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เทศนรับผาปาชวยชาติ
ณ อาคารสโรรักษคอมเพล็กซ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ใจที่ดื่มธรรมแลวยอมปลอยวาง
วันนี้จะพูดธรรมะ แสดงธรรมะเปนกันเอง ระหวางหลวงตากับลูกกับหลานที่มี
โอกาสไดมารวมกัน ดวยเจตนารมณมาจากการสรางมหากุศลเพื่อชาติไทยของเรา นี่เปน
เรื่องใหญ จึงตองไดคิดอานเรื่องกิจการตางๆ ที่จะเปนมหากุศล ใหเปนไปตามความมุง
มาดปรารถนาของเรา พี่นองทัง้ หลายบรรดาลูกๆ หลานๆ ถึงไดมารวมกัน สละเวล่ําเวลา
จากหนาที่การงานอันเคยปฏิบัติมาดั้งเดิม งดในเวลานี้ สงจิตใจเขาสูอรรถสูธรรม หูก็ตั้ง
หนาตั้งตาฟง ตาก็ดูใหดี
ตาเรามันชอบดูแตสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเปนเสี้ยนเปนหนามตอลูกตาของเรา ถาหาก
วาเปนธรรมดาแลวพวกนี้ทั้งหมด มีแตคนตาบอดเพราะดูแลวดูเลา กระทบแลวกระทบเลา
ตามันก็บอดได หูก็เหมือนกัน ฟงทัง้ วันทั้งคืน สวนมากฟงแตสิ่งสกปรกรกรุงรัง ดูแตสิ่ง
สกปรกรกรุงรัง ซึ่งเปนภัยตอตาตอหู ตอจมูกตอลิ้น ตอกายตอใจของเราทั้งนั้น โลก
นํามาใชดวยความย่ํายีตีตัวเองมากกวาที่จะสงเสริมใหมีความดิบดีขึ้นไป ตลอดธาตุขันธถึง
จิตใจไมคอยมี
แตวันนี้เปนโอกาสอันดี ที่พี่นองลูกหลานทั้งหลายจะไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรม ตาก็ไดเห็นแลว พระวันนี้มีกี่องคมาดวยกัน พี่นองทัง้ หลายก็ไดเห็น วันนี้ตาเราได
เห็นพระ หูก็ไดยินเสียงพระทานพูดทานจาเทศนาวาการ เราไดยินไดฟง จิตใจก็ซาบซึ้งจาก
การเห็นพระเจาพระสงฆเปนโอชารสแหงธรรมหลั่งไหลเขาสูใจ เปนเครื่องบํารุงจิตใจของ
เราใหสงบรมเย็นจากอารมณที่ไดเห็นไดยินอันเปนมหามงคลนี้
ในขณะนี้เราทั้งหลายก็จะไดยินไดฟง เสียงอรรถเสียงธรรม เพราะเสียงธรรมนี้จะมี
ขึ้นหางๆ นานๆ จะไดมี ไมวาทานวาเรา จิตใจจืดจางจากอรรถจากธรรมแลว แมผูเทศนก็
จืดจาง ไมมีรสมีชาติในตัวเอง ผูฟงก็หารสชาติไมได สุดทายก็ตางคนตางจืดชืดไปหมด
ศาสนาก็แบกแตคัมภีรใบลาน พระพุทธเจาก็เห็นตั้งแตพระพุทธรูปอยูต ามบานตามเรือน
อยากกราบก็กราบ กราบดวยความขี้เกียจขี้คราน ความจืดชืดภายในจิตใจ ไมมีรสมีชาติ
อะไรในการกราบพระ
เห็นพระทั่วๆ ไปก็แบบเดียวกัน เพราะเราเปนคนแบบเดียวกัน มักจะเปนคนจืด
ชืดในชาวพุทธของเรา ไมคอยมีเครื่องหมายแหงความเปนพุทธภายในจิตใจ พอที่จะได
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เห็นไดยินเรื่องศาสนา เรื่องพระเจาพระสงฆเปนรสเปนชาติ ใหหนุนจิตใจของเราใหเปนสิริ
มงคลบางเลย
สวนมากมีตั้งแตเรื่องความจืดชืด
แตพิษภัยที่เกิดขึ้นจากความ
กระทบกระเทือน ไดยนิ ไดเห็นนั้นกลายเปนฟนเปนไฟไมไดจืดชืดนะ มันจืดชืดแตทาง
ความดี จิตใจไมอยากหมุนไป ทางชั่วหมุนไปไดเร็ว ไหลลงเหมือนน้ําไหลลงจากภูเขานั้น
แหละ
วันนี้ทานทั้งหลายไดมาฟงเสียงอรรถเสียงธรรม พระเจาพระสงฆมาจํานวนมาก
ขนาดไหนก็ไดเห็น พระมีกี่วัย พระเล็กพระนอย พระโตขึ้นไปเปนครูเปนอาจารยขนาดเปน
พระหลวงตา เชนหลวงตาบัวนี้ทานก็ไดเห็นแลว พระประเภทนี้เราไมอยากคาดวาจะไมจริง
ความแนนอนคอนขางแนใจ วาพระเหลานี้เปนพระผูตั้งใจปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม มีความ
สํารวมระวังตนอยูดวยศีลดวยธรรม มีศาสดาแอบติดแนบอยูภายในจิตใจ ดวยความมีสติมี
ปญญา ระมัดระวังสํารวมตนอยูตลอดเวลาทุกอิริยาบถ
พระเหลานี้ทานเปนพระสิริมงคล องคทานเองก็เปนสิริมงคล ทานผูใดไดมองเห็น
และไดยินทานสนทนาปราศัยก็เปนสิริมงคลไปตามๆ กัน นี่พระที่ทานวา สมณานฺจ
ทสฺสนํ การเห็นสมณะเปนมงคลอันสูงสุด สมณานุตตริยะ การเห็นสมณะผูรักษากายวาจา
ผูชําระกิเลสตัณหาโดยลําดับลําดาจนถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นเปนการเห็นที่สูงสุด ทานแสดงไว
อยางนั้น ไอเราเห็นนี่ เห็นถึงจรวดดาวเทียมสูงขนาดไหนมันก็ไมสูง มองไปดูเลยจรวด
ดาวเทียมไปวาสูงมันก็ไมสูง เพราะจิตใจของพวกเรามันต่ํา เมื่อจิตใจต่ํามองอะไรสูงขนาด
ไหนมันก็ไมสูง เพราะมันต่ําอยูที่ใจผูมอง
ใจของเราถามองแตทางความชั่วชาลามกความเสียหาย มันก็ยิ่งต่ําลงๆ ทุกวัน ถา
ไดมองเห็นพระเจาพระสงฆที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวยความสํารวมระวัง และเปนผูทรง
มรรคทรงผล ตั้งแตขั้นสมถะคือความสงบใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลาย
สมาธิคือความตั้งมั่นแนนหนามั่นคงภายในใจ นี่นับวาเปนมงคลแกเราที่ไดเห็นทานเปน
ลําดับลําดา จากนั้นก็ลําดับขึ้นไปถึงพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต
เหลานี้โลกชาวพุทธเราฟงแลวรูสึกวาขัดตอจิตใจของผูป ฏิบัติเสียมากตอมาก ประหนึ่งวา
ไมเชื่อกัน วาจะมีไดในแดนพระพุทธศาสนาในสมัยปจจุบันนี้
จะไดยินไดฟงตัง้ แตครั้งพุทธกาลวาพระพุทธเจาตรัสรู พระสงฆสาวกสําเร็จอรหัต
อรหันต ไดตรัสรูธรรมตามพระพุทธเจาอยูในปาในเขา ในถ้ําเงื้อมผาดวยความพากเพียร
ของทาน เราจะไดยินเรื่องราวแตขาวคราวของคนอื่น ขาวของเราจะไมไดยิน แตก็ยังมี
ดึงดูดอยูบาง แลวตกมาถึงสมัยปจจุบันนี้ ขาวอรรถขาวธรรม เรื่องมรรคเรื่องผล สวรรค
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นิพพาน โสดา สกิทา อนาคา อรหันตนั้น แทบจะวาไมเชื่อแลวเวลานี้ เพราะเหตุไรจึงไม
เชื่อ ธรรมของพระพุทธเจาจืดจางวางเปลาไปหมดแลวเหรอ เราถึงไมเชื่อ ความจริงแลวก็
คือวาจิตใจของเรามันจืดจางวางเปลาจากอรรถจากธรรมจากมรรคจากผล จึงไมเชื่อในสิ่งที่
ดีงามและสิ่งที่เปนมหามงคล มันเชื่อไปตามกิเลสตัณหาไปเสียทั้งวันทั้งคืน ทุกแหงทุกหน
ตําบลหมูบาน เชื่อเปนเสียงเดียวกัน คือเชื่อกิเลสไมมีใครคัดคาน ถาเปนเรื่องของกิเลส
แลว ถึงไหนเปนถึงกัน นี่ละเรื่องมันถึงไดหางเหินจากอรรถจากธรรม จากมรรคจากผล
สําหรับชาวพุทธเรา
แตทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานมีความรักใครใกลชิดตอศีลตอสมาธิตอปญญา
ตอองคศาสดาตอพระธรรมตอพระสงฆอยูแลว ทานมีความสํารวมระวังตนปฏิบัติตน ใน
ขณะเดียวกันก็ตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นที่ใจ ดวยเหตุนี้แมพระทานมาอยูที่นี่ดว ยกันนี้
ทานจะเปนเสือโครงเสือดาวเราก็ไมทราบ ทานจะเปนพระประเภทไหน พระสมณะคือผูมี
ธรรมเปนเครื่องสงบใจกลมกลืนกับจิตใจหรือไม เราก็ไมอาจทราบ พระอยูนี้ดวยกันเปน
จํานวนมาก หรืออาจเปนพระที่สําเร็จอริยมรรค อริยผล เชนโสดา สกิทาคา อนาคา
อรหัตมรรค อรหัตผล นี้เราก็ไมอาจทราบได เพราะสีผา รูปรางกลางตัวนี้เหมือนกันกับ
พระทั่วๆ ไป แตจิตใจทานทรงมรรคทรงผลอยูภายในองคของทานเอง อยางนี้เราก็ไม
ทราบได
สถานที่อยูเวลานี้ก็มีพระจํานวนมาก แลวมีพระประเภทใดบาง ควรจะเอามาพินิจ
พิจารณา หรือมีตั้งแตพระเปนโมฆะทั้งนั้น หาผูทรงมรรคทรงผล ทรงอรรถทรงธรรม ทรง
ความสงบรมเย็นไมได จะเดือดรอนวุนวายไปเหมือนกับโลกทั่วๆ ไปเชนนั้นหรืออยางไร
เราอาจจะคิดไปวาเปนประเภทเดียวกันไปหมด เพราะสิ่งที่จะพาใหเปนไปก็คอื
บวช
มาแลวไมสนใจประพฤติปฏิบัติตามหนาที่การงานของตนคือศีลธรรม เตร็ดเตรเรรอนดวย
ความคึกความคะนองของใจ โลกเขาคิดอยางไรไมนอยหนากวาเขาไป ยังคิดมากกวาเขาอีก
เพราะงานเราไมไดทํา สนุกคิดสนุกปรุง สนุกคึกคะนอง
บิณฑบาตอาศัยชาวบานเขามากินทุกวันๆ ไมตองไปวิ่งเตนขวนขวายหารายไดที่
ไหนมาก็ไดกิน ที่อยูกไ็ ดอยูสบาย ดีไมดที ี่อยูของประชาชนสูที่อยูของพระไมได จนปรากฏ
เปนตึกรามขึ้นไปสูงๆ เปนกี่ชั้นๆ สวรรคชั้นพรหมอาจลงมาหมอบกราบก็ได เพราะ
สวรรคชั้นพรหมสูกุฏขิ องพระไมได มันเปนอยางนั้นไปก็ได นี่ละเรื่องของพระ แตตอ งขอ
อภัยนะ พูดไปหลงลืมไป นี่เราพูดเรื่องอะไรก็มาถึงแคนี้ แลวลืมแลวนะ เปนอยางนั้น จะ
เปนขอเปรียบเทียบ แตแลวก็หลงลืมไปเสีย เราพูดถึงเรื่องสวรรคชั้นพรหมหรือเรื่องอะไร
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ที่พูดเหลานี้สวนไมดีก็คอื วา ความรูสึกการปฏิบัติตนเองเหมือนฆราวาสญาติโยม
ไมไดเหมือนพระ หรือยิ่งเลวกวาฆราวาสญาติโยมไปอีกก็มี ตามที่มีที่เปนอยูประจํา
ประเทศไทยของเรานี้ หรือประเทศอื่นที่มีพทุ ธศาสนาหรือพระเณรประจําอยูๆ อาจมีอยู
ทั่วไปก็ไดอยางนี้ เมื่อเปนเชนนี้แลวเรื่องมรรคเรื่องผลก็จะหามาจากที่ไหน เรามีหนาที่ที่ทํา
ตนเพื่ออรรถเพื่อธรรม โดยที่ไมมีภาระอะไรผูกพัน ที่อยูที่กินเครื่องใชไมสอยบริขารอะไร
เต็มไปหมด เราสะดวกสบาย ถาจิตใจหมุนไปทางโลกก็ไดมากยิ่งกวาประชาชน เพราะงาน
ไมมี สนุกคิดสนุกปรุง สนุกดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหาไมหยุดไมถอย สรางบาปสรางกรรม
มากกวาประชาชนก็ได
ตรงกันขาม เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว เปนผูยืนยันเรื่องศีล
บริสุทธิ์นับตั้งแตวันบวชมา เปนความสํารวมระวังศีลของตนยิ่งกวาชีวิตจิตใจ สมาธิหรือ
สมถธรรม ความสงบใจ ฝกหัดตามงานของพระ งานของพระคือบวชมาแลวเพื่อชําระกิเลส
ตัณหาประเภทตางๆ ที่มีอยูภายในใจ ดวยการสํารวมระวังกายวาจาเกี่ยวกับเรื่องศีล
สํารวมระวังใจเพื่อความสงบใจดวยจิตตภาวนา นี่ใหเปนความสงบใจภายในใจของตน ศีล
ก็ทรงไวสมบูรณโดยลําดับ สมถธรรมคือความสงบเย็นจากจิตตภาวนาก็มีความสงบแนน
แฟน จากนั้นก็เปนสมาธิคือความแนนหนามั่นคงของใจ
ใจที่มีสมาธิเปนเครื่องดูดดื่มของตัวเองแลวอยูที่ไหนสบายๆ นี่สมหนาที่ของพระที่
ทําหนาที่โดยถูกตองกับเพศและความมุงหมายของตนในการบวชครั้งแรกเรื่อยมา จากนั้น
ก็ออกทางดานปญญา ปญญานี้กวางขวางมากทีเดียว ผูไมเคยพิจารณาทางดานปญญาจะ
เห็นวาปญญาของกิเลสพิสดารกวางขวาง เชนไปเรียนที่โลกไหนเมืองใดมาสําเร็จขั้นนั้นขั้น
นี้ ขั้นดอกเตอรดอกแตอะไรมา ก็มาพูดอวด ดีไมดีอวดแลวเยอหยิ่งจองหองเหยียบย่ํา
ทําลายผูไมไดไปเรียนเมืองนอก ในเมืองไทยเราเขาก็ไมไดเรียนในตุมในไหนี่นะ เขาก็เรียน
จากครูจากอาจารยเหมือนกัน ความรูวิชามันก็ไดเหมือนกัน ทีนี้ผูเรียนอรรถเรียนธรรม
ปฏิบัติอรรถธรรมก็เหมือนกัน ไมไดปฏิบัติอยูในตุมในไหในคัมภีร เอาคัมภีรปดไว แต
เรียนตามหลักธรรมชาติ มันก็รูไดเหมือนกัน ทรงมรรคทรงผลไดเชนเดียวกัน สมาธิแลวก็
กระจายถึงเรื่องปญญา
ปญญาทานสอนใหพิจารณาเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สภาพภายนอกภายใน
รางกายของเรานี้เกิดมาจากอะไร มันเกิดมาจากดินน้ําลมไฟผสมเขากัน มีจิตเขาไปเปน
เจาของเปนตัวการแลวก็เรียกวาสัตวเกิดสัตวตาย ออกจากภพนี้สูภพนั้น เพราะความดีด
ความดิ้นของใจ เนื่องมาจากกิเลสเปนเครื่องผลักดัน มันดีดมันดิ้น เพราะฉะนั้นทานจึง
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สอนใหพิจารณาในสิ่งที่มันติดมันพัน เชนรางกายของเรานี้ เกิดมาก็เปนเด็กเล็กๆ เปน
หลักธรรมชาติ ครั้นตอมาก็คอยตกแตงแลวโตขึ้นมาๆ เปนหญิงเปนชาย เปนหนุมเปนสาว
เปนเฒาเปนแก แลวก็เปนเจ็บเปนตายไปดวยกันนั้นแหละ นี่ใหพิจารณาทางดานปญญา
เมื่อพิจารณาอยางนั้นอยูเรื่อยๆ แลว ปญญาจะออก คอยออกกระจายออกไป จะ
เปนหลักธรรมชาติเรื่อยๆ ไป มองเห็นสิ่งใดเปนหินลับปญญาทั้งนั้น ปญญาแกลวกลา
สามารถเพราะสิ่งที่เขามาสัมผัสเกี่ยวกับเราตั้งหนาตั้งตาพิจารณาดวยปญญาอยูแลว ก็เกิด
สติปญญาขึน้ มา จิตใจของเราที่เคยวาวุนขุนมัว มีความสงบรมเย็นดวยสมถธรรม ดวย
สมาธิธรรม แลวถอดถอนกิเลสไปดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรของเรา จิตใจเมื่อไดรับ
การอบรมอยูโดยสม่ําเสมอตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว
จะเปนจิตใจที่ทงั้ สงบ
รมเย็น ทั้งสวางไสว ทั้งแนนหนามั่นคง ทั้งมีความสวางกระจางแจงกวางขวางไมมีประมาณ
เพราะอํานาจกระแสของธรรมและกระแสของสติปญญา พิจารณาใหรูเห็นตลอดทั่วถึงไป
หมด
กิเลสที่มีอยูภ ายในใจมาแตกอน ซึง่ ถือวาเปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย ไมไดถือวากิเลสเปน
ภัยเลย ก็กลายเปนเรื่องความเห็นกิเลสเปนภัยมาจากปญญาที่พิจารณา เมื่อเห็นวากิเลส
เปนภัยแลว สติปญญายอมหมุนตลอด หมุนเพื่อถอดเพื่อถอน เพื่อพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงเอาตัวรอดออกจากกิเลสเปนลําดับดวยความเพียร จนกลายเปนความเพียร
กลาขึ้นมาภายในจิตใจ ทีนี้ผลจากการปฏิบัตินี้ จิตใจที่เคยมืดมัวมั่วสุมมาแตกอน ก็คอย
คลี่คลายตัวเองออกไป เริ่มตั้งแตสมถธรรมเปนความสงบเย็นสวางไสวแนนหนามั่นคง
และความสวางกระจางแจงออกไปดวยปญญา กิเลสก็ถอนออกไปจากจิตใจไปเรื่อยๆ สิ่งที่
ยังไมเกิดอันเปนเรื่องของกิเลสก็ปดเอาไวๆ สิ่งที่เกิดแลวก็พยายามถอดถอนออกไปโดย
ลําดับลําดา จิตใจยอมมีความสงางาม
ใจที่ดื่มธรรมแลวยอมปลอยวางโดยลําดับลําดา ในบรรดาสิ่งที่เราเคยติดเคยพันซึ่ง
เปนเรื่องโลกามิส จะมีเรื่องธรรมามิสนี่ละเขาไปเปนอารมณ อามิสคือธรรม เปนเครื่องอยู
ของจิตใจเรื่อยไป การภาวนาจึงเปนเรื่องสําคัญอยูมาก ดวยเหตุนี้ที่ไดวิตกวิจารณกับชาว
พุทธเรา ซึ่งมีแตอยางอืน่ คําวาถือพุทธเปนคํากวางๆ คนมีหัวใจเปนพุทธยอมมีการทําบุญ
ใหทาน นี่วากวางๆ ออกไป การใหทานมีทั่วดินแดนแหงประเทศไทยของเราซึ่งเปนนิสัย
ของชาวพุทธก็มี การรักษาศีลนั้นรูสึกวามีนอยมากทีเดียว รักษาศีลของตนใหมีจิตใจ
สะอาดไมขุนมัว ดวยความเบียดเบียนทําลายซึ่งเปนภัยตอตัวเอง แลวสมาธิไดแกการ
อบรมจิตใจก็ใหมีขึ้นไป
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ชาวพุทธเราไมคอยมีทางดานจิตตภาวนา ซึ่งเปนแกนของพระพุทธศาสนาเลย ถา
ไดอบรมจิตใจดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ เชนเดียวกับงานในบานนอกบานของเรา
แลว งานนอกบานในบานก็ไดผล งานจิตตภาวนาซึ่งเปนงานเสาะแสวงหาธรรมเขาสูใจก็
ไดผลไปตามๆ กัน สุดทายเราก็อยูเปนสุข ทั้งอยูในโลกนี้โดยอาศัยสิ่งวัตถุภายนอกเชน
สมบัติเงินทองขาวของ เราก็ไดอาศัยเปนวันๆ ไป สมบัติภายในคือเรื่องความสงบของใจ
สมาธิธรรม ปญญาธรรม ก็ไดเปนผลเรื่อยๆ กันไป เราก็ไมวาเหว อยูในโลกก็อยูไ ป รูเหตุรู
ผลไปตามกาลของมันลวงหนาไวหมดก็ไมเดือดรอน เวลาตายก็ตายไปอยางเปนสุข อยางผู
มีธรรมในใจ
ที่ประจักษจริงๆ ก็คือนักภาวนา ถาลงไดสงจิตเขาสูจิตตภาวนาแลว จะคอยเริ่มรู
เห็นสิ่งแปลกๆ ตางๆ ขึ้นมาที่ใจโดยลําดับลําดา ถึงจะไมรูทกุ ราย ก็มที างรูจนไดนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นจึงควรสนใจภาวนาทําความสงบอารมณ ก็คือใจดีดดิ้น ใหเขาสูความสงบดวย
บทธรรม เชนเราจะภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ได ใหจิตผูกพันกันกับคําบริกรรม
แลวมีสติเครื่องกํากับใจของเราใหดี ไมใหเผลอ เวลานั้นไมยอมใหจิตคิดไปนอกลูนอกทาง
ตามอารมณที่เคยคิดเคยปรุงอยูแลว พักใหหมด เหลือตั้งแตความคิดเปนธรรมคือพุทโธ
หรือธัมโมหรือสังโฆ ซึ่งเปนคําบริกรรมกับสติติดแนบอยูกับตน นี่ละจิตใจจะสงบขึ้นตรงนี้
เมื่อจิตใจสงบขึ้นมากนอย นิสัยของผูใดจะควรรูควรเห็นในสิ่งใดซึ่งอยูในวิสัยของ
ตน จะรูขึ้นมาโดยไมมใี ครบอก หากจะรูขึ้นมาเปนขึ้นมาตามนิสัยวาสนาของแตละคนๆ
นั่นแล เพราะฉะนั้นบรรดาสาวกทั้งหลาย ที่ทานทรงอรรถทรงธรรมเต็มหัวใจแลว นิสัย
วาสนาของทานยังมีเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน ทัง้ ๆ ที่ความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด แตนิสัย
วาสนาซึ่งเปนสวนปลีกยอยจากความบริสุทธิ์นั้นจึงมีตางกัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา จึงประทานสมณศักดิ์แกพระสงฆสาวกในครั้งพุทธกาล
ประทานสมณศักดิ์ใหพระสงฆสาวกอรหันตลวนๆ ๘๐ องค ในจํานวน ๘๐ องคนี้จะไมซ้ํา
กันเลย องคนี้เดนทางนั้น องคนั้นเลิศเลอทางนั้น ยกตัวอยางเชน พระสารีบุตรนี้เดนหรือ
เลิศเลอทางดานปญญารองพระพุทธเจาลงมา พระโมคคัลลานเดนทางฤทธาศักดานุภาพ
เดนไปคนละทางๆ อยางนี้ นี่เรายกตัวอยางมาเพียงสองพระองคทานเทานั้น ก็ใหกระจาย
ไปวา องคที่ไมระบุนี้กม็ ีความเดนดวงเปนประจํานิสัยของตนเองไปคนละทิศละทาง นี่ละ
ความรู
การภาวนาของเราก็เหมือนกัน เมื่อเวลาจิตตั้งฐานขึ้นมาตั้งแตเบื้องตนคือจิตสงบ
จิตในขั้นสมาธินี้จะเริ่มรูสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาตามนิสัยของตน ไมเคยมีใครบอกใครกลาวก็ตาม
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จะรูขึ้นมาจากวิถีจิตกับธรรมที่เขามาสัมผัสกันดวยสมาธิภาวนาของเรา อาจจะรูสิ่งตางๆ
เชนพวกเปรตพวกผี พวกสัตวประเภทใดก็ตามที่เปนกายทิพย มองเห็นไดชัดเจนภายใน
จิตใจ แตกอ นเราไมเคยเห็น แตจิตมีความสงบแลวเปดออกใหรูใหเห็นขึ้นไป จนกระทั่ง
กวางขวางลงไปถึงขนาดที่นรกอเวจีเห็นไปหมด สวรรคชั้นพรหมเห็นไปหมด นั่น นี่ก็เปน
ขึ้นกับนิสัยวาสนาของแตละรายๆ ที่จะใหรูเสมอกันหมดนั้นไมได เปนไปตามนิสัย แต
อยางไรก็ตาม เรื่องมรรคเรื่องผลที่จะเปนผลขึ้นมาใหจิตใจไดรับความสงบรมเย็นและถอด
ถอนกิเลสเพื่อพนทุกขโดยลําดับนั้น จะเกิดขึ้นจากการภาวนาดวยกันลวนๆ นี่เปนหลัก
ใหญ แกกิเลสก็แกดวยการภาวนา
เราจึงอยากใหชาวพุทธเราไดบําเพ็ญภาวนาบาง เวลาเราพักการพักงานภายนอก
แลวก็มาบําเพ็ญงานภายใน คือพักจิตใจของเราจากอารมณทั้งหลาย ตามธรรมดาจิตใจมัน
จะไมพกั งานนะ ถึงการงานจะหยุดแลวไมทํางาน วันนี้หยุดราชการ ไมทาํ งาน แตราชการ
ของกิเลสมันไมไดหยุด มันทําไดทั้งวันทั้งคืน บางรายทําจนกระทั่งนอนไมหลับ มันเสียอก
เสียใจเพราะอารมณตางๆ ที่ไมสมมักสมหมาย บางรายเปนบาไปเลยก็มี เพราะมันทํางาน
ไมหยุดดวยความคิดความปรุง ทานจึงสอนใหทําความสงบใจ มีความสงบใจดวยการ
ภาวนาบาง
พุทธศาสนาของเราจะเดนดวงยิ่งกวาเทาที่เปนอยูเวลานี้มากมาย เวลานี้ไมเห็นมี
อะไรแปลกตางในแดนพุทธศาสนาของชาวพุทธเราบางเลย
จะปรากฏอยูเปนพื้นฐาน
เรื่อยมาตั้งแตการทําบุญใหทาน การรักษาศีลบางมีนอย แตการภาวนานี่แทบจะไมปรากฏ
เพราะแมพระเองผูเปนหัวหนาตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติบําเพ็ญภาวนาเพื่อละกิเลส ก็ไมสนใจ
ในหนาที่การงานของตนไปเสีย ยังดีดดิ้นไปตามกิเลสยิ่งกวาโลกเขา อยางนี้มรรคผล
นิพพานจะมีไดยังไง มันก็มีแตกิเลสเชนเดียวกับฆราวาสญาติโยมเรานั้นแหละ
เพราะกิเลสไมลําเอียง ธรรมไมลําเอียง หมุนไปทางกิเลสเปนกิเลสไดวันยังค่ํา เผา
ตัวเองไดตลอดไป หมุนไปทางอรรถทางธรรมก็เปนอรรถเปนธรรมขึ้นมา เชนสมถธรรม
สมาธิธรรม ปญญาธรรม จนกระทั่งถึงวิมุตติธรรม เปนไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับเจาของผูสนใจ
หมุนไดทั้งสองทาง ทางกิเลสและทางธรรม เพราะธรรมก็ดี กิเลสก็ดี มีอยูภายในใจของ
สัตวโลกทั่วหนากัน จึงตองมีการชําระสะสาง เราจะมีความผาสุกเย็นใจเปนลําดับ
คนมีจิตใจเปนอรรถเปนธรรม ยอมมีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดที่เกาะ ถึงคราวจะเปน
จะตาย อํานาจแหงบุญกุศลที่ตนสรางไวมากนอยเพียงไร จําไดไมไดก็ตาม จะมารวมตัวอยู
ที่จิตของเรา หนุนจิตใหไปสูสถานที่ดี คติทพี่ ึงหวังไดโดยลําดับลําดา สวนผูสรางบาปมันก็
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เปนแบบของมันเองเหมือนกันนี่แหละ ผูสรางบาปก็ไมตองหามัน มันก็มอี ยูแลวภายในใจ
เพราะตัวเปนผูสรางบาป ครั้นสรางลงไปบาปก็อยูในใจ ตายแลวก็จมไปเลย ทั้งๆ ที่อยาก
ไปสวรรคนิพพานกับเพื่อนกับฝูงเขา แตก็ไปไมได เพราะการกระทําของเจาของมันเปน
ฝายต่ํา มันหมุนเจาของลงไปสูทางฝายต่ําไปเสีย ความต่ําทรามนั้นไดแกความทุกขความ
เดือดรอน
ดังที่ทานแสดงไวในธรรมผิดที่ไหน ไมผิด นรกอเวจีนี้มีตั้งหลายหลุม ทานแสดงไว
หลุมใหญๆ มีถึง ๒๕ หลุม จากนั้นก็ปลีกยอยกันไปเยอะ นรกแตละหลุมๆ นี้ ไมมีวางจาก
สัตวทั้งหลาย เต็มไปดวยสัตวทั้งหลายในแดนนรกหลุมนั้นๆ เพราะตางคนตางทําบาปทํา
กรรมประเภทตางๆ ผลเมื่อไดรับแลวก็ถูกบรรจุเขาไปสูนรกหลุมตางๆ ทั่วหนากันไปหมด
ไมมีนรกหลุมไหนวางเลย นรกหลุมนั้นวาง นรกหลุมนี้วาง ไมมี มันเต็มไปดวยกันหมด
เพราะสัตวโลกทําบาปทํากรรมเปนจํานวนมาก เต็มอยูในนรกนั้นหมด นี่คือบาปกรรมเปน
เครื่องผลักไสใหลงไป
สวนสวรรคก็เหมือนกัน สวรรคพรหมโลกก็สําหรับเปนสถานที่อยูของผูมีบุญมาก
นอย เมื่อไดทําบุญกุศลมากนอยเพียงไร ควรแกสถานที่ใด เชน สวรรค แลวควรแกสวรรค
ชั้นใด ก็ไปเกิดเองพอดิบพอดีกับกรรมของตนทีส่ รางมา แลวอยูเสวยสมบัติทิพยในสวรรค
ชั้นนั้นๆ จนกระทั่งพรหมโลก มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงตามอํานาจวาสนาของผูสรางคุณงามความ
ดีไวมากนอยตางกัน นี่ก็มีที่อยู ไมไดมีที่วาสัตวตายแลวหาที่อยูไมได เพราะไมมีที่อยู
เหมือนวงราชการ เรียนมาแทบเปนแทบตาย ที่ราชการไมวาง ตองเตะฝุน อยู ไปเที่ยวเตะ
ฝุนอยูอยางงัน้ ไมมี
บาปกรรมไมวาฝายดีฝายชั่ว ทําลงไปแลวเปนผลใหพอดิบพอดีกับตัวเองทุกคน
ไมไดไปอยูวา งเปลาเหมือนเขาเรียนวิชาทางโลกสูงๆ มาแลว ไมมีหนาที่การงานทํา
ตําแหนงไมวาง อะไรไมวา ง อยางนี้ไมมี สําหรับบุญและบาปวางตลอดเวลา พอเหมาะพอดี
กับผูสรางบุญสรางบาปนั่นแหละ จึงขอใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย ทําความสงบใจบาง
ศาสนาเลิศเลออยูที่จิตตภาวนา ผูเลิศเลอคือผูภาวนาเพื่อทรงมรรคทรงผล จนกระทั่งไดถงึ
ขั้นเลิศเลอจริงๆ เพราะเหตุแหงการบําเพ็ญของตนไมลดละทอถอย ก็ไดเปน จนกระทั่งถึง
วิมุตติหลุดพน ไมนอกเหนือไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้เลย
จึงเรียกวาศาสนธรรมคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน มีสมบูรณแบบอยูตลอดมา
และจะตลอดไป ถายังมีผูบําเพ็ญตามธรรมที่พระองคทรงสัง่ สอนไวแลว ถาไมมีผูปฏิบัติ
ตามก็มีแตกเิ ลสละเกลื่อนโลกธาตุ และเต็มไปดวยฟนดวยไฟเผาไหมสัตวทั่วโลกดินแดน

๙
ไมมีเวลาจืดจางวางเปลาไดเลยคือกิเลสเผาสัตวโลก เนื่องจากสัตวโลกมันคึกมันคะนอง
มันดีดมันดิน้ หาตั้งแตความต่ําชาเลวทรามที่ธรรมทานตําหนิ แตมันก็ชมวาดีไปทางกิเลส
เสีย เวลาผลที่ไดมาจึงมักจะเปนสิ่งที่ผิดหวังๆ ไป
เพราะฉะนั้นเราใหสรางความสมหวังเสียตั้งแตบัดนี้ ทุกสิ่งทุกอยางเปนอนิจจังใน
โลกอันนี้ ใหทราบไวอยางถึงใจ ไมมีอะไรจะไมเปลี่ยนแปลง โลกอนิจจังเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แมที่สุดในรางกายจิตใจของเรา ความคิดความปรุงมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนๆ
กันหมดหาความแนใจไมได จิตเทานั้นเปนนักภาวนา พิสูจนตามเรื่องราวความเคลื่อนไหว
ของภายนอกเขาสูภายใน พิจารณาใหละเอียดทั่วถึงจนรูรอบขอบชิดไปหมดแลวปลอยวาง
ไวตามเปนจริง เมื่อปลอยวางไวตามเปนจริง จิตก็จริง สภาวธรรมทั้งหลายแมจะเปนอนิจฺจํ
ทุกฺขํ อนตฺตา ก็เปนเรื่องจิตไปปรุงไปแตงไปมั่นไปหมายใหเขา เมื่อจิตรูตามความจริงแลว
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ไมตําหนิกัน จิตก็เปนความจริง สิ่งเหลานั้นก็เปนความจริง ตางอัน
ตางจริงแลว ไมกระทบกระเทือนกัน ยอมไมไดรับความทุกข มีความสุขความสบาย เปนผล
แหงการพิจารณาดวยจิตตภาวน
วันนี้พูดธรรมะใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายไดฟงเพียงยอๆ ไมไดพูดมากนัก
สวนพระเจาพระสงฆ พระลูกพระหลานที่มาจากที่ตางๆ ก็ขอใหพากันมีความรักใคร
ใกลชิดตออรรถตอธรรม อยาเห็นโลกเห็นสงสารเปนงานเลิศเลอยิ่งกวางานบําเพ็ญธรรม
เพื่อละกิเลสตัวเปนมหาภัย ใหพยายามในการงานของตนดวยจิตตภาวนา สํารวมระวังใหดี
กายวาจาใจอยูกับเรา เราทําใหเปนโทษก็ได ทําใหเปนคุณก็ได อยูกับตัวของเราเอง จิตใจ
คิดไดทกุ อยาง เราสํารวมระวังปดออกในความคิดไมดี ใหคิดแตสิ่งที่ดงี ามในธรรม
ทั้งหลาย เราก็เปนมงคลแกตัวของเรา
การบําเพ็ญธรรมใหถือวาเปนกิจจําเปนสําหรับพระของเรา อยาปลอยอยาวาง อยา
ลดละทอถอย อยาเห็นวาธรรมนี้เปนของจืดจางวางเปลาไปเสียไมมีราค่ําราคา ถาเปน
เชนนั้นแลวกิเลสจะสรางตัวขึ้นเปนเจาราค่ําราคาหนาแนนขึ้นที่ใจ ผลที่ไดก็คือสิ่งไมสมหวัง
คือมีแตฟนแตไฟเผาใจโดยไมอาจสงสัย จึงขอใหนําธรรมนี้เขาไปปฏิบัตริ ักษาตนใหดี อยู
ที่ไหนไดทั้งนั้น ผลดี บําเพ็ญธรรมในถ้ําในปาในเขา ในบานในเรือน ในหางรานและบริษัท
ที่ไหนเราทําบุญไดบุญ บําเพ็ญธรรมไดธรรม วิ่งตามกิเลสเปนกิเลสวันยังค่ํา เสมอกันหมด
จึงสําคัญอยูที่ใจ ซึ่งเราอยูที่ไหนใหสํารวมระวังรักษาใจใหดี
แตการอยูในปาในเขา เปนความเหมาะสมมากกวาสถานที่อื่นใด เพราะเปนสถานที่
บําเพ็ญคุณงามความดีไดสะดวกสําหรับนักบวชเรา สวนฆราวาสหาที่เชนนั้นก็หาลําบาก

๑๐
เราก็หาอยูในหนาที่การงานของเรา ในบานในเรือนนี้แหละ ใหทําตามหนาที่ของเรา ที่ไหน
เราหาไดทั้งนั้น หาบุญ หากิเลสยังหาได หาธรรมทําไมจึงหาไมได หาบุญก็หาไดที่ตวั ของ
เรา ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติ เราจะไดเห็นสิ่งที่เลิศเลอภายในใจของเรา
โดยไมอาจสงสัย
ขอใหยึดหลักใหญคือธรรม เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนานี้ใหดี เราจะเห็นธรรม
ทั้งหลายของแปลกประหลาดอัศจรรยปรากฏขึ้นที่ใจของเรา ทั้งๆ ที่เรายังไมตายนี่แหละ
ธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่นี่ ทั้งๆ ที่ยังไมตาย ปรากฏสดๆ รอนๆ ที่ใจของนักภาวนานี่แหละ
ไมใชวาจะไปคอยเอาสวรรคนิพพานทาเดียวๆ อันนั้นเปนความคาดหมายของเรา แต
ความรูจริงจังแลวจะรูขึ้นที่ใจ ไมวาธรรมขั้นใด จะรูขึ้นที่ใจ หายสงสัยที่ใจ หลุดพนที่ใจนี้
ทั้งนั้น
เอาละการแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนั ธแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจง
มีแกบรรดาทานทั้งหลาย ตลอดถึงบริษัทหางรานที่ทานทั้งหลายดําเนินกาวเดินอยูเวลานี้
เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพทั้งฝายอัตภาพรางกายและทางดานจิตใจ ขอใหมีความเจริญรุงเรือง
แนนหนามั่นคงขึ้นเปนลําดับ เพราะอํานาจแหงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
คุมครองรักษาและเบิกทางใหเปนความเจริญรุงเรืองทั่วหนากันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

