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เทศนอบรมฆราวาส 

ณ กุฏิกลางนํ้า สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

เรียนเฉพาะที่จะแกกิเลส 
วันนี้ที่ไปเทศนบริษัทสยาม หัวหนาเขาพูดนาฟงนะ นั่นละเวลาพิจารณาไปมัน

เปนอยางเขาวา ที่จับไดก็คือวามันขดัธรรมชาติ คือทกุส่ิงทกุอยางเปนธรรมชาติทั้งน้ัน 
แตจิตนี้มันคะนองมันดดีนั้นดีดนี้ปรุงน้ันปรุงน้ี  เคยภาวนาอยูแถวไหน บานไหนกิ่ง
เอราวัณวางั้น จะเปนในถ้ําเอราวัณหรือวาถ้ําใดก็ไมรู เพราะแถวนั้นมีภูเขาหลายลูก ถ้ํา
เอราวัณจริงๆ เราเดินไปถามทางมองไปก็เห็นอยู มองเห็นหนาถ้ํา จึงทราบวา เวลาเขา
บวชเราก็ไมไดถามวา ทําในวัดถ้ําเอราวัณเองหรืออะไร สงสัย  ที่วาเจองูเหานะ โอะ งู
จงอางๆ ตัวใหญ เขาก็ไมทําไม ตามธรรมดางูจงอางนั้นไมคอยทํารายใคร ไมคอยแสดง
ฤทธิ ์

เรารูนิสัยงูจงอางไดพอสมควร เพราะในวัดเราเริ่มแรกมีงูจงอางประจําวัดอยูนั้น
เลย เราเขาไปสรางวัดทีแรก มีบริเวณปลูกศาลาเล็กๆ พอไดอาศัย ไปๆ มาๆ เห็นงู
จงอางตัวหนึ่ง ตัวมันดูเหมือนเทาคอขวด เห็นมันมานี้ งูจงอาง มันมาอะไรไอนี่ เราวา
งั้นนะ หยอกเลนมัน มึงมาอะไรที่นี่ มึงอยามาทีน่ี่นะ ยักษมันเยอะ เดี๋ยวเขามาเจอแลว
เขาฆามึงนะ มึงหนีไป เราก็วา เขาก็ไปของเขาธรรมดา เราก็ไมไดไลอะไร เขาก็อยูกัน
อยางน้ันละกับพระ ผานไปผานมาพระก็ไมสนใจกับเขา เลยกลายเปนสัตวเล้ียงไป ไม
กลัวคน 

งูจงอางไมคอยแผลงฤทธิ์ ไมคอยแสดงฤทธิ์ ไมเหมือนงูทางมะพราวนี้ชอบขู 
ชอบแผลงฤทธิ์ แตมันก็ไมมพีิษละงูทางมะพราว แตมันชอบแผลงฤทธิ ์ ทําทาขูฟอๆ 
แตงูจงอางนี ้ไม เฉย  เขาก็อยูนั้นมาตั้งแต ๒๔๙๘ กําลังจะสิ้นป ๙๘ ยางเขา ๙๙ เรา
ไปสรางวัดที่นั่น เขาก็อยูนั่น เห็นเขาอยูนั้นแลว  ผานไปผานมาเจอกันอยูเร่ือย  เขากด็ู
เหมือนจะไมคอยสนใจกับเรา ไมกลัว  ไอเราก็ไมแสดงอาการอะไรใหเขากลัว ไปๆ 
มาๆ พบกันอยูเร่ือยๆ ตวัเทาคอขวด ทีนี้เมื่อเขาอยูนานเขาๆ ก็เลยเปนเหตุใหส่ังสอน
พระ ไมใชสอนนะ ส่ังพระเลย 

บอกวางูอยาไปหยอกไปเลนกับเขานะ ใหตางคนตางอยูตางเฉยพบกันกพ็บไป
ผานไปผานมาธรรมดา ไมตองแสดงอากปักิริยาอะไรกับเขา หยอกเลนอะไรหาม เรา
บอก  คือสัตวเหลานี้เขาจะไมทราบวาหยอกเลนหรือไมหยอกเลน เขาจะถือวาจริงกบั
เขาทั้งนั้น เมื่อแสดงกิริยาออกไปนั้น เขาวามีจริงจังกับเขา เขาจะมีทาตอสู เราวา ถา
หนักมากกวานั้นไปเขาจะโกรธ เราบอก แลวโกรธก็ผูกโกรธผกูแคน  เวลาไปเจอกันที



 ๒
หลังเขาเจอเรากอน ผูกกรรมผูกเวรเขาทําเราไดงายเราวางี้  บอกพระหมดทั้งวัดเลย  
หามไมหยอกใหเลนบอกตรงๆ เลยไมวาใครก็ตามไปเจอที่ไหน เขาอยูยังไงก็ใหอยูตาม
เร่ืองของเขาเราจะผานไปก็ไปเลยธรรมดา ไมตองมีอากปักิริยาอะไรกับเขา 

เขาก็อยูของเขาอยางน้ันละ พระก็ผานไปผานมา ทางพระมนัทางแคบๆ ในวัด
ปาบานตาด ทางพอไปไดปดกวาดไปนี้ เวลาเขาออกมา เราผานไปนี้ เขาจะนิ่งกลางทาง 
เราก็เดินถาควรไปทางหางเขาก็ไป ถาควรจะไปทางหัวเขาก็ไป เดินผานไปธรรมดา ไม
สนใจกับเขา พอเราไปสักเดี๋ยวเขาก็ไปของเขา  ทีนี้วันหนึ่งๆ เจอพระเทาไรละ พระทัง้
วัด เขาก็ไปมาอยูนั้น  แลวเราก็ส่ังพระแบบเดียวกันหมด หามไมใหหยอกใหเลน ไม
สนใจอะไรกับเขา แลวเขาจะอยูธรรมดาของเขาเอง จะไมมอีะไรกับเรา เราบอก  แลว
เขาก็เปนอยางน้ันตลอดมา ไมมีอะไรกับเรา 

พระเจอเขาไมทราบวากี่องคเจอวันหนึ่ง เขาเจอพระมากกวาพระเจอเขา พระมี
เปนบางองคเจอใชไหม แตเขาไปไหนก็มีแตพระ มันก็เจอ  อยางกุฏิเรามันก็ไป มันก็
คอยโตขึ้นๆ เราก็เลยใหชื่อมันวา ไอขี้ดื้อวางั้น เพราะมันไมกลัวใคร เฉย  ไมสนใจกับ
ใคร เลยเรียกมันไอขี้ดื้อ  พระก็ปฏิบตัิตามเราสั่ง ไมมีอะไรกับมัน มันก็ไปของมันอยาง
นี้  บางทีพระทานฉันน้ํารอนอยูในครัวนั้นแหละ  เขาอยากเขามาเขาก็มาผานเขามา 
บริเวณพระนั่งอยูนั้นนะ เขาผานของเขา พระก็เฉย มึงอยากกินน้ํารอนเหรอ เหอ ไอขี้
ดื้อมงึจะกินน้ํารอนเหรอ เขาก็เฉย เขาไปของเขา  เปนอยางน้ันตลอดไมวาที่ไหน 

งูตัวนี้ เชื่อง เราก็เรียกไอขี้ดื้อ แตมันมีหลายตัว นี้เปนตัวแรก ตัวเหลานั้นก็มี มี
มาเรื่อยๆ หรือมันอยูนั้นแตเกาก็ไมทราบ เพราะวัดมันก็กวาง มันอยูแตกอนก็ไมทราบ
หรือมันมาใหมก็ไมรู แตตัวนี้จําไดมันอยูนั้นเปนประจํา ทีนี้ครั้นนานเขามาก็มีประชาชน
เขามาเกี่ยวของเรื่อยๆ ซี  ประชาชนก็มีทัง้เด็กเล็กเด็กนอยคนเฒาคนแก ใครเขาไมเคย
เห็น เห็นแลวเขาจะเกิดความสนใจจะมีปฏิกิริยาอะไรกับสัตวเหลานี้ นั่นละจะเกิดเหต ุ
จะไปหยอกไปเลนบางอะไรบาง ไมเหมือนพระทีต่างคนตางอยู มันไมไดการแลวนะนี่ 
เลยสั่งใหพระจับงูออกไปปลอยไกลๆ เชนไปปลอยวัดถ้ํากลองเพล ภูเขาใหญๆ ปลอย
เขาในวัด 

วัดถ้ํากลองเพลแตกอนยงัไมมกีําแพง ปลอยไปไหนมันก็ไปไดสบายๆ เอาไป
ปลอยเรื่อยละ ไมไดปลอยในวัดก็ปลอยนอกวัด ก็เปนภูเขาทั้งน้ัน เปนปา เขาอยูได
สบายๆ เห็นทาไมไดการเลยเอาไปปลอย แตตวันี้มันถูกเขาฆานะ นี่ละมันเอานิสัยของ
วัดไปใช พอออกจากวดั คือตอนนั้นมันยังไมมีกําแพง แลวดงติดตอกัน ฟากทางคือ
ทางดานตะวันตกมันมีทางผานเขาไปปา วัดก็อยูทางนี้ วัดมีร้ัวลวดหนามอยูทางนี้ แลว
ทางก็อยูดานนั้น เขาอยากออกไปนูนเขาก็ไป อยากเขามาทางนี้เขาก็มา  ผานไปผานมา
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เพราะมันเปนปาเปนดงเหมือนกัน  แลวทีนี้เวลานานเขาๆ จําไดเลยได ๑๖-๑๗ ปแลว
มั้ง  ตั้งแตปพ.ศ.๒๔๙๙ ที่เราสรางวัดแลวก็เจอเขาอยูที่นั่น 

จนกระทั่ง ๒๕๑๖ ก็เด็กในวัดนั่นละเขามาเลาใหฟง โอย ไอขี้ดือ้หลวงพอเขาฆา
ตายแลวแหละเมื่อวานนี้วางั้น  อยูตะวันตกวัด เขาฆาอยูกลางทาง มันออกไปกลางทาง 
พอเห็นเขาก็เอาปนยงิตายเลย  วันที่ ๑ มกรา จําไดเลยนะ มกรา ๒๕๑๖ มันตัวขนาด
ไหนละ  เขาบอกตัวขนาดนี้วางั้น ใชแลว ตั้งแตตัวเทาคอขวดจนถึงระยะมนัตาย ๒๕๑๖ 
ตัวเทานี้  เขาบอกวาตัวเทานี้แหละ โอ นาจะใชแลวแหละ  เพราะเดี๋ยวนี้มันตัวขนาดนั้น
แลวงูตัวนี้นะ  แลวตั้งแตนั้นมาไมเห็นอีกเลยแสดงวาตัวนั้นแหละตาย 

จากน้ันก็จงอางนี้มาเรื่อย เราก็จับเรื่อยนะ แตเขาไมมีปฏิกิริยาอะไรกับเรานะ  งู
จงอางไมแสดงฤทธิ์ บืนไปอยางน้ันแหละก็มีแตจะหนี  ไมมอีาการตอสูเรานะ  งูที่จับได
ในวัดนี้ จงอางไมต่ํากวา ๗-๘ ตัวนะ  ตัวใหญขนาดนี้ก็มี ขนาดโตกวานั้นหนอยก็มี  นี่
ที่โตกวานั้นหนอยก็ไมเห็นมาเพนพาน แตตัวนี้มันไปทั่ววัดทุกแหงทกุหน ตัวเหลานั้น
ไมคอยเห็น นานๆ เจอทีนงึๆ  เวลาเขามาแลวเราก็เลยสั่งพระใหจับใหได ทีนี้งู ไมวางู
ประเภทใดใหจับหมดเลย เราสั่งใหจับหมดเลย  งูจงอางประมาณสัก ๗-๘ ตัว เอาไป
ปลอย ปลอยในภูเขาๆ 

แลวงูเหาก็มี มันก็พอๆ กันแหละจํานวนนะ อยูในราว ๕-๖ ตัว งูสามเหลี่ยม
นั้นก็มีประมาณสัก ๔-๕ ตัว จับได  สวนงูทางมะพราว โอย มาก มากตลอดมา ทุกวันนี้
ก็ยังมาก จบัเรื่อยๆ ออกไปสักเดี๋ยวเขามาแลว กินพวกกระจอนกระแตพวกหนูเกง 
และลูกไกเหลานี้ อันนี้เร็วกวาเขา จับไปปลอยทัง้นั้นละ ทุกวันนี้จึงไมใหมีงูในวัด ไมให
มี  นอกจากไมเห็นเขา พระองคไหนเจอก็ใหจับเลยๆๆ ทั้งน้ันละ เพราะรักษานี้กลัวมัน
เปนภัยตอประชาชน ก็วัดนั้นมันเปนวัดอะไรกฟ็งเอาซิ มนัมีกําหนดกฎเกณฑอะไรยั้ว
เยี๊ยๆ 

งูอันนี้มันไปไดทุกแหง จึงตองไดจับงูๆ ออกมา โอย หลายตัว งูเหาก็หลายตัว 
จงอาง สามเหลี่ยม พวกงูสิงงอูะไรจับไดทั้งน้ัน เอาไปปลอยหมด เจอเมื่อไรงอูะไรก็
ตามใหจับเลย เดี๋ยวนี้ไมมี ไมปรากฏ ไมปรากฏมานานแลวแหละ เพราะจับมาตลอด 
แลวเวลามันไปหลบซอน สวนมากมันมักจะไปทางดานครัว ฝายผูหญิง มาทางดานพระ
นี้ ถาเจอก็เรียกพระทานจับ แลวเจอพวกนั้นไมไดจับมัน นอกจากบางครั้งเขามาบอก
พระใหไปจับใหเทานั้น ทางนี้ถาเจอทานจับเลยๆ 

เพราะความสงสารสัตวนั้นแหละ  อะไรที่จะเบียดเบียนทําลายกันนักมันสะเทือน
ใจ ไมอยากใหมันทํา  เชนอยางแมวนี้ ถาเขามาแลวหมดสัตว แมวในบานนี่นะ  
กลางคืนมันออกมาหากินในวัด พอเขาวัดแลวไมยอมออก เพราะอาหารมันเต็มไปหมด  
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ถาลงไดเขาวัดแลวไมยอมออก ตองจับกันทุกตวัเลยแมวไมใหอยู ถาอยูสัตวฉิบหาย
หมดเลย จึงไดเอาสังกะสี ตีสังกะสีครอบตนเสาขางบน มันขึ้นไปนี้เกาะน้ีตกๆ ให
ครอบไวหมดเลยรอบวัด ถึงขนาดนั้นมันยังเขาไดอยู  มันมีชองตรงไหนพอเขาไดมนั
เขา  เราก็ไปเสาะหาดูพอเห็นชองพอแมวเขาไดเราก็ไปแกไขเสีย ก็ผานไปๆ 

วันนี้ก็ไปเทศนที่สวนสยามเหรอ ไมเทศนนาน ไมเทศนมากอะไรนกั เพราะ
เหนื่อยดวย เทศนเบาๆ ไป ทั้งเหนื่อยดวย มันไดเทาไร ๓๐ นาทีหรือไง (๓๙ นาที) 
๓๙ ฟงซิ วนันี้ละนอยที่สุด สําหรับเทศนมานี้ มีวันนี้วา ๓๙ นาที  มันเหนื่อย มันไม
อยากเทศนอะไรมาก เราก็พูดเรื่องภาวนามากกวาเร่ืองอื่น เพราะเจาของบริษัทเปน
ผูสนใจภาวนา เขาไปบวช ๓ เดือน ๔ เดือนอยูทางจังหวัดเลย ที่กิ่งอําเภอเอราวัณ เขา
ไดภาวนา ทีนี้เวลาเขามาทําการทํางานอยูในบริษัทเขา เขาก็พิจารณา เขาก็เลาเร่ืองเขา
พิจารณาใหฟง นาฟงๆ ทีนี้เราก็เลยแนะไปทางดานภาวนาไปเลย มากกวาอยางอื่น 

เขาพูดเขาหลักเขาเกณฑดี นั่นละจิตใจ ถามันเปนของมันแลวมันมักจะฝกใฝ 
พิจารณาซอกแซกอยางนั้นอยางน้ี นี่เปนแงของธรรม เราก็คอยเปดชองออกเร่ือยๆ 
พิจารณาไปเรื่อย เขาเลาใหฟงอยางน้ีนาฟงอยู เราก็เลยไดเทศนเร่ืองภาวนาบางวันนี้  
มีพระอยูนั้นดวย พระก็มานาจะ ๑๐ กวาองคมั้ง เราก็เทศนเพื่อใหพระไดยินไดฟงการ
ภาวนาบาง 

เร่ืองการภาวนานี้ถาพูดตามตําราแลวก็ เปนงานของพระแบบพื้นฐานเลย ตั้งแต
ครั้งพุทธกาลมีแตการภาวนาทั้งนั้นๆ ครั้นเวลามาสมัยนี้ไมเห็นพระภาวนา เดินจงกรม
ภาวนาก็ไมเห็น ที่ไหนกไ็มเห็น ตามวัดบานวัดอะไรไมเห็น ทั้งๆ ที่ตํารามีเกล่ือนอยู
ดวยการทําความเพียรดวยจิตตภาวนา  นี่ละถึงจะมีตํารามากางเมื่อคนไมสนใจแลว มัน
ก็ไมนําออกมาทําประโยชน การภาวนานั้นเปนพื้นฐานอยูในตําราหมด  เร่ืองการกอการ
สรางทานไมเห็นสนใจอะไร ในตําราอยากจะพูดวาไมมี ของเลนเมื่อไร 

พระพุทธเจาทรงสงวนเรื่องการภาวนา พอบวชมาแลวก็ไลเขาในปาในเขา ใหไป
ภาวนาอยูในปาในเขา ดังที่ทานสอนอนุศาสนให พระทุกองคตองไดฟงโอวาทขอน้ี
ดวยกันไมเวนแมแตองคเดียว คืออปุชฌายตองสอนเลย พอบวชเสร็จก็สอนอนุศาสน
ใหเลยทุกองค เพราะเปนธรรมจําเปนขาดไมได นั่นเห็นไหมละ จําเปนถึงขนาดที่วาขาด
ไมได พอบวชเสร็จแลวก็ขึ้นโอวาทอนันี้ที่เปนหลักใหญ ขึ้น.รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย 
ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย แปลออกแลววา  บรรพชาอุปสมบทแลว
ใหเธอทั้งหลายไปอยูตามรุกขมลู คือรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ  
ซึ่งเปนสถานที่เหมาะสมในการบําเพ็ญจิตตภาวนา 
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เพราะที่เชนนั้นโลกเขาไมตองการ เขาก็ไมไปรบกวน ทานก็ไดทําภาวนาได

สะดวกสบาย จากน้ันก็บอกวา เมื่อไปอยูอยางนั้นแลว ประกอบความพากเพียรดวย
ความสะดวก และจงทําความอุตสาหพยายามอยูอยางน้ันตลอดชีวิตเถดิ นั่นฟงซ ิ อยู
ตลอดชีวิตเถิด ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย ตลอดชีวิต ทําความอุตสาหพยายามอยูอยาง
นั้นตลอดชีวิตเถิด 

นี่ละพื้นเพเดิมของศาสนธรรมที่พระพุทธเจาทรงพาดําเนินมา เร่ิมตนตั้งแต
พระองคทรงบําเพ็ญ จนไดตรัสรูแลวก็ประทานพระโอวาทนี้ไวเปนพื้นฐานมาจนกระทั่ง
บัดนี้ โอวาทขอนี้จะเปนวัดใดอุปชฌายองคใดก็ตามตองไดสอนลูกศิษย เพราะเปน
โอวาทที่เด็ดเดี่ยวเขมแข็ง เครงครัด ขาดไมได ใครไมสอนอนุศาสนอันนี้ถือวาบกพรอง
ในหนาที่อุปชฌาย ถึงจะไมชอบกรรมฐานเพียงไรตองสอนสทัธิงวิหาริกผูมาบวชดวย 
ไมสอนไมได นั่นเปนอยางนั้น 

จากน้ันก ็ ปณฺฑิยาโลปโภชนํ เที่ยวบิณฑบาตหาดวยกําลังปลีแขงของตน อยาง
มากก็ไดมาเฉพาะในบาตรเอามาฉัน พอยังชีวิตใหเปนไปเพื่ออรรถเพื่อธรรมซึ่งเปนจุด
ใหญ นั่น แลวก็ผาบังสุกุล ถือผาบังสุกุล หาเก็บเอาผาที่ตกอยูตามที่ตางๆ ในหนังสือ
ทานบอกไว เชนอยูในปาชา ใหชักเอาบังสุกุลตามที่มันตกอยูในที่ตางๆ เอามาเย็บ
ปะติดปะตอกัน  นี่ละผาจีวรของพระในครั้งพุทธกาล มีปะติดปะตอกันมาอยางน้ัน 

นี่ละพื้นเดิมของศาสนาครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ส่ังสอน
นี้เปนพื้นฐานเลยเชียว ถือผาบังสุกลุ คือคหปติจีวรที่เขาเอามาถวายทานก็ไมหาม แต
อันนั้นถือเปนอันดับหนึ่ง เชนอยางอยูในปาอยางน้ี จะออกมาอยูในบานทานก็ไมหาม 
แตอันนั้นเปนอันดับหนึ่ง ที่พระพทุธเจาทรงสอนอยางเด็ดขาดทีเดียว แลวบิณฑบาตจะ
ไมไปก็ได แตการบิณฑบาตเปนกิจประจําของพระทานสอนเอาไวเรียบรอย  จากน้ันก็
เร่ืองหยูกยา หยูกยาครั้งพุทธกาลไมมีมาก มีนิดๆ หนอยๆ ทุกวันนี้มันเกล่ือนมีแตยา
ทั้งนั้นมองไปกุฏิพระ มองไปดูพระนี้ไมเห็นมีแตยาบังไวหมดเลย มันพิลึก เพราะฉะนั้น
พระจึงออนแอมาก  จามก็ไมได วิ่งหาหมอ  หมอไมมาก็วิ่งหาหมอ ตามหมอมา ออน
เอามาก คือผิดกันคนละโลกเลยกับที่พระองคทรงสอนเนนหนักเด็ดเดี่ยว 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจาที่ทานคิดคนไดอรรถไดธรรมมาแจกจาย และโปรดสัตว
ทั้งหลายไดมาดวยวิธีการลําบากลําบนมากนะ  ไมไดหรูหราฟูฟาอยางทีพ่ระปจจุบันนี้
อยูกันจนเปนคนละโลก ถาไมเห็นในตําราก็จะเขาใจวาเหลานี้มีมาดั้งเดมิ อะไรๆ มัน
แฝงขึ้นมาทหีลัง เหมือนหญาเกิดขึ้นมามันก็ทบัหญา มันก็ทับพื้นทีท่ี่เตียนโลงใหรก
รุงรังไปหมดดวยหญา อันนี้กิเลสหรือประเพณีอะไร ความมักงายของกิเลสมันเทียบ
เหมือนกับหญามันปกคลุมขึ้นมา  พื้นเดิมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวหมดจนไมมีเหลือ 
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ไปดูในตําราแจมแจงอยูตลอดเวลา เพราะในตําราไมถูกลบลางไมถกูทําลาย มาเห็นใน
ตํารา ทานบวชมาทานมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานไมไดมุงโลกามิสอะไรยิ่งกวาอรรถ
กวาธรรม 

อยางพระสาวกทั้งหลายนี้เปนพระราชามหากษัตริยก็มีจํานวนไมนอย ออกทรง
ผนวชบวชเปนพระ เปนคนขอทานไปเหมือนเราๆ ทานๆ ทานไมถือเนือ้ถือตัวหรือถือ
อะไร เหมือนกันไปหมดเลย เขาในปาแลวไปเงียบ ไมไดสนใจกับบานกับเรือนแหละ 
เศรษฐกีุฎมพีก็เหมือนกนั  ออกจากบานเรือนไปแลวเงียบเลยไมมาสนใจ หาขอทาน
เขากินไปวันหนึ่งๆ พอยงัชีวิตใหเปนไปเพื่อพรหมจรรย คือการบําเพ็ญธรรม ทานเปน
อยางน้ันเรื่อยมา 

ทีนี้เวลาผลที่ปรากฏในครั้งพุทธกาลเปนยังไง นี่ละผลที่พระพุทธเจาพาดาํเนิน
และพระสงฆของเราดําเนินมา  องคนั้นสําเร็จโสดา องคนี้สําเร็จสกิทา องคนั้นสําเร็จ
อนาคา องคนี้สําเร็จอรหันตเร่ือยมา กระจายไปเรื่อยเปนอยางน้ันละ  ครั้นตอไปหญา
มันก็เกิดมากขึ้นทับถมไปเลย พื้นเดิมก็เลยไมมี มีแตหญา มองไปก็เห็นแตหญาเปน
อยางน้ันนะ ผูไมเคยไดฟงก็ใหฟงเอา นี่ละเร่ืองหลักเกณฑของพทุธศาสนาเรา  ทาง
ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน ก็เรียนกันบางไมมาก  แตทางภาคปฏิบัตินี้เปนพื้นฐานเลย
เทียว ปฏิบัติ ตอมากป็ริยัติมันกท็วมอีกแหละ ทวมภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติก็เลยถูก
ปริยัติเปนหญาแลวก็ทวมไปอกีเสียเลย 

ใครเรียนสําเร็จไดชั้นนั้นชั้นนี้มามากนอย โอย เปนชื่อเปนนามเปนชื่อเปนเสียง
มีเกียรติยศชื่อเสียงไปแลวนะ  พระพทุธเจาทานถอดถอนกิเลสหลุดพนไปไดเปนมรรค
เปนผลขึ้นมาดวยภาคปฏิบัติ  แตทนีี้เวลามันไหลเขามาปจจุบันนี้ สําเร็จขึ้นมาดวยภาค
เรียนจบสอบชั้นนั้นชั้นนี้ได ทัง้ๆ ทีก่ิเลสไมไดถลอกปอกเปกสักตัวเดียว เพราะไมได
ปฏิบัติ ก็มแีตเรียนจําไดเฉยๆ กิเลสพันหาตัณหารอยแปดรอยปอดมนัก็จําไดแตชือ่ 
มันไมไดเห็นตัวกิเลสหรือแกกิเลสออก กิเลสตัวเปนภัยตอใจไมสนใจ มแีตเรียนไดมาก
เทาไรก็ความทะนงตัวความสําคัญมั่นหมายตัว ก็วาเรียนไดมากเทานั้นเทานี้เพิ่มกิเลส
ขึ้นโดยไมรูตวั นี่เรียนเพื่อเพิ่มกิเลสถาไมสนใจปฏิบัติ 

ทานจึงสอนวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  ถาเรียนเพื่อปฏิบัติ ปริยัติก็เปนบาทฐาน
ของปฏิบัติ เรียนไดแลวก็นําออกไปปฏิบัติ  ปฏิเวธผลแหงการปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นมา 
เปนอรรถเปนธรรมเปนความสงบ เปนสมาธิ เปนปญญา เปนวิชชาวิมุตติไปเรื่อยๆ นี่
ถามีภาคปฏิบัติ ถาไมมตีายทิ้งเปลาๆ เรียนจบมากนอย ใครจะวาผูเรียนจบมากนอย
วิเศษวิโสดวยความจําเปนการฆากิเลส ไมมี บอกตรงๆ เลย เรียนก็ไดแตชื่อแตนาม
เฉยๆ ตองเอาที่เรียนนั้นออกมากางเหมือนแผนที่ แผนที่ก็กาํหนดไวเรียบรอยแลวทุก
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อยางแลว เราอยาไปยินดีในแผนที่นั้นวาเปนบานเปนเรือนโดยถายเดียว ทั้งๆ ที่ยังไม
นํามาปลูกสรางเปนบานเปนเรือน มันก็เปนแบบแปลนอยูอยางน้ัน ทํามาเทาไรก็เปน
แบบแปลน ยัดไวในหองก็เต็มหองกม็ีแตแปลนมันไมมีตกึมีหางนะ เพราะเราไมได
นํามาสราง 

พอลากแปลนออกมา แปลนนี้ตองการอะไร เราตองการชนิดไหนเอาแปลนชนิด
นั้นมากางแลวทําตามแปลน ก็สําเร็จเปนบานเปนเรือนตึกรามบานชองขึ้นมา นั่น
ออกมาจากแปลน นี่เปนภาคปฏิบัติคือการกอสราง ผลก็สําเร็จรูปขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต
วางรากฐานที่แรกเปนตนเปนเสาก็เห็นผลมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสุดทายเปนบานเปน
เรือนตึกรามโดยสมบูรณเรียกวาปฏิเวธ คือเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ 
ภาคปฏิบัติเปนผลเกิดขึน้มาจากปริยัติ ปริยัตินั้นคือแบบแปลน นั่น เปนอยางน้ันตาม
อรรถธรรมจริงๆ 

นี่มีแตเรียนเฉยๆ ไมไดมาสนใจปฏิบัติ กิเลสมันไมถลอกปอกเปก ดไีมดีเพิ่ม
กิเลสขึ้นยิ่งกวาคนไมเรียนเสียอีก นี่ละหลักความจริงเปนอยางน้ัน ถาเรียนเพื่อปฏิบัต ิ
ถูกตอง เรียนแลวออกไปปฏิบัติเปนการถูกตอง ในครั้งพุทธกาลทานไมไดเรียน
มากมาย เรียนเฉพาะที่จะแกกิเลสๆ ไป พระครั้งพุทธกาลมีพระภาคปฏิบัติมากทีเดียว 
ปริยัติก็มีบางเล็กนอยไมมาก แลวก็ปริยัติก็กระจายออกที่นี่ก็เลยมาก เลยทวม
ภาคปฏิบัติไปจนกระทั่งจะไมมกีรรมฐานเหลืออยูเลย 

ภาคปริยัติพอใครไปเห็นก็วาสะดวกสบาย เรียนไดชั้นไหนๆ ยิ่งตั้งชั้นตัง้ภูมิไว
แลวก็เหมือนวามรรคผลนิพพานอยูในชั้นนั้นๆ เขยิบๆ ใสนั้น เรียนสําเร็จแลว โอย 
เหมือนจะเหาะจะลอย มันไดแตชื่อ รับรองกันวาสอบไดอันนี้ดวยลมปากเฉยๆ สวน
พระพุทธเจาสอบไดดวย สุปฏิปนฺโน ปจฺจตฺตํ หรือ สนฺทิฏฐิโก. จากภาคปฏิบัติ ปฏิบัติ
ยังไงจิตกิเลสไดหลุดลอยไปมากนอยเพียงไรเปน สนฺทิฏฐิโก รูโดยลําดับลําดา 

ทานตัดสินของทานเอง ไมมีใครมาตดัสินให ภาคปฏิบัติตัดสินตัวเองทั้งนั้นละ 
มี สนฺทิฏฐิโก เปนพื้นฐานปฏิบัติรูไดมากนอยมันจะรูขึ้นมาๆ จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติก็
เปน สนฺทิฏฐิโก เต็มภูมิ รูเองเห็นเองถึงที่สุดวิมุตติ ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา 
เพราะคําวา สนฺทิฏฐิโก นี้เปนธรรมที่พระองคประกาศไวเรียบรอยแลว การปฏิบัติ
ความรูความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นจะรูดวยตนเอง ไมมีผูใดที่จะมารูมาเห็นได
นอกจากผูปฏิบัติเทานั้น เมื่อปฏิบตัิไดมากนอยก็รูเปนลําดับลําดาไป แลวก็หมดเปน
พักๆ เหมือนกัน 

พักที่จะมีกรรมฐานขึ้นมา เปนหลวงปูมั่นหลวงปูเสารนะเปนผูร้ือฟนขึ้นมา แต
กอนไมมีกรรมฐานเหมือนเปนของแปลกประหลาด ถึงจะมกีม็ีแบบนั้นละ แบบไมมีใคร



 ๘
ถือสา ก็อยูไปอยางน้ันตามประสีประสา กฎเกณฑอะไรก็ไมม ีหรืออยูไปแบบขลังๆ กม็ ี
มันหลายแบบ ไมใชอยูแบบธรรม หลวงปูมัน่หลวงปูเสารทานอยูแบบธรรมลวนๆ 
ปฏิบัติธรรมตั้งแตทานบวช ทานมีนิสัยชอบกรรมฐานมาตั้งแตเร่ิมแรกบวช ทานปฏิบัติ
กรรมฐานมาตลอดเลยจนกระทั่งทานมรณภาพ ดูวาทานฉันหนเดียวมาตลอดนะ เหตุ
ที่วางั้นวาอาจารยที่เปนหัวหนาพาไปถากเอาตนเสามาปลูกกุฏิ เราก็บวชใหม ทีนี้ถึง
เวลาฉันเพลพระทานก็มาฉันเพล ทานไมฉันทานวางั้น นี่เพราะฉันเพลมันไมสบายเปน
ยังไงชอบกล ฉันหนเดียวนี้สบายดีกวา เลยไมฉันเพลนะ 

คงจะตั้งแตนั้นมาละทา ฉันหนเดียวมาเรื่อย นี่จิตมันเกิดความปตใินธรรม 
เพราะทานชอบภาวนา บวชใหมทานก็เร่ิมภาวนา จิตใจเกิดความปติยินดีในธรรม
ทั้งหลาย จิตเปนสมาธิสงบเย็นขึ้นมา ทานวางั้นละทานเลาใหฟง เวลามีโอกาสเหมาะสม
ที่ทานจะเลาปลีกๆ ยอยๆ มีนะ ทีนี้เวลาพระทานไปฉันเพล ไอเรามันคะนองมอืยังไง
ไมรูทานวางั้น ก็ไปจับขวานมาเสา เสาที่ถากยังไมเสร็จ แลวพระทานไปฉันเพล ทานก็
เลยไปจับขวานเอามาถาก ขวานมันพลาดยังไง ปงเลย อูย แรงเหมือนกัน 

ขวานถากพลาดยังไงมันใสขาทานจนกระทั่งลม นึกวาขาขาดไปหมดเลยทานวา  
จนหมูเพื่อนรุมมาเปนยังไงๆ มาด ูไมมีแผลเลยนะ ไมเขา อนันั้นทานก็บอกวามันคงจะ
เปนเพราะปติภายในจิตใจกําลังใจทานวา ไอเราเองก็จนถึงขนาดลมมันแรงอยูนะ 
พลาดปงนี่ใสปวะเลยลมเลย ถาธรรมดาแลวจะเลือดสาดไปหมดนะทานวา นี้ไมมีอะไร 
เห็นรอยนิดหนอยเทานั้น ทานเลาใหฟงเองนะ 

จากน้ันทานก็ออกปฏิบัตเิร่ือย  ความรูของทานพิสดารมากทีเดียว สมกับทาน
เคยเปนโพธิสัตวปรารถนาพุทธภูม ิ ทานปรารถนาเปนพระพุทธเจา ครั้นเวลาถึงกาลที่
จะพลิกออกมานี้กค็ือวา ความตองการอยากพนทุกขมกีําลังหนักเขาๆ สนใจภาวนา 
ครั้นภาวนาพอจะเขาดายเขาเข็มทีไร สัญญาหรืออารมณที่เคยเปนโพธิสัตว ปรารถนา
พุทธภูมิแลวผานเขามาทานวางั้น พอผานเทานั้นทางนี้ถอยเสีย ระลึกถึงพระพุทธเจา 
โพธิสัตวทานวาถอยเสีย ทางนี้ความอยากพนทุกขก็หนักเขาทานวา ครั้นเรงความเพียร
เขาไป พอจะเขาจุดทีไรหากมีสัญญาอารมณของโพธิสัตวผานเขามาๆ มันก็เลยรบกัน
อยูระหวางจิตที่จะใหไดมรรคไดผลนี้ กับสัญญาอารมณของโพธิสัตว มันก็เลยมารบกัน
ตรงนั้นแลวก็ถอยเสียทานวางั้น 

ทีนี้ความอยากหลุดพนจากทุกข ก็ยิ่งนับวันหนักเขาๆ ก็เลยทําใหรําพึงยอนหนา
ยอนหลัง เอ การปรารถนาเปนพระพุทธเจานี้ก็เปนวิสัยของพระพุทธเจา เมื่อตรัสรูแลว
โปรดสัตวโลกไดจํานวนมากมายสมภูมิของศาสดาวางั้น แตเร่ืองของสาวกทั้งหลายนี ้
พอบรรลุธรรมแลว บริสุทธิ์แลว ส่ังสอนโลกก็ไดตามภูมิของตัวเองเทานั้น ไมไดมาก



 ๙
เหมือนพระพุทธเจา ส่ิงที่ตางกันกม็ีเทานี้ทานวางั้น ความสุขหรือความบริสุทธิ์ของใจ 
ระหวางพระอรหันตกับพระพุทธเจานี้มีเสมอกันอยูแลว นี่เราทําจิตของเราใหหลุดพน
จากทุกขแลว ถึงจะไมไดทําประโยชนใหโลกอยางกวางขวางเหมือนเปนพระพุทธเจาก็
ตาม แตความบริสุทธิ์ก็เสมอกันแลว ไดแคไหนก็เอาแคนั้นละ ขอใหหลุดพนจากทุกขนี้
เปนที่พอใจทานวางั้นนะ จึงอยากหลุดพนจากทุกขเปนกําลัง 

ทานเลยมาเปลี่ยนเสียใหมทานวา เปลี่ยนคําอธิษฐานจากโพธิสัตวเพื่อเปน
พระพุทธเจา กลับมาเปนพระสาวกธรรมดาเรา นี่ละทานเลาใหฟง เลยเปล่ียนคํา
อธิษฐานกลับมาเปนสาวกธรรมดาทั่วๆ ไป จิตใจก็รูสึกวาหายกังวลทานวางั้น ทีนี้มา
ทางดานภาวนาจิตใจก็ดิ่งๆๆ พุงๆ ไมมีสัญญาอารมณของโพธิสัตวมากีดมาขวาง มันก็
ไปของมันเรื่อยๆ นี่ทานเลาใหฟง 

คือที่ทานพูดวาปรารถนาเปนพระพุทธเจา แลวทานอธิษฐานกลับพลิกใหม
เปลี่ยนใหมไดนั้น คือพระพุทธเจาพระองคใดพระองคหนึง่ยังไมทรงทาํนายให ก็
เรียกวาความแนนอนการจะเปนพระพุทธเจาก็ยังไมมี จะเอียงไปทางสาวกก็ได เอียงไป
พระพุทธเจาตามเดิมก็ได ถายังไมมพีระพุทธเจาพระองคใดพระองคหนึง่ทรงทํานายไว
เปนการแนนอนแลวนั้น เราก็เปลี่ยนไดทานวางั้น แตถาไดรับลัทธพยากรณคอื
พระพุทธเจาทรงทํานายแลว อยางไรแกไมตก ตองเปนอยางนั้นแนนอน นี่ทานบอกวา
ทานยังไมไดรับลัทธพยากรณ พอเปลี่ยนนี้จิตมันโลงไปเลยๆ ก็เลยไปเลยทานวางั้น 

ในตําราก็มีผูปฏิบัติสายโพธิสัตวเพื่อเปนพระพุทธเจา  ถาพระพุทธเจาพระองค
ใดพระองคหนึ่งยังไมทรงทํานาย ยังไมไดรับลัทธพยากรณจากพระพทุธเจาพระองคใด
พระองคหนึง่แลวก็แกก็ไดอยางที่หลวงปูมั่นทาน ถาลงไดทํานายแลววาจากนี้ไปเทานั้น
กัปเทานั้นกัลปยาวขนาดนั้นนะกวาจะไดเปนพระพุทธเจา  ทานจะไดเปนพระพุทธเจา
พระองคหนึง่ชื่อวาอยางนั้น สาวกชื่อวาอยางน้ันๆ 

ลงไดทรงพยากรณอยางน้ันแลว ยังไงก็แกไมตก ตองเปนอยางนั้นโดยถายเดียว 
ก็สมกับพระญาณของพระพุทธเจาวา เอกนามกึ คือหนึ่งไมมีสอง ถาลงไดเล็งญาณดู
แลวแมนยําเลย จะเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงเปนอยางอื่นไปไมได รูอันนี้เปนอยางน้ันๆ 
แลวจะกลับมาเปนอยางอื่นไปไมได จึงเรียกวาพระญาณหยั่งทราบเปนความแนนอน
ตายตัว ใหเปนอยางอื่นยังไงไมไดแลว นี่เรียกวาพระญาณ ทานจึงเรียกวา เอกนามกึ 
คือหนึ่งไมมสีอง ไดแกพระญาณของพระพุทธเจาทรงหยั่งทราบเหตุการณตางๆ อันดบั
ตอมากก็ารแนะนําส่ังสอนไมมีผิดมพีลาดเปน เอกนามกึ เหมือนกัน เพราะทรงรูทรง
เห็นประจกัษดวยพระญาณทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยแลว สอนถูกตองตามนั้น แลวอีก



 ๑๐
อันหนึ่งพระพุทธเจาเวลาอุบัตินี้ อุบัติไดเพียงแตองคเดียวเทานั้น จะไมมีสองเปนคูกนั
มาเลย ไมมี เพราะอุบัติไดยาก นี่อันหนึ่ง 

ความจะเปนพระพุทธเจามาแตละพระองคๆ นี้แสนสาหัส ความทุกขยากลําบาก
เข็ญใจกี่กัปกี่กัลปกวาพระบารมีจะเต็ม มันตางกันอยางน้ี ทีนี้เวลาไดตรัสรูขึ้นมาแลว 
การแนะนําส่ังสอนสัตวโลกจึงไดกวางขวางมากผดิบรรดาสาวกทั้งหลาย นี่ละเรียกวา
บารมีของพระพุทธเจาตางกัน นี่แถวแนวของธรรมที่กาวเดินมานี้ มีพระพุทธเจาทุกๆ 
พระองคเปนผูสืบทอดแถวแนวของธรรม เพื่อเปนที่เกาะยึดของโลกมาเปนสายเดียวกัน
มาเลยไมเปนอยางอื่น ตรัสรูก็ตรัสรูเปนแถวเดียวกันไปเลย ตัง้แตพระพทุธเจาพระองค
แรก ไมมีคลาดมีเคลื่อน จะมาสายเดียวกันเลย 

เชนอยางเวลานี้พระพุทธเจาของเราอุบัติขึ้น มาตรัสรูแลวก็ปรินิพพานไป และ
ตอไปนีพ้ระอริยเมตไตรยก็จะมาตรัสรูตอกันไปอยางน้ี แลวองคนี้ทํานายตอไปๆ อยาง
นั้นนะ พระอริยเมตไตรยนี้จะมาตรัสรูนี้ก็คือพระพุทธเจาทรงทํานายเอง ทานรับสั่งวา
การบําเพ็ญเพียรของเรานี้ยากลําบาก วาสนาบารมีของเราไมมากเหมือนพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ที่ทานทรงสะดวก เชนพระอริยเมตไตรย  เวลาทานเสด็จออกทรงผนวชเพียง 
๗ วันเทานั้นทานตรัสรูขึ้นเปนศาสดาเลย ไอเรานี้แทบเปนแทบตายเลยทานก็วาไว 

แลวพระชนมของทานกม็ีถึง ๘ หมื่นป ทรงครองราชยสมบัติอยู ๔ หมื่นป เสด็จ
ออกจากราชสมบัติ ทรงผนวชได ๗ วันสําเร็จเปนอรหันต แลวแนะนําส่ังสอนสัตวโลก
อีก ๔ หมื่นป พอหมดจากนั้นแลวก็นิพพานเลย ไมไดวางธรรมะไวเหมือนศาสดาของ
เรา ศาสดาของเราทานบอกชีวิตจิตใจของเรามีนอย ทานก็บอกไวเลยวา ๘๐ ป ถึงวัน
แลวก็ไปเลย ไปนิพพานเลย ตรงแนวไหมละ เอกนามกึ พระญาณหยั่งทราบแลว คือ 
๘๐ ปแลวยังไงไมอยู เชนปลงพระชนมในเดือน ๓ เพญ็ วาเดือน ๖ เพญ็นี้เราจะตาย
แลว พอถึงเดือน ๖ เพ็ญก็เสด็จไปแลว ก็ไปตายเลยนั่นเห็นไหม นั่นละไมเคลื่อนคลาด
อยางน้ัน 

นี่ทานก็รับสั่งไวแลว อายุของทานไมมาก เพียง ๘๐ ปเทานั้นก็ตายแลว เลย
โอวาทสั่งสอนเอาไวตอกนัไปใหยืดยาวพอสัตวโลกทั้งหลายไดรับผลประโยชน  แตการ
ส่ังสอนอยางถูกตองแมนยํานี้เหมือนกันหมดไมผดิพลาด ไมตางกัน แลวจากนี้ไปก็ยังมี
อีก นี่ทานทรงทํานายไวแลวนะ มีอีก อนาคตวงศมีพระพุทธเจาอีก ๑๐ พระองคจะตอ
จากพระอริยเมตไตรยไปอีก ม ี๑๐ พระองคชือ่พระองคนั้นๆ บอกไวเรียบรอย ทีนี้แต
ละพระองคนี้สรางบารมีน้ีแหม ไมมใีครทําได ทานก็ทําไดของทานอยางงัน้ละ จึงไดเปน
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวๆ มันยากแสนยากแสนลําบาก 



 ๑๑
นี่เราพูดถึงเบ้ืองตนเรื่องการอยูปาอยูเขา ภาคปฏิบัติสอนไวคือพระพทุธเจาทรง

พาอยูในปาในเขา ถาเปนสมัยทุกวันนี้เขาก็เรียกวา มหาวิทยาลัยปา เพราะทุกวันนี้มันมี
มหาวิทยาลัยบานใชไหมละ นั้นเปนมหาวิทยาลัยปาโดยหลักธรรมชาติ ผูที่เปนหัวหนา
มหาวิทยาลัยปาก็คือองคศาสดา ทรงบําเพ็ญในปาตรัสรูในปา ส่ังสอนสาวกทั้งหลายใน
ปา พวกสาวกนะเปนนักศึกษาเขาใจไหม นักศึกษานักปฏิบตัิ องคนั้นสําเร็จๆ สําเร็จ
ออกมาก็มาแนะนําส่ังสอนโลก เปนอยางน้ันนะ สําเร็จออกมาจากปากิเลสไมมีติดใจมา
เลย เปนผูบริสุทธิ์เต็มที่ๆ  ออกมาจากมหาวิทยาลัยปา เร่ือยมาอยางน้ัน 

ทีนี้เขาก็มีมหาวิทยาลัยบานตั้งแขงกันขึ้นมา ไอเราน้ีจะวาปากเปราะหรือไม
เปราะก็ตาม เราก็พูดตามความจริง  มหาวิทยาลัยปาของพระพุทธเจาเปนมหาวิทยาลัย
สังหารกเิลสจะวางั้น แตมหาวิทยาลัยบาน มหาวิทยาลัยสงฆทกุวันนี้เปนมหาวิทยาลัย
กิเลสสังหารพระ เราวางี้  เราออกแลวพูดแลว เอาใครถาวาผิดเอาคานมา มันไมมีใคร
กลาคาน ก็พูดดวยความถูกตองน่ี มีแตชื่อมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมีแตวิชาทาง
โลกวิชากิเลสตัณหาเต็มไปหมด อยูในมหาวิทยาลัยสงฆทุกวันนี้ มันไมไดเปน
มหาวิทยาลัยแกกิเลสเปนมหาวิทยาลัยส่ังสมกิเลส แลวสุดทายก็มหาวิทยาลัยกิเลส
สังหารพระ แนะก็เทานั้นเอง นี่มันแขงกันมาอยางนี้นะ แขงกนัมาๆ 

ถาหากวาตั้งใจปฏิบัติแลวความสงบรมเย็นของชาวพุทธเราจะมีขึ้นนะ ถาหาก
ดิ้นไปตามกิเลส ตื่นเขาตื่นเรา อยางที่เปนมานี้แลวจะไมมีวันมีความสงบรมเย็น วันเปน
ที่แนใจเจาของในการเปนการตายก็ไมมี มีแตไขวควาตลอดไป เพราะกิเลสไมเคยเอา
ความจริงมาใหเกาะ เอาแตของปลอมมาใหเกาะใหยึด ยึดแลวพังลงๆ หวังน้ันหวังน้ี
พอไดมาแลวผิดหวัง บางทีไมไดก็ผดิหวัง กิเลสมันหลอกไปพรอมๆ กัน 

ถามีธรรมในใจมันจะรูจักประมาณคนเรา การเสาะแสวงหา ความเปนอยูพูวาย
ทั้งหลาย การใชการสอยทุกส่ิงทกุอยางจะมีความพอดิบพอดี ก็ไมสรางความยุงเหยิง
วุนวายความดีดความดิ้นใหมากเกินไปพอจะเพิ่มกองทุกขขึ้นมา ความสงบสุขเย็นใจก็ม ี
มีเวล่ําเวลาที่จะบําเพ็ญจิตใจ ใหสรางเนื้อสรางตัวขึ้นเพื่อภพชาติของตนในกาลตอไป
อีก คอืผูที่สรางคุณงามความดีภายในใจ เรียกวาสงเสริมภพชาติของตัวใหไปทางที่ถกูที่
ดีเปนที่แนใจ 

ไมไดเหมือนที่ตางคนตางอยู ไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม แลววาสรางเนื้อสราง
ตัว มันสรางฟนสรางไฟตางหาก เวลาเปนอยูพิจารณาสรรหาอะไรที่จะเปนหลักยึดสัก
นิดก็ไมม ี เวลาตายไปแลวก็ไปแบบนั้นแหละ แบบไมมีหลักยึด ระเหเรรอนแลวแตจะ
เกิดในภพใดชาติใด เปนสัตวตัวใดชนิดใด มีหลายประเภทสัตวในโลกอันนี้ มีมาก 



 ๑๒
จากน้ันก็เปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมาร ฝายชั่วที่ดีดที่ดิน้ไมมีอรรถธรรมเปนเบรก
หามลอ ไมมธีรรมเปนเคร่ืองยึดใหตายใจ มันก็หาหลักเกณฑไมไดคนเรา 

ถามีธรรมในใจ เอา การกอการสราง เพื่อว่ิงเตนขวนขวายกิจบานการเรือน 
เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพรางกายความเปนอยู เอา เราก็วิ่งเตนเพราะทราบทั่วกัน วาธาตุ
ขันธนี้มีความบกพรองตองการ การเยียวยาบํารุงอยูเสมอ เราก็หามา แตใน
ขณะเดียวกันอยาลืมจิตนี้ ซึ่งเปนเจาของของรางน้ีเปนใหญโตมากทีเดียว อันนี้ตองการ
อะไร มีแตความเดือดความรอน นั้นเปนเรื่องของกิเลสตัณหามันสรางขึ้นมาก็เผาตัวเอง 
เวลาเราสรางบุญสรางกุศลจิตใจมีความสงบรมเย็นโดยลําดับลําดา ยอนเขามาหาใจก็
อบอุนๆ มากนอยตามกาํลังแหงกุศลที่เราสรางไวๆ  อันนี้ยิ่งสรางมากยิ่งหนาแนนขึน้ 
อบอุนๆ ยิ่งมีการภาวนาประกอบเขาดวยยิ่งแมนยําแนนอน ยังไมตายมันก็รูๆ นี่คือ
ความแนนอน 

มีแตเร่ืองของบุญของกุศลเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม สรางความแนนอนใหแกผู
บําเพ็ญ ความไมแนนอนเปนเรื่องของกิเลสสรางกันทั่วโลก หาความแนนอนไมไดทั่ว
โลกเหมือนกัน ตางคนตางดีดตางดิน้เวลาจะหาของจริงมาเปนที่ยึดที่เกาะไมมี รวนเร
ไปหมด นี้เราพูดจริงๆ เราสงสารนะ ดีดไปทีไ่หนดีดตลอดเวลา จะหาหลักเกณฑอะไร
พอเปนฝงเปนฝาใหยึดใหเกาะสมดีดสมดิ้นมันไมมี เพราะมันผิดทาง ดีดดิ้นตามกิเลส
โดยถายเดียวนี้ผิดทาง เดินตามกิเลส ธาตุขันธเรามีก็ดิ้น ดิ้นทางความดีของเราเราก็ดิ้น 
นี้ไมผิดทางไดทั้งสอง เปนอยางน้ันละ จึงสําคัญทีจ่ิตใจ 

ใจไมเคยตาย ไมเคยตายแตไหนแตไรมา ตกนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลป ทนทุกข
ทรมานแสนสาหัสก็ยอมรับวาทนทุกข แตไมเคยฉิบหายคือใจ เพราะโลกอันนี้มันเปน
โลกอนิจจัง ถึงจะตกนรกไดรับความทุกขความลําบากนานขนาดไหน มันก็ไมพนกฎ
อนิจจังมันจะคอยเปลี่ยนแปลง ไมเร็วก็ชา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไดนั่นแหละ 
เพราะฉะนั้นสัตวนรกจึงพนจากนรกได เหมือนกับคนติดคุกติดตะรางเทานั้นปเทานี้
เดือนแลวพนได มันก็เปนอยางน้ัน 

จิตนี้ไมตาย ทีนี้เวลามาบําเพ็ญความดี ไมตายก็จริงแตเกิดที่ใดดวยอํานาจแหง
บุญกุศลพาใหเกิดพาใหอยูพาใหเสวย ทุกขกไ็มมาก มีทุกขอยูก็ตาม เพราะโลกนี้ตองมี
ทุกขเจือปน แตตางกันทุกขของคนมีบุญมีวาสนา กับทุกขของคนสรางบาปโดย
ถายเดียวมันผิดกันมาก คนนั้นมีแตฟนแตไฟเผาไหมลมหายใจสิ้นลงแลวผึงเลย มีแต
ลมหายใจกั้นเอาไวในขณะนั้น พอลมหายใจขาดก็ผึงเลย  เมืองมนุษยอยูที่ลมหายใจ 
เมืองผีอยูที่ขาดลมหายใจ จิตใจจะเปนเรื่องวิญญาณของผีไป บาปกรรมจะหนุนไปเลย 



 ๑๓
ไปเมืองผีเลย เปนเปรตเปนผีสัตวนรกอเวจีก็จากมนุษยนี้ไปละ เอา ผูที่จะไปเมือง
พรหมก็สรางความดี เอา ไปสวรรคชั้นพรหมก็ไปดวยความดีๆ ไปเลย 

เพราะจิตดวงนี้ไมเคยตาย ไมมีคําวาตาย อันนี้ใหเห็นชัดก็คือนักภาวนา เรียกวา
ไมมีสอง ภาวนาจิตใจมีหลักมีเกณฑแนนหนามั่นคงแลวยิ่งละเอียด ยิง่เห็นจิตดวงนี้
ชัดเจน เห็นชัดเจนมากเพราะจิตนี้เรียกวามันซักมันฟอกดวยตัวของมันเรื่อยๆ  ทีนี้มนั
ก็คัดออกๆ อะไรที่มาเกีย่วของพัวพนัหรือซึมซาบกัน มันคอยซักคอยฟอกออกๆ จตินี้
เปนความผองใสก็รูชัดอยูในรางกาย รางกายจะเปนอะไรเจ็บทองปวดหวัจิตไมเจ็บทอง
ปวดหัว จิตมีความผาสุกเย็นใจสวางไสว แนะมันก็รู จิตดวงนี้ไมเปนอะไร มันเปน
เฉพาะรางกาย นี่เพราะจิตที่มีธรรม  ถาจิตไมมีธรรมรางกายเปน จิตกด็ิ้นตายอีกแบบ
หนึ่ง รางกายกับโรคใจบวกกันเขาแลวเปนโลกนรกอเวจีอยูในมนุษยนั่นแหละ มัน
ทรมานกวาจะตาย โถ ทุกขมากแสนมาก เปนอยางน้ันนะ 

ทีนี้เวลาฝกเขาไปๆ เร่ิมตนแตเพียงจิตเปนสมาธินี้แลวจะเริ่มรูเร่ืองของจิตของ
กาย สมาธิที่วาสมาธิเต็มภูมิยิ่งรูไดชัด  สมาธคิือจิตนี้มีความแนนหนามั่นคงเปนธรรม
ในขั้นนี้ จิตนี้รูเดนอยูทามกลางรางกาย รางกายเปนรางกาย จิตเปนจิตมันไมเปนอนั
เดียวกันมันก็รู  ออ จิตนี้เปนอยางน้ี  พอจิตหดเขามาๆ มาอยูเปนเอกเทศนี้คือจิต นัน้
คือรางกายมันก็รู  ทีนี้ยิ่งชําระเขาไปดวยปญญาดวยแลวยิ่งซักยิ่งฟอกออก ยิ่งเห็นไดชัด
ละเอียดลออเปนลําดับลําดา แยกออกๆๆ เห็นชัด 

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้เปนของหยาบ มันพัวพันกันอยูกับจติใจ  ใจก็ยึดก็ถอืหมด 
เวลาพิจารณาเขาไปเรื่องธาตุเร่ืองขันธเปนของหยาบ มันก็ซักออกฟอกออกปดออกๆ 
สวนสัญญาอารมณที่เปนนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสวน
ละเอียดนี้เปนกิเลสแทรกอยูอันหนึ่งเราก็คอยปดออกๆ เร่ือย ละเอียดเขาไปๆ จิตยิ่ง
ละเอียดเขาไปเรื่อยๆ คําวาตายไมมี จิตไมมีคําวาตาย ละเอียดเขาไปเทาไรโลกธาตุนี้มี
แตธรรมชาติที่รูๆ  วางไปหมดกม็ีแตธรรมชาติที่รูๆ เดนครอบโลกธาตนุั่นเห็นไหม มัน
สูญเมื่อไร  ยิ่งพิจารณาเขาไปเทาไร ธรรมชาตินี้มันครอบไปหมดโลกธาตุ  ถาวามันสูญ
มันเอาอะไรไปครอบ ฟงซิ 

แตกอนเราไดรูเมื่อไร การบําเพ็ญถูกตามแถวทางของธรรมแลวมันก็รูขึ้นมาเอง  
พระพุทธเจาสอนเพื่อรูอยางน้ี ละเอียดเขาไปๆ ตีออก ปดออกๆ อันไหนที่มาเกี่ยวของ 
จะไปใหถึงขัน้สุดยอดแหงธรรม อะไรเขามาเกี่ยวของเปนสมมุติทั้งน้ันๆ มันปดของมนั
เองนะ ปดของมันเองซกัฟอกของมนัเอง แลวตะลอมเขาไปๆ เหลือแตจิต กิเลสที่
ละเอียดอยูกบัจิต มันกซ็ักฟอกของมัน จนกระทั่งขาดสะบัน้ไปหมด ทีนี้กิเลสแมเม็ด



 ๑๔
หินเม็ดทรายไมมีเหลือแลวทุกขก็หมดไปพรอมๆ กัน ทกุขไมมีขณะที่กิเลสดับลงไป
แลวเทานั้น ไมมีทกุขภายในใจของพระอรหันต 

ใจอันนี้มันสูญไหมละที่นี ่ มันจาขึ้นมาแลว เราจะเรียกใหเปนชื่อก็เรียกวาเปน
ธรรมธาตุ  หรือวามหาวิมุตติมหานิพพานคือธรรมชาตินี้ หรือธรรมธาตุคือธรรมชาตินี้
เองไมใชตัวสูญ  เดนชัดนี้ ที่วานิพพานเที่ยงคือตัวนี้เอง จิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวนี้ไม
สูญ เที่ยง ที่ไมเที่ยงเพราะอะไร เอนเอียงไปเพราะสมมุต ิ กิเลสตัณหาทําใหโยกให
คลอน เอนนูนเอนนี้เหมือนใจของปุถุชนเรา เหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถีบไปโนนไปนี ้
เตะออกไปนอกแลวเตะเขามา เตะออกไปขางนอกแทนที่จะไปแลวเตะเขามา เหมือน
ฟุตบอลแหละ ทีนี้เวลามันไดออกผึงนอกโลกแลวทีนี้ไมเขามาละซิที่นี่ กิเลสไมไดเตะ 
เตะกิเลสใหอยูในโลกเสีย เราก็ออกนอกโลกเสีย 

นี่ละคุณคาของการบําเพญ็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา นี้แมนยํามากทีเดียว 
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาจึงวาศาสนาชั้นเอก ผูครองศาสนาเปนผูบริสุทธิ์เปน
พระพุทธเจา ผูบรรลุธรรมตามคือพระอรหันตเปนแบบเดียวกันหมด ทานไมตองถาม
ใคร รูเห็นอยางเดียวกันหมด นี่ละแลวจิตดวงนี้สูญหรือไมสูญมันก็ยิ่งชดั รู นิพพาน
เที่ยงอันนี้แหละ คือไมสูญนี่แหละ เที่ยงตลอดไปเลย  ไมมีกัปใดกัลปใดเขามาทําลาย
ได กาลเวล่ําเวลาไมมีทําลายไดเลย ทําลายธรรมธาตุที่ไมเคยสูญ ทําลายไมได  นี่ละ
ทานวานิพพานเที่ยง แลวสมเหตุสมผลที่เราอุตสาหพยายามตะเกียกตะกาย บํารุงรักษา
จิตใจของเรามา ยากงายยังไง มันจะมารวมอยูเปนผลใหเปนที่พึงพอใจนีแ่หละ 

ยากลําบากลําบน ลําบากเพื่อจะเปนความสุข ไมไดเหมือนกิเลสพาใหลําบาก 
กิเลสพาใหลําบากแลวยังทุกขไมถอย แลวไมมีที่เกาะที่ยึดไมมฝีงมีฝา ไมมีเขตมีแดน
คือกิเลสลากสัตวโลก  แตธรรมฉุดสัตวโลกน้ีไปมีเขตมีแดนเปนลําดับลําดา ตางกัน
อยางน้ี พอถึงขั้นตายตัวแลวก็อยางที่วา สําเร็จพระอรหันตขึ้นมา พอหมดเลยไมมีอะไร 
ทานอยูที่ไหนทานพอหมด เร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้ยอมรับเพราะเปนสมมุติ อันนี้เปน
สมมุติรอยเปอรเซ็นตเหมือนโลก 

ทานผูครองสมมุติอยูนี้ทัง้ๆ ที่จิตบริสุทธิ์ ทานก็ยอมรับวาธาตุขันธนี้เปนทุกข 
แตไมซึมซาบเขาหาจิตทานได เปนหลักธรรมชาติ เปน อฐานะ เปนไปอยางใดไมได
แลว ก็ครองกันไป เจ็บไขไดปวยเหมือนกับเรา เจ็บหัวตัวรอน หิวกระหายมีเหมือนกนั 
มันก็เปนอยูในธาตุไมเขาถึงใจ เพราะฉะนั้นเราถึงกลาพดูละซิ  เอานี้ออกยันเลย ธาตุ
ขันธเปนสมมุติ สมมุตติอสมมตุิเขากนัไดติด ตดิได เชน พระอรหันต ที่วายาเสพยติดๆ 
นี้มันจะมีละตัวอุตริขึ้นมา เวนแตพระอรหันตไมติด ยาเสพยติดอะไรนี้ไมติด อยามาโม
นะ วางั้นเลย อยามาหลอกพอมึงนะอยากวาอยางน้ี ยันๆ อยางนี้เขาใจไหม 



 ๑๕
ก็ธาตุขันธมนัเปนสมมุติ ส่ิงเหลานั้นก็เปนสมมุตมิันเขากันติด เพราะฉะนั้นพระ

อรหันต ธาตุขันธของทานจึงติดได ติดฝนติดกัญชายาเมานี้ติดได ยาเสพยติดติดได
เหมือนโลกทั่วๆ ไป เปนแตเพียงวาใจของทานไมติด ที่วาทานไมติดนี้ ก็จะหมายถึงวา
ธาตุขันธก็เปนอรหันตดวยใชไหมละ ทานไมติดอันนี้ ติดรอยเปอรเซ็นตยันเลย รอย
เปอรเซ็นตติด แตจิตนี้ทาํไงก็ไมติด นี่เรียกวาจิตกับขันธคนละอยางแลวใชไหมละ  เมื่อ
มันอยูดวยกนัแลวก็ตองเปนตามขันธ ขันธติดแตจิตไมติด  แตโลกเขาไมไดวา จิตทาน
ไมติดนะทานติดเฉพาะธาตุขันธ  เขาก็จะบอกวา อรหันตองคนี้ติดยาเสพยติดมันเปน
พระอรหันตไดยังไง  เขาก็จะวาอยางน้ันใชไหม มันจะเหมาเอาหมดเลย แลวเวลาความ
จริงแลวถามใครวะ 

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกได แตเราไมไดวาเราเปนอรหันตนะ  เราระลึกไดส่ิงที่
เขามาเทียบเคียงกัน  ยาอันหนึ่ง แตเราไมบอกมนักระทบกระเทือนกับผูขาย บอกวายา
อะไรนั้นเดี๋ยวการขายของเขาก็จะอาภัพลงไป เราจะพูดแตวายาชนิดนี้มียาเสพยติด
แทรกอยูในนั้น พอฉันลงไปๆ พอถงึเวลามันตองการมันอยาก  มันอยากฉันยาอันนั้น
วางั้นเถอะ อยางอื่นๆ มันไมติด ไมเห็นอยากเห็นอะไร ถึงเวลาฉันก็ฉันธรรมดา แตอัน
นี้มันรูสึกอยากประหวัดๆ ธาตุขันธ  มันอยากของมัน จิตเปนผูรู ธาตุขันธตองการอะไร
ไมตองการอะไร อะไรดไีมดีเปนเรื่องของธาตุขันธลวนๆ ธาตุขันธจะบงบอกในตัวของ
มันเอง  เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวจะไดดูเร่ืองความสัมผัสของธาตขุันธวามันชอบอะไร
ไมชอบอะไร  ทีนี้เวลาฉันอันนี้เขาไปแลวนี้ พอถึงเวลามันทําใหยิบแย็บๆ อยากๆ ฉนั
อันนั้น  ออ นี่มันมียาเสพยติดอยู มนัไมไดแลวนี่ เลยหยุดเลย  พอรูแลวก็หยุด 

ใหทราบเอาไวนะ นี่ละขันธติดยา แมพระอรหันตก็ติด เพราะขันธตางหากติด 
ทานไมติด ขนัธนี้เปนสมมุติ ส่ิงเหลานั้นเปนสมมุติเขากันไดสนิท  สวนจิตของทานเปน
วิมุตติ อะไรจะเขาไปเกี่ยวไมไดเลย เรียกวาอรหันต นอกสมมตุิไปเรียบรอยแลว เปน
แตเพียงวาครองขันธอยูเฉยๆ พากันเขาใจหรือยังที่พูดนี่ นี่ละจิตใหมันแยกไดขนาดนัน้
ซี 

อยางที่เขาถามมาวาหลวงปูมั่นทานเปนอรหันต ยังเห็นทานฉันหมาก เขาถามมา 
อูย ทุกขัง อนิจจัง อยางงั้นซิ คือพระอรหันตตองไมฉันหมากจึงเรียกวาอรหนัต  ถางั้น
พวกนี้ไมฉันหมากกันพวกนี้เปนอรหันตกันทั้งหมดซิ  ใครฉันหมากก็พวกนั้น โอย เซอ
ที่สุดเลย เขาใจไหมละ นี่อรหันตเหรอเหลานี้ มันไมไดกินหมากกันเลยใชไหม เปน
อรหันตทั้งๆ ที่แบกกิเลสอยูนะ  อรหันตแบกกิเลสเขาใจไหม อรหันตพวกเรา แยกซี 
เวลาจิตมันเขาใจของมัน มันแยกหมดนะ  ไมมีใครมาบอกกรู็ อยางที่วาทานบรรลุธรรม
ผางขึ้นมานี้ทานทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร อันเดียวกันแลว อยางเดียวกันแลว ถาม



 ๑๖
ทานหาอะไรเทานั้นพอ สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเองประกาศปางขึ้นมาตามพระโอวาทที่
สอนไววา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัตินั้นแลจะเปนผูรูเองเห็นเอง ผูไมปฏิบัติรูไมได นั่น  ก็
อยางน้ันแหละ 

นี่ละพุทธศาสนาของเรานี้เลิศเลอสุดยอด พี่นองทั้งหลายใหจับใหมั่น แมนยํา
แลวพุทธศาสนาของเรานี้ ไมมีอะไรผิดเพี้ยนเลย พระโอวาทที่สอนสอนดวยความ
ถูกตองจริงๆ จากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพทุธเจา ทรงรูทรงเห็นอยางเต็มพระทัย นํา
ออกมาสอนนี้ถูกตองไปหมดเลย ไมไดเหมือนคลังกิเลส กเิลสเต็มหัวใจ ลูบๆ คลําๆ 
กําดํากําขาว งูๆ ปลาๆ จะวาอะไรมันไมถนดัใจฟาดทั้งงทูั้งปลาไปดวยกันเสีย งูๆ 
ปลาๆ นี่ละศาสนาคลังของกิเลส  ศาสนาพระพุทธเจาเปนอยางวานะ ไมถามใครเลย
ผางมารูทันที นี่ละธรรมที่เปนของที่วาเลิศเลอ   วันนี้เอาเทานั้นละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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