถวภูวัวมีเยอะนะ ทําเลใหญก็คือที่ทานอุทัยอยู แลวแยกออกไปนูน ๆ  มีอยู
ทั่วไปแตไมมาก ทานก็มาอาศัยท่ีภูวัวเปนคร้ังคราว อยูทางภูเขาแถวน้ันหางๆ ไปบิณฑบาต
หมูบานทางโนน ๆ หาง ๆ กัน ไปบิณฑบาตแตละแหง โอย ไกล ทานอยูในภูเขา บานเขา
อยูตีนเขาแหงละสองหลังสามหลัง ทานบิณฑบาตกับเขา บางทีทานก็มาเอาทางวัดภูวัวไป 
เพราะเราเปดโอกาสใหแลว บอกทานอุทัยเรียบรอยแลว ทางโนนมีขัดของขาดเขินอะไรมา
ใหทานไป 

ทานเหลาน้ีแหละเปนผูสงบงบเงียบ เหมือนไมมีคามีราคาในสายตาของกิเลส ทาน
เหลาน้ีจะเปนผูหมดคาหมดราคาในสายตาของกิเลส แตมีคามีราคาอยางยิ่งในสายตาของ
ธรรมที่เกิดขึ้นจากผูบําเพ็ญก็ชัดเจน มองดูกันก็มองดูไดสะดวก ไมขัดสายหูสายตา ธรรมดู
ธรรมไมขัดกัน แตกิเลสดูธรรมหรือธรรมดูกิเลสนี้ขัดดวยกัน กิเลสดูธรรมดูตําหนิติโทษ 
ยกโทษยกกรณ แตธรรมดูกิเลสน้ีดูดวยความเมตตาสงสาร ตางกันนะ จะขัดใจกับกิเลส
อยางน้ีไมมีสําหรับธรรม มีแตความเมตตาสงสาร พอที่จะแกไขดัดแปลงไดยังไง วากิเลสท่ี
แสดงออกมาในกิริยาอยางนี้อยูกับใคร ทานไปเจอเขาทานก็เปนอยางน้ัน เมตตาสงสาร ที่
จะใหคิดดูถูกเหยียดหยามเหมือนกิเลสดูถูกเหยียดหยามกันและกัน ซึ่งเปนพวกกิเลสดวย
กัน และดูถูกเหยียดหยามอยางนั้นไมมี ในสายตาของธรรมไมมี กิเลสมีดาษดื่น มีอยูเปน
พ้ืนฐานเลย 

ทานเหลาน้ีแหละเปนทานผูท่ีจะทรงอรรถทรงธรรม ทรงมรรคทรงผล ทรงความสุข
ความเจริญในหัวใจตัวเอง แลวก็นํามาแจกจายบรรดาประชาชนท้ังหลาย ท่ีควรสงเคราะห
ไดประการใด ทานก็สงเคราะหตามนิสัยวาสนาของทาน มีกวางมีแคบ นิสัยวาสนาของพระ
แตละองคก็ไมเหมือนกัน บางองคทานก็อยูเฉพาะทานไปเลย ทั้ง ๆ ที่ทานเลิศเลอเหมือน
บรรดาพระสาวกท้ังหลาย แตนิสัยวาสนาเปนไปคนละทางสําหรับก่ิงกานสาขา แตความ
บริสุทธ์ิน้ันเลิศเลอเหมือนกันหมด 
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เพราะฉะน้ันท่ีวามีสูงตํ่าตางกันน้ัน ก็คือกิริยาอาการ นิสัยวาสนา ที่ออกมาจากตน
ลําอันใหญไดแกความบริสุทธ์ิ เราจะเห็นไดชัด เชนอยางพระอัญญาโกณฑัญญะ ทานเปน
ปฐมสาวก แลวหลานของทานพระปุณณมันตานีบุตร นี้เปนพระธรรมกถึกเอก ไดยก
เอตทัคคะวาเปนนักเทศนเอก ทานมีหลานชายคนเดียวเทาน้ี สําหรับทานเองพอบรรลุ
ธรรมแลวทานก็ไปอยูในปาในเขา เปนผาข้ีร้ิว ๆ ไมมีใครมองเห็นแหละ ในสายตาของ
กิเลสจะมองไมเห็น ทานไปอยูกับชางนานนะ อยูเปนประจําเลยเทียวกับโขลงชาง ชางนั้นก็
ดูวาเปนชางโพธิสัตวดวย ไปอยูโขลงชางอุปถัมภอุปฏฐากทาน น่ันเห็นไหมชางรูภาษาคน รู
ภาษาพระ อาศัยโขลงชาง สวนประชาชนอะไรทานไมกลาวในตํารานะ บอกแตพวกโขลง
ชางดูแล 

ยอมผาน้ีดวยดินแดงเพราะอยูในปาในเขา คือทานอยูพอไดอาศัยเทานั้นในสิ่งเหลา
น้ี ๆ ทานไมถือเปนของเลิศเลออะไร เพียงอาศัยไปในเวลามีอัตภาพรางกายซึ่งเปนสมมุติ
เหมือนกันกับสภาพเหลาน้ี อันน้ีเหลาน้ีกับอันน้ีก็เขากันได พอปลงพอวางกันไดไปวันหนึ่ง 
ๆ เพราะไมใชของวิเศษวิโสอะไรเลย หัวใจกับธรรมท่ีเปนอันเดียวกันตางหากท่ีเลิศเลอสุด
ยอด ขามแดนโลกธาตุทั้งหมด ไมมีอะไรที่จะเหนือจิตใจที่บริสุทธิ์กับธรรมเปนอันเดียวกัน
นี้ไปไดเลย ถาลงไดเจอเขาไปเอาลองดูซินะ ใครก็ใครเถอะนะธรรมประเภทน้ี นั่นละถึงได
ทอพระทัย 

คือมันเหนือกันเสียจนพูดไมถูกวางั้นเถอะนะ เปนแตเพียงวาธรรมทานไมต่ืนเตน 
ทานไมเหมือนกิเลส จะเปนยังไงของทานพอทุกอยาง เรียกวาพอดีตลอด พอดีในความ
เลิศเลอในอะไรก็แลวแตเราจะพูดแหละ หาที่ตองติไมได สัมผัสสัมพันธอะไร ๆ ซึ่งเปน
สวนสมมุติอันเปนบริษัทบริวารของกิเลส ที่มันครอบครองอยูนั้นทานก็ดูไป กิริยาของกิเลส
จะพาสัตวโลกใหไหวไปยังไง ๆ ทานก็รู ดูไปหมด มันไหวมันเอนมันเอียงไปทางไหน สวน
มากมีแตจะลง ๆ สภาพของกิเลสจะขึ้นไมมี นอกจากธรรมแทรกอยูในนั้นแลวออกเปน
ชองเปนทางพอไดโอกาสของธรรมที่อยูในใจของสัตวโลกแตละดวง ๆ  เพราะฉะน้ันทาน
ถึงไมใหประมาทซึ่งกันและกัน แมสัตวเดรัจฉานก็มีนิสัยอยูในน้ันเหมือนโลกท่ัว ๆ ไป 

เพราะใจน้ีเขามาครองรางใด ก็เรียกชื่อไปตามประเภทของสัตวของบุคคล ของเทว
บุตรเทวดาอินทรพรหม เปนอยางน้ัน  แตใจดวงน้ันแหละมีนิสัยวาสนา มีบุญญาภิสมภาร 
เวลาเกิดสภาพของสังขารรางกายรูปรางกลางตัว จริตนิสัยจึงไมเหมือนกัน แปลกตางกันไป
โดยลําดับ น้ีเปนธรรมชาติ เจาของทําเอง ตกแตง จะมีเจตนาไมมีเจตนาก็ตาม เปนเรื่องทํา
เอง ตกแตงตัวเองทั้งฝายดีฝายชั่ว ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพอยางไรในทางดีและหยาบโลน
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เทาไรทางช่ัว เปนออกมาจากจิตที่ทําแสดงขึ้นภายในนั้น เวลาเกิดขึ้นมาสัตวโลกจึงไม
เหมือนกัน จิตน้ันครองอยูในรางทุกราง แมแตสัตวนรกจิตวิญญาณก็ไปเสวยทุกขอยูในนั้น 
ไมยอมฉิบหาย คือใจดวงนี้ไมเคยตาย 

ดูใหมันชัดในหัวใจน้ีมันจาทันทีแลวหายสงสัย ที่พระพุทธเจาวา  ทุกฺขํ  นตฺถิ 
อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด คือการเกิดที่นั่นที่นี่ หมุนเปนกองทุกขตลอดเวลา ถึง
จะภพสูงขนาดไหน มีความทุกขแทรกอยูจนไดนั้นแหละขึ้นชื่อวาความเกิดมีอยูแลว มันมี
ทุกขแทรก ๆ อยูนั้นตลอดไป สัตวทั้งหลายจึงไมไดเหมือนกัน ตาง ๆ กัน 

ทีนี้ถอยเขามาถึงเรื่องสาวกของทาน อยางพระอัญญาโกณฑัญญะนี้เปนปฐมสาวก 
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อายสฺมโต โกณฺฑฺญสฺส วิรช ํ วีตมล ํธมฺมจกฺข! อุทปาท ิ ขึ้น
อุทานวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดมีดวงตา
เห็นธรรม ไดเปลงอุทานขึ้นวา สิ่งใดก็ตาม เกิดแลวดับทั้งนั้น แตภาษาธรรมทานพูด
ธรรมดา นี่ละปริยัติกับปฏิบัติมันตางกัน เราก็เรียนมาแลวไดมาวาอยูน้ีใชไหม เรียนมาแลว
น่ี แตความเปนนํ้าหนักมันตางกัน ไมไดโอไดอวดนะ เอาความจริงออกมาพูด เวลาไดเห็น
ตามตํารับตํารามันก็อานไป เพราะเราไมรูไมเห็น เปนแตเพียงไดแตชื่อแตนาม วาดภาพไป 
ๆ มันก็ลอย ๆ ไป 

พอไปเจออยางจัง ๆ อยางพระอัญญาโกณฑัญญะ ปริยัติทานบอก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา ยอมดับเปนธรรมดา น่ันเปนธรรมดาลอย ๆ  แตในอุทานของพระอัญญา
โกณฑัญญะนั้น เราอยากถอดออกจากหัวใจเราเอาไปเทียบปบเขาเด๋ียวน้ี พูดจริง ๆ น่ีนะ 
ไมไดพูดเลน ๆ เพราะฉะนั้นถึงกลาพูดออกมาไดซิวา สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น เรียก
วามันถึงใจ มันไมมีอะไรที่จะเปนสาระแกนสารพอจะพึ่งอาศัยได เกิดแลวมันดับทั้งนั้น 
อะไรที่ไมดับ ผึงนี ่ มันเขากันไดกับอันนี ้ แลวก็เขากันกับพระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทาน
รับพระอัญญาโกณฑัญญะวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ 
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเจริญไดรูแลวหนอ ๆ ยํ้าลง ๆ น่ันเห็นไหมเขากันกับอันน้ันเลย 

น่ีละถาลงไดรูแลว นี่พระอัญญาโกณฑัญญะเปนปฐมสาวก สําเร็จพระโสดา วันตอ
มาก็ไดฟงเทศนอนัตตลักขณสูตร เทศนเร่ืองไตรลักษณลวน ๆ เลย ก็เปนพระอรหันตขึ้น
มาทั้งหาองคดวยกัน ทีนี้พระอัญญาโกณฑัญญะพอสําเร็จแลว นาจะปรากฏช่ือลือนาม
กระเทือนไปทั่วแดนสังฆมณฑล แตคร้ันแลวทานก็เงียบ ๆ ไปเลย เปนรัตตัญู ๆ คือเปน
ผูไดผานโลกสมมุต ิผานทุกสิ่งทุกอยางมานาน รัตตัญ ูแปลวาอยางน้ัน เปนผูรูราตรีนาน 
ผานโลกมานาน ทานก็ไปหาหลบหาซอนอยูตามนิสัยของทาน พอปลงปลดปลอยอันนี้เทา
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น้ันเอง อันนี้ก็เหมือนถังขยะ ธรรมชาติน้ันเลิศเลออยูภายในน้ัน ไปไหนก็ไป อาศัยเขาไป
กินไปวันหน่ึง ๆ พออยูที่ไหนอยูไป หลับไป นอนไป กินไป อยางน้ันเพียงเทาน้ัน ไมมี
อะไรเลิศกวาน้ีในสภาพเหลาน้ี จะหาความเลิศจากสภาพเหลาน้ีไมมี เพียงอาศัยกันเพียง
เทาน้ัน จึงวาปจจัย ๆ เครื่องอาศัย 

ทีนี้จิตที่เลิศเลออยูในนั้นก็ยังครองรางอยู เมื่อยังไมใชวิสัยที่จะผานกันไปก็ตอง
ครองราง แตทานไมไดรังเกียจ หากรูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อาศัยกันไป ๆ เชน 
ไปอาศัยอยูกับพวกโขลงชางอุปถัมภอุปฏฐาก ดูวาอยูตั้ง ๑๑ ปนะ ฉันทันตสระ ดูวาอยาง
น้ัน ทีนี้พอถึงกาลเวลาแลว สมควรแลวจะปลดปลอยแลว ก็ออกมาทูลลาพระพุทธเจาไป
นิพพาน นั่นละที่นี่มาทูลลาพระพุทธเจานิพพาน นี้เกิดกอนพระพุทธเจานะ พระพุทธเจา
เปนสิทธัตถราชกุมารที่ประสูติขึ้นมานั้น พระอัญญาโกณฑัญญะไดไปทํานาย พระอัญญา
โกณฑัญญะน้ีช้ีน้ิวเลย น้ีจะเปนพระพุทธเจาเทาน้ัน ๆ นอกจากน้ันทํานายวาเปนคติสอง
อยาง ถาครองโลกครองสงสารจะไดเปนพระเจาจักรพรรด ิ ถาออกบวชแลวจะไดเปนพระ
พุทธเจา 

แตพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งหนุมกวาเพื่อนทายวา น้ีจะเปนพระพุทธเจาเทาน้ัน จะ
เสด็จออกบวชเปนพระพุทธเจาเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไดออกบวชรอทาน นี่ละเกิดกอน 
แลวก็ปรินิพพานกอนพระพุทธเจา ไปเปนฤาษีดาบส คือฤาษีดาบสก็รักษาจิตใจ อยางมาก
ก็อยูในสมาธ ิ เชน ฌานน้ันฌานน้ี ฌาน แปลวา ความเพง จิตที่เปนสมาธิจออยูในสมาธ ิ
อยูในความสงบก็จอดวยความสงบ เรียกวา ฌาน ความเพง ความจดจอ สมาธิเปนที่เพง
เปนที่จดจอของจิตจึงเรียกวาฌาน ทานเหลาน้ีทานบําเพ็ญทางจิตใจสงบเย็นไปหมดแลว 
ทานไมวุนวายอะไรกับโลก อํานาจแหงความสงบครอบไวหมด เปนแตเพียงวาไมมีปญญา
กาวเดินออกเทานั้นเอง 

พอพระพุทธเจาตรัสรูแลวก็เสด็จมาแสดง เราจะตัดออกหมดอะไรที่กังวลหรือทําให
เสียเวลํ่าเวลาในเวลาน้ี เราจะตัดเขามาพูดเฉพาะ ๆ พอพระพุทธเจาตรัสรูแลวเสด็จมา ก็
มาเทศนาวาการให เบญจวัคคียท้ัง ๕ นี้ฟง ขึ้น เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน  น  เส
วิตพฺพา เพราะทรงรูทรงเห็นมาแลวในปฏิปทาของทานเหลาน้ี ท่ีผานมาเดินมาน้ัน ขัดของ
ยุงเหยิงไมราบร่ืนดีงาม เหมือนมัชฌิมาปฏิปทา จึงตองยกอันนี้มาแสดงเลย พอแสดง  
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดสักขีพยานเปนองคแรก หลังมาทานก็
ไดตรัสรู พอจากนั้นแลวทานก็ไปอยูในปาในเขา ถึงกาลเวลาที่จะปลงธาตุปลงขันธแลว มัน
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จะไปไมรอดแลวจะทิ้งมัน ออกมาก็มาทูลลาพระพุทธเจา ครองผาสีแดง เอาดินแดงหิน
แดงดินแดงมายอมผา 

ทีนี้พอขึ้นไปทูลลาพระพุทธเจา พวกเณรที่อยูนั้นก็คงเหมือนไอปุกกี้ไอหยองไอจ้ํา
หลอดเราน้ีแหละ พอเห็นพระพุทธเจาก็ขึ้นมานั่งจอตาใสแจวเหมือนตาแมว ดูพระพุทธเจา 
แลวดูพระอัญญาโกณฑัญญะ เอ หลวงตาองคนี้ทําไมจึงเปนอยางนี ้คงคิดทุกแบบทุกฉบับ 
ตาก็ใสแจวปากน้ันอา เขาใจไหม ดูเซอ เด็กดูผูใหญ ผูใหญเปนจอมปราชญ เด็กนี้เปนไอ
ปุกกี้ไอหยองเขาใจไหม ทั้งตาดูทั้งปากก็อา พอพระอัญญาโกณฑัญญะลงไปแลวก็รุมไปหา
พระพุทธเจา น่ีหลวงตามาจากท่ีไหน เด็ก ๒-๓ ตัว น่ันนะ เณรน่ันนะ หลวงตามาจากท่ี
ไหน มองดูสียอมผาเหมือนสียักษเขาใจไหม 

พระพุทธเจา ภาษาของเราก็ตบปาก อยาพูด ๆ อยาพูดอยางนั้น ไอหยอง เขาใจ
ไหม อยาพูดอยางนั้นไอปุกกี ้ นี่คือพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย นี่คือปฐมสาวกของเรา
ตถาคต ไมใชเรื่องเล็กนอย น้ีเปนปฐมสาวก นี่เปนพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย เธอจะมาลา
เราไปปรินิพพาน ทีน้ีพอทราบวาพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพ่ีชายใหญเปนปฐมสาวก ทีนี้
หมอบเลย ทั้งหมอบทั้งขี้ราดก็อาจเปนไดเขาใจไหม มันหมอบคือหมอบยอม ยอมแลวขี้
ราดออกทางนี้ก็ได เราไมไดเช่ือน่ีเขาใจไหม เพราะฉะนั้นจึงพูดใหมันขบขันเขากันไดละซิ 
จากน้ันทานก็นิพพานเลย ทานไมไดกวางขวางอะไร ตามนิสัยวาสนาของทาน เลิศเลอมา
นมนาน เปนปฐมสาวก แตทานก็เปนไปตามนิสัย  

ทีนี้เวลาที่โดงดังก็คือพระสารีบุตร โมคคัลลาน ก็เปนไปตามสายนิสัยวาสนาของ
ทานเหมือนกัน เพราะทานปรารถนาเปนพระอัครสาวกขางซายขางขวาท้ัง ๒ องคน้ันแหละ 
คร้ันเวลาสําเร็จก็เปนไปดวยกันเลย มีชื่อเสียงโดงดัง พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน พระ
อานนท อันนี้ที่วาดังมากที่สุดในครั้งพุทธกาล จากนั้นก็ดังตามลําดับลําดาไปโดยลําดับ แต
ไมเดนเหมือนน้ี ไปตามนิสัยวาสนา จะไปดูถูกหรือวาไปเยอหยิ่งจองหองกับผูใดทานก็ไมมี 
แลวเราจะไปดูถูกทาน วาทานทําไมถึงใหญอยางนี้ องคอื่นตรัสรูกอนไมใหญอยางนี้ก็ไมถูก 
คือไปตามนิสัยวาสนา  

เพราะฉะน้ัน เวลาไดตรัสรูธรรมเปนสาวก ผูบริสุทธ์ิลวน ๆ แลวพระองคจึงทรง
ต้ังใหเลิศคนละทาง ๆ เรียกวาตั้งสมณศักดิ์ยศของพระ แตพระพุทธเจาต้ัง ตั้งยศของ
พระเปนพระอรหันต ทานต้ังใหพระอรหันตเปนยศพระ องคน้ีเลิศในทางน้ัน เชนอยาง
พระสารีบุตรเลิศทางดานปญญา พระโมคคัลลานเลิศทางดานฤทธาศักดานุภาพ พระ
อานนทเลิศทางเปนพหูสูตมีความเช่ียวชาญเฉลียวฉลาด ทรงไวซึ่งพระไตรปฎกที่พระพุทธ
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เจาประทานใหท้ังหมด ลงในพระอานนททั้งหมด น่ีเลิศไปคนละทาง ๆ จนกระทั่ง ๘๐ 
องค จากนั้นทานก็ไมตั้งอีกเลย จนกระทั่งปรินิพพาน 

เพราะฉะน้ันทานต้ังทานจึงต้ังตามความเลิศเลอ ตามแถวของอุปนิสัยของแตละ
องค ๆ ไมใชตั้งสุมสี่สุมหา ต้ังมาแลวก็มาเหยียบยํ่าศาสนาอยางท่ีเปนอยูเวลาน้ี ตั้งยกยอ
ขึ้นมา พอดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน แลวกลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัว
พระมหากษัตริยที่ทรงตั้งใหเปนยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมา ก็กลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจา 
เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังท่ีพระตาบอดหูหนวกสมัยปจจุบันเรา ๆ ทาน 
ๆ เปนอยูเวลาน้ี ไมไดเหมือนกันกับพวกนี้เขาใจไหม ไดรับตั้งเทาไรยิ่งเทิดทูน อันนี้
เหยียบลง ต้ังเทาไรย่ิงเหยียบลง  

นี่ละเรื่องของกิเลส ยอตัวแลวก็ลืมตัวไปพรอม ๆ เพราะเหยียบคนอ่ืนลง สวนพระ
พุทธเจาหรือทานผูส้ินกิเลสแลวไมมี มีก็เหมือนไมม ีตั้งเหมือนไมตั้ง ทานไมยึดไมถือรูตาม
เปนจริง เทิดทูนพระคุณของพระพุทธเจาที่ประทานใหยศถาบรรดาศักดิ ์ ดวยความ
อนุโมทนาดวย น่ีละพระทานคร้ังพุทธกาล ทานทรงมรรคทรงผลเพราะอะไร เพราะทาน
ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา พระองคเสด็จยังไง ๆ บรรดาสาวกท้ังหลาย
ดําเนินตามน้ัน พระในคร้ังพุทธกาลดําเนินตามศาสดา ใหอยูในปาก็ไปอยูในปา บําเพ็ญ
เพียรก็บําเพ็ญเพียร ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ถือองคศาสดาเปนแกวดวงใจ อยูใน
หัวใจตลอด เทิดทูนธรรมเทิดทูนวินัย มีหิริโอตตัปปะ มีความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม
ตัดออกเรื่อยไมใหเขามาติดพันไดเลย ท่ีเรียกวา ความมัวหมองมืดตื้อแลวปดออก ๆ มีแต
ชะลางจิตใจใหมีความสะอาดสะอาน จากน้ันก็ชําระกาย วาจา ของตนที่มันผิดพลาด
ประการใด ปดออก ๆ ตลอดมา 

การส่ังสมความคุณงามความดีเขาสูใจดวยจิตตภาวนา และสํารวมระวังน้ี ทานเปน
ประจํานิสัยของทาน พอตื่นนอนขึ้นมาหนาที่ของทานคือระมัดระวังสิกขาบทวินัย ความ
เคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจ เคลื่อนไหวไปทางไหน จะมสีติปญญา ตีตก ๆ ไปเรื่อย ไมให
กิเลสเขามารังแกได ทําลายได ทีน้ีจิตใจมีแตการบํารุงรักษาดวยสติ ดวยปญญา ก็สงางาม
ขึ้นมา ๆ ดีวันดีคืนข้ึนมาเร่ือย ๆ เพราะรักษาทั้งวันทั้งคืน เวนแตหลับ ๆ เทาน้ันเปน
ประจํา  

นี่คือหนาที่ของพระผูที่ตองการจะหลุดพนจากทุกข ทานดําเนินอยางน้ัน ไมมีความ
ประมาทตนเลย ดําเนินไปเร่ือย ๆ ทีนี้ความดีมีอยูมาตั้งกัปตั้งกัลป ดีทุกประเภทจนถึง
ข้ันดีเลิศ มีอยูตั้งกัปตั้งกัลปมาแลว ความชั่วก็มีอยูตั้งกัปตั้งกัลปมาแลวเชนน้ัน ทั้ง ๒ 
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อยางนี้จะปรากฏตัวขึ้นจากใจของสัตวโลกนั่นแล เพราะท้ัง ๒ นี้เกิดที่ใจ ธรรมเกิดที่ใจ 
กิเลสเกิดที่ใจ กิเลสเกิดที่ใจจะเดินตามแถวแนวของกิเลส คือไปทางความชั่วชาลามก 
ความคึกความคะนอง ความดีดความดิ้น หมุนตัวเปนเกลียวอยูภายในจิตใจ น้ันแลคือ
กิเลสทํางานในหัวใจสัตวโลก มีอยูกับทุกคน ดูเอาความคิด  

ตื่นขึ้นมามันคิดเรื่องอะไรบาง น่ัน คือกิเลสเร่ิมทํางานแลว ทีน้ีเร่ืองธรรม ธรรมก็
เกิดข้ึนภายในใจเหมือนกัน เอา ผูมีนิสัยใจคอรักศีลรักธรรมก็แย็บออกทางธรรม ๆ ยังไม
มากก็แย็บออกเสียกอน ครั้นตอไปมากเขาๆ อยูในบานในเรือนไมได เชนอยาง พระยสกุล
บุตร สมบัติเงินทองมีเทาไร เอามากองนี้ใหไปยืนอยูคนละฟาก กองสมบัติเงินทอง มองหา
กันไมเห็น พระยสกุลบุตรพอแมมีลูกคนเดียวเทานั้น สมบัติเงินทองมากขนาดไหน นี่ถึง
กาลเวลาแลว มันเปนอยูภายในใจ ดูสิ่งเหลานี้มันดูไมไดแลว มันไมเจริญหูเจริญตา มีแต
ความอัดอั้นตันใจ 

มันเบิกกวางออกไปทางปาทางเขา ทางบําเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพนจากทุกข อัน
นี้เปนเรื่องเกลื่อนกลน เขาก็มีเราก็ม ีน่ัน ฟงซินะ เขาก็ทุกขเราก็ทุกข ไมเห็นมีใครยิ่งหยอน
กวากันเพราะสมบัติเหลาน้ีมีมากนอยตางกัน ความทุกขภายในใจมันมีเหมือนกันหมด น่ัน
เห็นไหม เราเอาไวอยางน้ีเราก็เปนความทุกขเหมือนโลกน้ันแหละ โลกเขามีมากๆ อยางนี้ 
มากกวานี้เขายังมีเขาก็ยังไมพนจากทุกข เพราะกิเลสยังเหนือหัวใจของสัตวโลก บีบหัวใจ
ของสัตวโลกใหไดรับความทุกขเสมอหนากันไปหมด เราจะมาอยูน้ีหาอะไร เราเสาะแสวง
หาอรรถหาธรรมเพื่อความพนทุกข ปลอยวางส่ิงเหลาน้ีโดยส้ินเชิงเสียน้ันดีกวา ทานก็หา
ทางเสาะออก  

นี่คือธรรมในใจเกิดขึ้นจากใจ ธรรมมีมาตั้งกัปตั้งกัลป ทานส่ังสมความดีมานานเทา
ไร เวลาน้ีเปนผลข้ึนมามากเขา ๆ ก็แสดงออกมาเปนเครื่องผลักดันเจาของใหออก แต
กอนก็อยูอยางนั้น ตายกองกันอยูอยางนี้ก็ยังไมออก เพราะยังไมพอ ทีนี้เมื่อถึงขั้นพอแลว
อยูที่ไหนก็อยูไมได ท่ีน่ีวุนวายท่ีน่ันวุนวาย มองเห็นอะไรมีแตเรื่องยุงเหยิงวุนวาย ออกหนี
เสียดีกวา ขโมยหนีจากพอจากแม จากครอบครัวไป ก็มีภรรยาเหมือนกันหนีไปเลย พอดี
มุงหนาไปสูศาสดาเลย พอไปพระพุทธเจากําลังทรงเดินจงกรมอยูในปา บนไปอยางน้ันละ 
ที่นี่วุนวายที่นั่นขัดของไปอยางนั้นแหละ พระพุทธเจาทรงสดับทั้งพระญาณดวยทุกอยาง 
เห็นทุกอยางแลวก็บอกวายสมาน่ี ที่นี่ไมวุนวายที่นี่ไมขัดของที่นี่ไมยุงเหยิง ท่ีน่ีสะดวก
สบายทุกดานทุกทาง น่ันเห็นไหม เขาไปก็ประทานพระโอวาทให เราสรุปความสําเร็จเปน
พระอรหันตข้ึนมาเลย น่ัน ถึงกาลเวลานี่คือธรรมออก  
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ธรรมเกิดจากใจ แตกอนฟกตัวอยูภายใน บมตัวอยูภายในยังไมพอ ทีแรกก็ยิบ
แย็บๆ ออกมากออกนอยกอน ตอมาก็ออกมาก ถึงกับอยูบานอยูเรือนไมได แตกอนอยูก็
ไมเห็นขัดของยุงเหยิงวุนวายอะไร แตถึงกาลเวลาแลวขัดของไปหมด ดูอะไรดูไมได นอก
จากจะออกใหหลุดพนโดยถายเดียวเทานั้น ทานจึงไดออก  

น่ีละอํานาจแหงวาสนาบารมีของคนเรา เม่ือไดอบรมใหมีความเจริญรุงเรือง ไดรับ
การรักษา จิตใจน้ีเม่ือไดรับการบํารุงรักษาอยูเสมอตองเจริญรุงเรืองข้ึนดวยธรรม เพราะ
เรารักษาดวยธรรม เมื่อถึงกาลแลวจะเปนอยางนี้เอง ดีดเลยอยางพระยสไมอยู อยูไมได 
จนสําเร็จเปนพระอรหันตข้ึนมา เบื้องตนก็ยิบแย็บ ๆ ถาไมมีอะไรเลยมันก็มืดตื้อไปหมด 
ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาพอจะกําหนดกฎเกณฑ ไมมีฝงมีฝาพอจะที่ไดพึ่งพิงอิงอาศัยได
เกิดตาย ๆ กองกันอยูนี้กี่กัปกี่กัลปก็เปนแบบเดียวกันนี ้ เพราะฝงฝาที่สุดแหงทุกข ที่สุด
แหงความเกิดไมม ีมีแตที่หมุนอยูอยางกิเลสพาหมุนทั้งนั้น 

คนผูไมมีความด ี จะอยูอะไรที่ไหนมันก็ไมมีขอบเขต เหมือนคนหรือสัตวตกนํ้าใน
มหาสมุทร มองลงไปนี้ปอมแปม ๆ อยูในนํ้า เขาก็ตกเราก็ตก เขาก็วายเราก็วาย แตฝงฝา
ที่จะใหไปเกาะไมมี หากดีดหากดิ้นอยูดวยกัน ไมดีดไมดิ้นไมไดมันก็จะตาย การดีดดิ้น
ประหน่ึงวาจะเปนการบรรเทาความทุกขไปบาง แมไมพนมันก็ตองดีดตองดิ้นเปนธรรมดา 
นี้สัตวโลกกิเลสพาดีดพาดิ้น หวังนั้นหวังนี้ไมมีฝงมีฝา ความหวังก็ไมมีฝงมีฝาอะไร ความ
สุขความเจริญที่จะไดสมหวังก็ไมมีฝงมีฝา ไมมีเขตมีแดนพอที่จะยึดจะเกาะได แตสัตวโลก
ก็ตองยึดตองเกาะตองปรารถนาตองหวังกันอยูตลอดเวลา อยางเขาอยางเรา ใหพากัน
พิจารณาใหดี  

ทีน้ีเวลาเปนอยางน้ันแลวเทียบเขามาหาผูมีเกาะมีดอน มีคุณงามความด ีดีดเหมือน
เขาแตดีดมีฝงฝาที่หลุดจะพนวันใด เดือนใด ปใด ก็ได แนะ เปนไปได อยางนี้มีฝงมีฝา 
แลวย่ิงมีเรือใหญมารับก๊ึกข้ึนไปเลย น่ีอุปนิสัยสามารถแกกลาแลว พอเขาไปปบที่นี่วุน
วายยสกุลบุตรใหมา ท่ีน่ีไมวุนวายเขาหาเกาะ เขาหาฝง เกาะปุบติดเลยใชไหม ที่นี่ไมวุน
วาย  

พวกเรามีตั้งแตวันนั้นก็ยุงวันนี้ก็ยุง ยุงไปที่ไหน ฝงอยูที่ไหนไมมี หากบนกัน ไดบน
ก็เอา พวกนี้พวกบนก็เอา ไมมีฝงมีฝา นี่ละนิสัยของสัตวโลก น้ีเปนหลักความจริงแหง
ธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคมาสายเดียวกัน สายของธรรมไปสายเดียวกันไม
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น สายของกิเลสมันก็เปนสายเดียวกันไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
คือกิเลสเปนขาศึกตอธรรม ธรรมเปนเคร่ืองชะลางกิเลส กิเลสเปนตัวสกปรก สิ่งสกปรกนี้
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มันก็มามอมแมมอยูในหัวใจสัตวโลก ธรรมก็เขาไปชะลางท่ีหัวใจสัตวโลก ถามีธรรม ไมมีก็
ปลอยใหจมไป ถาผูมีธรรมก็เปนเครื่องชะลางใหสะอาดสะอานไปได แลวก็พนไปได ๆ  

นี่เราพูดถึงเรื่องพระที่ทานอยูในปาในเขา แลวกระจายมาจนกระทั่งถึงที่พูดอยูเวลา
น้ีแหละ ทานอยูในปาในเขาดังที่พูดนี้ เวลาน้ีอยูทางวัดถํ้าภูวัวมีเยอะ ทานอยูเปนแหง ๒ 
องคบาง ๓ องคบาง นาน ๆ ทานก็มาหาทานอุทัย พาตาปะขาวมา ทานก็จัดของที่เราสงไป
ให เพราะเราสงไปเผื่อตลอด เราไมใหพอดี มีเผื่อไวตลอดเลย ตอนที่ไปนี้ก็ถามถึงพระ 
แลวก็พระทานก็เลาใหฟงวา พระก็มีมาเรื่อย ๆ เขามาน้ี แลวจัดอะไรถวายทานไป ทางนี้ก็
ซํ้าเขาเลย ใหถวายทานไป เอา หมดใหหมด ถาหมดใหบอกผมไดเลย จะจัดมาโดยดวน
เราวา แตธรรมดาเราก็จัดเผ่ือไวแลว 

เราไมทํานะทําอะไรเหยาะ ๆ แหยะ ๆ นี้ไมเอา ถาของมีอยูตองเอาใหเต็มเหนี่ยว 
ของไมมีก็จําเปนเหมือนทานเหมือนเราน้ันแหละ แตเม่ือมีอยูแลวจะทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ 
ดวยอํานาจแหงความตระหน่ีถ่ีเหนียวยึดไว ไมไดเรา ขาดสะบ้ันไปเลย น่ีก็ใหไปละวันน้ี 
ทานเหลาน้ีเองเปนผูท่ีจะทรงมรรคทรงผล ทรงความแปลกประหลาดอัศจรรย แลวจะนํา
ธรรมนี้มาสอนโลกใหไดหลักไดเกณฑ ใหมีความอบอุนตายใจได คนเราถาลงใจไดตายใจ
แลว อยูไหนอยูไดหมดสบายหมดนะ ถาใจลงไมไดเสียอยางเดียวไปอยูที่ไหนก็หาที่ปลงไม
ได 

ที่ปลงก็คือธรรม แลวอยางเก่ียวกับเร่ืองครูเร่ืองอาจารย ถาจิตใจไมลงมันก็อยูดวย
กันไมไดคนเรา ถาจิตใจลงไลหนีก็ไมยอมหนีเขาใจไหม มันเปน พอพูดอยางนี้เราก็คิดถึง
เร่ืองพอแมครูจารยเสียงทานน้ีแผดเหมือนฟาดินถลม แลวพระเณรแทนท่ีจะแตกฮือ ๆ 
ออกจากวัด โอย.รุมเขามานะ พอไดยินเสียงทานแผด เอาละท่ีน่ี เหมือนฟากระหึ่ม น่ีฝนจะ
ตกแลวความหมายวาง้ัน หาอะไรมารอง ปุบปบ ๆ น่ีพอไดยินเสียงทานแผดน้ันธรรมจะ
ออกแลวความหมาย ใครอยูที่ไหนปุบปบ ๆ เขามาเลย แทนที่จะวิ่งออกนอกวัดมันไมได
ไปนะ มันเขามา นี้เปนยังไงความลงใจ เปนอยางน้ันเอง เปนก็เปนตายก็ตาย ไดลงใจแลว
หมอบเลยเชียว ถาไมลงใจยังไงก็ไมอยู 

ใจจึงเปนของสําคัญมาก น่ีเราก็ไดอาศัยน้ีละเราหวังทานไวเสมอเพ่ือกุลบุตรสุดทาย
ภายหลัง ลูกเตาหลานเหลนของเราจะไดอาศัยพระเจาพระสงฆใหเปนความสงบรมเย็นซุก
หัวนอนไดสบายใจ ทานผูมีศีลมีธรรมอยูที่ไหนเย็น ทานเองก็เย็นกระจายออกไปทั่วหมด 
เย็นไปหมด ตาโลก ๆ เราน้ีมันไมเห็นตาใจน้ีเห็น พระกรรมฐานทานอยูท่ีไหนทานมีความ
อบอุนประสานกันเราไมรู มีความผาสุกเย็นใจ ทั่วกันไป 
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ทานเหลาน้ีละจะเปนผูทรงมรรคทรงผล เพราะธรรมซ่ึงเปนทางเดินพระพุทธเจา
ประทานไวเรียบรอยแลวไมผิด แลวย่ิงมีครูมีอาจารยคอยแนะนําส่ังสอนในภาคปฏิบัติ
ดวยแลวก็ยิ่งแมนยําๆ และรวดเร็ว ๆ ถาไมมีผูแนะ มีแตตํารับตําราเปนของกลาง ๆ 
มันกาวเดินไดยากนะ ไมพนท่ีจะขัดของสงสัยจนได ถามีครูมีอาจารยเปนผูเขาอกเขา
ใจภาคปฏิบัติแลว  พอพูดไปตรงไหนขัดของตรงไหนทานจะแนะปบ ๆ พุง ๆ เลย 
เพราะทานเคยผานมาแลว มันตางกันอยางน้ีนะ  

ทางภูวัวละเปนอันดับหน่ึง ไมมีอะไรกวน เราส่ังไวเด็ดขาดเลย ไมใหใครเขาไปยุง 
นูนนะ ฟงซิ ไมใหใครเขาไปยุงท่ีน่ันเลย ใหมีเฉพาะพระเณรอยูน้ัน อาหารการกินก็ใหมีแต
ประชาชนท่ีบานเขาอยูติดกับวัดน้ันเขามาทําอาหาร ใหทานขบฉันตอนเชา ๆ เศษเหลือ
อะไรก็เขาเอาไป ก็เล้ียงเขาไปในตัวน้ันแหละ ไมใหมีไมใหอะไรยุงทั้งนั้นละ ที่นี่จะเปนที่
เพาะอรรถเพาะธรรมเราบอกตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราถึงไดกลาทุกอยาง เอา มา พระมีมาก
นอยเทาไร เอามา ผมจะรับเล้ียงเราบอกตรง ๆ เลยนะ ถาเปนพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบจริง ๆ เอามา มามากนอยเพียงไรผมจะรับเล้ียง หากวาหมดความสามารถแลวผมจะ
บอก 

เราก็ไมปรากฏวาหมดความสามารถ ไปคราวท่ีแลวน้ีดูเหมือนประมาณ ๓๐ หรือ 
๓๒ เราลืม อยูในยาน ๓๐-๔๐ ทานคงจะกําหนดศูนยกลางไววาประมาณ ๓๐ จึงมีสูงกวา
น้ันบาง ตํ่ากวาน้ันบาง ทานก็คงจะคิดเห็นใจเราบาง หรือวาสถานท่ีเหมาะสมหรือมากเกิน
ไปมันเลอะเทอะมันเฟอ อยางนี้ก็อาจเปนได หัวหนาวัดตองรูเร่ืองพระเร่ืองเณร มีจํานวน
มากนอยเพียงไรตองรูทุกสิ่งทุกอยาง แลวกําหนดใหถูกตองพอดิบพอด ีทานอุทัยทานก็คง
จะเปนอยางน้ันแหละ แตสําหรับเราน้ีเปดไวแลว ใหทานรูจักประมาณของทานเอง สมควร
ที่จะรับมากนอยเพียงไรใหเปนเรื่องของทานผูปกครองดูแลเอง เราเปนแตเพียงวาเปดทาง 
เอา ถาทานผูใดมีความมุงมั่นตอการประพฤติปฏิบัต ิ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา ใหมา มา
เทาไรเรารับเล้ียงเราบอก รับเล้ียงจนเต็มกําลัง หากวากําลังไมพอแลวจะบอก น่ีเราก็บอก
อยางน้ันนะ ก็เรื่อยมาอยางนี้ดูเหมือน ๑๐ กวาปแลว พอจะสิ้นเดือนสงทีหนึ่ง ๆ เราจะอยู
ไมอยูก็ตาม ถึงเวลาแลวเขาจะไปจัดสงอยางนี้ตลอดเลย  

เราอยากเห็นพระผูทรงมรรคทรงผล เห็นตั้งแตกิเลสมันออกตีตลาดลาดเล ตีไป
หมดทุกดานทุกทาง เลยไมมีเวนวาชาวบานชาววัด วาฆราวาสวาพระวาเณร กิเลสตีแหลก
หมดเวลาน้ี จนจะไมมีอะไรเหลือใหโลกท้ังหลายไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจบาง
เลยในเพศของพระเรา ซึ่งควรจะไดของดิบของดีมาไวตอนรับประชาชน นอกจากตัวไดรับ
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ผลประโยชนเปนท่ีพอใจแลวนะ อันนี้ตัวเองก็แหงผาก ตัวเองก็เปนเปรต แลวสอนโยมก็
สอนเปนผีไปเลย มันก็มีแตเปรตแตผีเต็มบานเต็มเมือง หาผูคนที่ทรงอรรถทรงธรรมไมม ี

นี่ละทั้ง ๆ ท่ีศาสนามีอยู ศาสนาเปนธรรมชาติท่ีทรงมรรคทรงผลมีอยู แตไมมีผูใด
นําออกมาทําประโยชน มีแตใหกิเลสเอาไปถลุงมันก็มีแตฟนแตไฟ เผาไหมกันหมดเวลาน้ี
เปนอยางน้ันนะ ศาสนาสมบูรณแบบแตไมมีใครนําออกมาปฏิบัติใหเปนคุณงามความดี 
สงาราศีข้ึนแกตัว มีแตฟนแตไฟของกิเลสใหมันเผาทั้งวันทั้งคืน ประหน่ึงวาศาสนาไมมี 
เพราะไมมีใครสนใจศาสนา นอกจากน้ันยังไปเหยียบยํ่าศาสนาดวยวา เปนศาสนาท่ีครึท่ีลา
สมัย มรรคผลนิพพานไมม ีตัวเองตัวครึตัวลาสมัยหมดคุณคาไมพูดถึงเลย ศาสนาก็อยูกับ
คน คนไมเปนทาศาสนาจะดีเลิศมาจากไหน ก็เหมือนเอาของดีของเลิศไปประดับคนตาย
มันเกิดประโยชนอะไร น่ัน เอาละพอ  

 

อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

 
 


