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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

งานสําคัญของพระ 
 

วันน้ีเปนวันยางเขาฤดูฝน ตรงกับวันแรมคํ่า ๑ เดือน ๘ ตามหลักพระวินัย พระ
สงฆภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี ้ เรียกวาวันน้ีเปนวันเขาพรรษา ดวยความต้ัง
อกตั้งใจจงใจจริงๆ วาจะอยูในสถานที่ที่ตนอธิษฐานจําพรรษานั้นตลอด ๓ เดือน ไมมีเหตุ
จําเปนใดๆ จะไมหนีไปแรมวันแรมคืนท่ีไหน ขอยกเวนก็คืองานที่จําเปน ที่ควรจะสัตตา
หกรณียกิจไปไดภายใน ๗ วัน เชน บิดามารดาหรืออุปชฌายอาจารยเจ็บไขไดปวย พระ
มหากษัตริยทรงนิมนต หรือวัดวาอาวาสชํารุด เชน ศาลาเปนตน หาที่พักที่อยูไมได ตองหา
ทัพสัมภาระตางๆ มาซอมกุฏิหรือซอมศาลาที่ชํารุดทรุดโทรม ก็ไปไดภายใน ๗ วัน ในวัด
นั้นไมมีพระปาฏิโมกข อันน้ีก็ใหสัตตาหะไปเรียนไดภายใน ๗ วันแลวกลับมา อยางนอย
คางที่วัด ๑ คืนแลวคอยไปอีก น่ีคร้ังพุทธกาลทานดําเนินมาอยางน้ัน มีพุทธบัญญัติไว
อยางนั้น 

ถาไมมีเหตุจําเปนอะไร จะไปแบบเถลไถลไมมีกฎมีเกณฑไมมีหลักธรรมหลักวินัย 
ทั้งๆ ท่ีหลักธรรมวินัยมีอยูอยางน้ันก็เรียกวาพระจรจัด พระโกโรโกโส หาเหตุหาผลไมได 
นั้นไมดีอยางยิ่ง สําหรับวัดน้ีก็เคยปฏิบัติกันมาดังท่ีเปนมาแลว ไมใหเปนอยางนั้นเปนอัน
ขาด หากมีความจําเปนจะไปในกิจใดการใดงานอันใด ดวยความจําเปนใด ก็ตองไดปรึกษา
ปรารภกับครูกับอาจารยท่ีตนอาศัยอยูกอนแลวคอยไป นอกจากทานมีกิจจําเปนออกนอก
วัดไป แตเรื่องราวไดเกิดขึ้นหลังจากทานไปแลว ทานไปแลวยังไมกลับมา แตเปนความจํา
เปนท่ีรีบดวน อันนั้นก็ตองไดบอกกับพระที่รองกันลงมา เพ่ือใหรับทราบในกิจการจําเปน
ของตนอันเปนเร่ืองท่ีงามสําหรับพระเรา นอกจากนั้นก็ไมมีอะไร 

เขตอาวาสท่ีเปลงวาจาเขาพรรษาเม่ือสักครูน้ีก็หมายถึงกําแพงวัด เฉพาะวัดปา
บานตาดเราน้ี เปนขอบเขตแหงอาวาสที่จะตองอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส คือ ๓ เดือน 
ไมหนีไปท่ีไหนแรมวันแรมคืน แมจะออกจากวัดไปก็ตองใหอรุณขึ้นเปนวันใหม รูไดอยาง
ชัดเจนวาสวางข้ึนมาเปนวันใหมแลว จึงคอยออกจากวัดนี้ไป ถายังไมสวางออกไปก็ไมพน
โทษหรือขาดพรรษาจนได น้ีก็ทราบกันในหลักพระวินัย ทานอธิบายไวชัดเจนอยูแลว จึงไม
จําเปนจะตองอธิบายอะไรมากมาย 
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การอยูจําพรรษาหรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาล ทานถืองานสําคัญไดแกงาน
จิตตภาวนา ไมใชงานเรๆ  รอนๆ เถลไถล งานไปเท่ียวสรางน้ันสรางน้ียุงน้ันยุงน้ีรบกวน
ประชาชนญาติโยม อยางน้ันไมปรากฏในหลักธรรม ตํารับตําราทานมีตางคนตางไดเห็นได
อานไดด ูสวนมากตอมากมีแตไปเที่ยวประกอบความพากเพียร อยูในปาน้ัน เขาน้ัน ถํ้าน้ัน 
เงื้อมผานั้น สถานท่ีใดเปนท่ีสงัดวิเวก ทานยอมเสาะแสวงหาท่ีเชนน้ัน เพื่อประกอบความ
พากเพียรทางดานจิตใจ ท่ีเรียกวาจิตตภาวนา นี่พระครั้งพุทธกาลทานดําเนินอยางนั้น ให
เปนเน้ือเปนหนังจริงๆ เปนรากเหงาเคามูลหรือเปนแกนเปนสารของพระศาสนาจริงๆ ใน
งานของพระท่ีกลาวเหลาน้ี นี่แหละงานของพระในครั้งพุทธกาลที่สําเร็จงานขึ้นมา ก็มาเปน
สรณะของพวกเราใหไดกราบไหวบูชาทานมาจนกระท่ังปจจุบันน้ี 

พระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญงานจิตตภาวนาอยูถึง ๖ ป ผิดถูกประการใดนั้นก็เปน
เรื่องของพระองค ซึ่งไมไดรับการแนะนําสั่งสอนจากผูใด ผิดบางถูกบางเปนธรรมดาดังที่
เราเห็นในตํารับตํารา แตก็ไมพนที่พระองคจะไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมา
ดวยจิตตภาวนา คือภาวนาอานาปานสติ ในคืนวันเดือน ๖ เพ็ญ และไดตรัสรูในคืนวันน้ัน 
น่ีศาสดาของเราทานไดตรัสรูดวยการบําเพ็ญจิตตภาวนา ธรรมไดปรากฏเดนข้ึนในโลก
ขณะที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น จนกระเทือนไปถึงสามแดนโลกธาต ุ ก็เพราะไดบรรลุจากจิตต
ภาวนา และธรรมสวางกระจางแจงขึ้นมา เพราะจิตตภาวนาเปนผูเบิกทาง หรือเปนผูขุดคน
ข้ึนมาใหธรรมน้ีปรากฏแกโลก 

พระสงฆสาวกก็เชนเดียวกัน เมื่อไดยินไดฟงจากพระพุทธเจาแลว ดวยความสนใจ
ใครตออรรถตอธรรม และใครตอความหลุดพนจากทุกขอยางเต็มหัวใจอยูแลว พอไดยิน
ไดฟงอรรถธรรมจากพระพุทธเจา เชนพระเบญจวัคคียท้ัง ๕ เปนตน เพราะทานเหลาน้ี
เปนผูเสาะแสวงหาทางออกอยูแลว เปนแตเพียงวายังไมไดเห็นหนทาง ที่พอจะออกเพื่อ
ความพนภัยได เมื่อพระพุทธเจามาเปดทางออกให วา เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน 
น เสวิตฺพา เปนตนเพียงเทาน้ี แลวยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้น นอกจากทางสองแยก คือแยก
ซาย แยกขวา ถาจะพูดตามความแยกของเรา วาอัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค ทั้ง
สองอยางนี้ไมเปนประโยชน แลวตรัสมัชฌิมาปฏิปทาใหเขาสูศูนยกลางแหงทางสองแยกนี ้
ตรงแนวเขาสูอริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา พระอัญญาโกณฑัญญะ
เปนปฐมสาวกในเบื้องตน 

เมื่อพระองคไดทรงแสดงทั้งฝายผิด แสดงทั้งฝายถูก มีมัชฌิมาปฏิปทาเปนสําคัญ
ใหเปนท่ีเขาใจแลว พระอัญญาโกณฑัญญะไดบรรลุธรรมเปนปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้น
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มา ถึงกับเปลงอุทานขึ้นมาวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ในปริยัติทาน
แสดงไวเรียบๆ วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา แตพระ
อัญญาโกณฑัญญะที่ไดสะดุดหรือไดเจอธรรม เรียกวา อริยธรรม ประจักษในหัวใจในขณะ
น้ัน ยอมจะอดเปนความตื่นเตนขึ้นมาภายในใจไมได ถึงกับวาไดเปลงอุทาน คําวาอุทาน
ตองเปนความสะดุดกันอยางแรง 

จึงอยากจะพูดวา สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น นี่คือความถึงใจของผูที่รูธรรมเห็น
ธรรมเปลงอุทานขึ้นมา ยอมไมเปลงธรรมดาเรียบๆ ยอมเปลงขึ้นมาดวยความสะดุดตื่น
เตน แลวก็ไปรับกันที่พระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุด
ทายดวยวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะไดรูแลวหนอ ไดรูแลวหนอ นี้ก็ถึงพระทัยของพระองคเหมือนกันวาไดสักขีพยาน
แลวในเบ้ืองตน คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ถึงวาพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรูแลวหนอๆ 

ดังนั้นพระอุทานจึงไมไดพูดธรรมดาเรา คําวาอุทานตองเปนสิ่งที่สะดุดหรือตื่น
เตนผิดธรรมดา ทานผูหวังความหลุดพนจากทุกขอยูแลว ยอมเขาใจและหาทางออกโดย
ทันทีไมชักชา ดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเบญจวัคคียทั้ง ๕ เปนสําคัญ ทานเหลาน้ีเปนผู
หาทางออกอยูแลว พอพระพุทธเจาเปดทางออกใหเทานั้นก็ดีดผึงออกไปเลย น่ีละ สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา จะมีจํานวนมากเพียงไรก็ตาม ใหพึงทราบวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ เหลาน้ีน้ันไดสําเร็จข้ึนมาจากจิตตภาวนาเปนสําคัญ ไมไดสําเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใด 
ท่ีจะใหเหนืองานจิตตภาวนา คือการบําเพ็ญตนเพ่ือชําระกิเลสภายในจิตใจน้ีจนถึงกับกิเลส
จางลงไปๆ แลวส้ินจากกิเลส จิตใจสวางจาข้ึนมาดวยความบริสุทธ์ิวิมุตติพระนิพพาน จน
เปนสรณะของทานอยางเต็มที่ แลวก็กลายมาเปนสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่ง
ปจจุบันน้ี ทานดําเนินดวยจิตตภาวนาเปนสําคัญ 

หลักศาสนธรรมท่ีแสดงไวอยางเดนชัดสําหรับภิกษุบริษัทน้ัน ทานแสดงทางดาน
จิตตภาวนามากกวาดานอ่ืนใด ตามตํารับตํารามีอยางน้ัน เพราะฉะน้ันทานจึงเปนพระท่ี
ทรงมรรคทรงผล ทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจ นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงพระสาวกองค
สุดทาย และเปนสาวกมาโดยลําดับลําดาหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลวไมหยุดหยอน 
บรรลุธรรมอยูเร่ือยๆ องคน้ันบรรลุธรรมอยูในท่ีน้ัน ในเขาลูกน้ัน ในปาน้ันในอิริยาบถน้ัน 
ดวยความพากเพียรคือจิตตภาวนากันท้ังน้ัน จิตตภาวนาจึงเปนรากฐานสําคัญของศาสนา 
มีอริยสัจเปนรากแกวอันสําคัญ หรือเปนแกนเปนแกนอันสําคัยของศาสนธรรม หรือของ
พุทธศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา 
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การภาวนาก็คือการบําเพ็ญใจใหรูสึกตัวดวยสติอยูโดยสมํ่าเสมอ ธรรมเคร่ือง
กํากับใจคือคําบริกรรมดวย พุทโธๆ เปนตน สติปฏฐานและอริยสัจ ๔ น่ีเปนธรรมเคร่ือง
พิจารณาใหมีความชํานิชํานาญคลองแคลว เพราะเปนเคร่ืองบุกเบิกส่ิงท่ีเปนขาศึกท้ังหลาย
ซ่ึงเปนอริยสัจๆ อีกฝายหนึ่ง คือ ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นี้เปนฝายผูกมัด น้ีเปนฝายบีบบังคับ
หรือเปนฝายช่ัว มรรคมีศีล สมาธ ิปญญา หรือวา สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป จนกระทั่ง
ถึง สมฺมาสมาธิ นี้เปนฝายชําระซักฟอกเปนฝายบุกเบิก เพราะฉะน้ันการภาวนา จึงตองได
นําธรรมเหลาน้ีเขาไปติดแนบอยูกับใจโดยสมํ่าเสมอ ไมเลือกวาอิริยาบถใด ตองหมายถึง
ขณะจิตเปนสําคัญ 

สําหรับผูท่ีดําเนินเพ่ือความหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวแลว จะไมมีกาลสถานที่
หรืออิริยาบถใดสําคัญยิ่งกวาความจดจอตอเนื่องดวยสติกับจิตใจของตน ที่ถูกขาศึกบีบ
บังคับอยูตลอดเวลา ไดแกกิเลสประเภทตางๆ เพราะฉะนั้นความเพียรอยางนอยจึงตองมี
สติแนบไปจนได ปญญาในเบ้ืองตนคิดเปนคร้ังเปนคราว แตสตินี้ติดแนบตั้งแตตนแหง
การบําเพ็ญ เชน เราบําเพ็ญบริกรรมภาวนาเปนตน เพื่อสํารวมจิตใจซึ่งเคยฟุงซานมา
เพราะอํานาจของกิเลสน้ันๆ ใหเขาสูความสงบดวยบทธรรม อันเปนเครื่องกลอมใจหรือผูก
มัดใจใหสงบ มีคําบริกรรมเปนสําคัญ 

เราจะบริกรรมในคําใดก็ตาม สติตองติดแนบอยูกับคําบริกรรมนั้น สติติดแนบอยู
กับคําบริกรรมใด ความรูคือจิตนั้นยอมจะติดแนบอยูดวยกัน จะกําหนดเฉพาะอานาปานา
สติไมบริกรรมคําใด ก็ตองถือลมเปนเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ําเสมอ ดวย
ความมีสติอยาใหเผลอ สติก็คือองคมรรคนั่นเอง สมฺมาสติ น่ัน เมื่อสติมีความติดแนบอยู
กับใจ ก็เทากับเปนการรักษาใจที่จะคิดไปในแงตางๆ ยอมเปนการกระเทือนสติที่รับรูอยู
แลวๆ ใหรูสึกตัวๆ แลวหักหามความคิดท้ังหลายท่ีไมควรจะคิดไมควรจะปรุงน้ันๆ ไวได
ดวยอํานาจของสต ิจนใจมีความสงบเยือกเย็นได 

เมื่อใจสงบไดใจยอมมีความสุข ใจยอมมีที่ยับยั้งตัวเองได ไมเตลิดเปดเปงจนหาที่
เกาะที่ยึดไมได ถูกไฟคือกิเลสเผาไหมไปตลอดกาลแหงความคิดความปรุงทั้งหลาย ถามี
สติแลวจะไมเปนอยางนั้น จิตยอมยับย้ังตนใหเขาสูความสงบจนได ไมมีอะไรนอกเหนือ
จากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดี ข้ันกลาง ขั้นละเอียดก็ด ี สติจึงเปนพ้ืนฐานอันสําคัญในการ
บําเพ็ญภาวนา แมแตกิจอื่นใดก็ตามจะพนจากสตินี้คอยกํากับอยูไมได 

สติจึงเปนธรรมสําคัญ เวนไมไดในกิจการทุกอยาง ไมวากิจนอกการใน ยิ่งเปน
เร่ืองภาวนาดวยแลว สติยิ่งเปนของสําคัญมากที่จะติดแนบตลอดเวลา น่ีแลความเพียรท่ีวา



 

ผูบูชาตถาคต ๕๑ 

๕๑ 

ลําบากๆ ก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันผาดมันโผนอยูภายในหัวใจของสัตวโลก ยอนเขามาก็
คืออยูในหัวใจเราผูปฏิบัติบําเพ็ญเพ่ือความหลุดพนจากทุกขเปนสําคัญ มันผาดโผนโลด
เตนอยูภายในจิตใจมานานเทาไร การหักหามการตอสูการคัดคานตานทาน จึงตองไดใชสติ
และใชความเพียรพยายามทุกแงทุกมุมเปนเครื่องชวยกัน ท่ีเรียกวาความเพียร รวมตัวเขา
มาสูสติไมขาดวรรคขาดตอน จึงตองไดรับความลําบากในข้ันเร่ิมแรกแหงการบําเพ็ญเพียร 

คําวาลําบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรง ตองไดหักหามหรือตอสูกันอยาง
หนัก ไมใชเราตอสูกับสติ ไมใชเราตอสูกับปญญา ไมใชเราตอสูกับความเพียร ไมใชเราตอ
สูกับความทุกขยากเฉยๆ แตเปนความทุกขยากที่กิเลสผลิตขึ้นมาตางหาก ดวยเหตุน้ีผู
ประกอบความเพียรในข้ันเร่ิมแรก จึงตองหนักหนวง หรือใชความหนักหนวงในทางความ
พากเพียรเปนอยางมาก เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรง สติตองไดโหมตัวเขา เสริมกําลัง
เขามา ตั้งอยูเรื่อยๆ ใชความพยายามอยูเร่ือยๆ ทานเรียกวาความเพียร 

อดก็อดเพื่อตอสูกิเลสไมใชอดเพื่ออะไร พิจารณาก็พิจารณาเพื่อใหรูชองรูทางของ
ทางออกทางเขาของกิเลส วามันออกไปในแงใดมุมใด ไปกวานเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยมา
จากเรื่องอันใด กวานเขามาแลวเปนอยางไรบาง กิเลสไปกวานเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้ง
หลายเขามาสูภายในใจเราแลวผลเปนอยางไรบาง ปญญาใชก็ตองใชอยางนั้น เม่ือเราทราบ
โทษของมันแลวก็ตองมีความเข็ดหลาบ ไมฝนคิดสิ่งที่เปนภัยดังที่เคยเปนมาอีก งดเวนไป
โดยลําดับดวยการตอสูตานทานกัน 

เพราะจิตอยากคิด จิตอยากรูอยากเห็น จิตอยากไดยินไดฟง ซึ่งสวนมากอยากจะ
พูดวารอยท้ังรอยในข้ันเร่ิมแรก มีแตความอยากเพื่อเปนฟนเปนไฟมาเผาใจทั้งนั้น เพราะ
ฉะนั้นผูที่จะตัดไฟออกจากตน จึงตองไดใชความเพียรอยางหนัก สติก็ตั้งอยางไมลดละ 
ความเพียรความอดทนทุกดาน จึงตองไดโหมตัวเขามาสูกิเลสประเภทความอยาก อันเปน
ของสําคัญที่จะรั่วไหลออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แมท่ีสุดธรรมารมณ
ซึ่งมีอยูภายในจิตใจ ก็เต็มไปดวยความอยาก จึงตองไดใชความเพียรอยางมากประหนึ่งจะ
ไมมีวันปลงวางเลย ข้ันเร่ิมแรกเปนเชนน้ี น่ีทานเรียกวาภาวนา ใหทานผูฟงท้ังหลายทราบ
เอาไว ทานผูที่จะสังหารทุกข ตองสังหารกิเลสซึ่งเปนตนเหตุแหงทุกขอันสําคัญภายในจิต
ใจน้ี ดวยความเพียรในทางมรรคคือสติปญญาเปนสําคัญ 

เพียรเฉยๆ เพียรไมถูกทางมรรคก็ไมเกิดประโยชนอะไร มรรคทานเรียกวามรรค
สัจ สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป ก็คือปญญา สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว 
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ น้ีลวนแลวต้ังแตเร่ืองของมรรคท่ีจะรวมกําลังเขาสู
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๕๒ 

ความคลองตัวดวยปญญา สติมีความแกลวกลาสามารถ ปญญามีความฉลาดแหลมคมแลว 
จะสามารถตัดกิเลสภายในใจไปไดโดยลําดับลําดา ใจก็จะปรากฏเปนความสวางไสวข้ึนมา 
น่ีเร่ืองภาวนาเปนอยางน้ี น่ีทานเรียกวาภาวนาชําระส่ิงท่ีเปนขาศึกอยูภายในใจออก 

เพราะฉะน้ันทานผูบําเพ็ญธรรม ประเภทเพ่ือร้ือถอนท้ังรากเหงาเคามูลกิเลสจน
หมดสิ้นไปจากใจ จนกระทั่งอวิชชาใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง จึงตองไดใชมรรคอยางเต็มที่
ทีเดียว มรรคออนกิเลสมีกําลังมากกวา สมุทัยมีกําลังมากกวาก็แกกันไมตก จึงตองสั่งสม
มรรคข้ึนใหมาก ความเพียรตั้งไมหยุด เพียรดวยสติ มีสติรูเทาถึงความคิดความปรุงของ
ตัวเอง รูเทาความเคล่ือนไหวของตา หู จมูก ล้ิน กาย ซึ่งเปนทางเดินของกิเลส ออกมาจาก
ภายในสูรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส สวนมากมีแตส่ิงเปนภัย ผูปฏิบัติตองรอบคอบตอ
ส่ิงเหลาน้ีอยูโดยสมํ่าเสมอ 

อยางหยาบไมควรดูไมตองด ู บังคับเอาไวไมใหด ู ไมใหเห็น ไมใหไดยินในสิ่งที่
เปนภัย หักหามเอาไว นี่ก็เปนการตอสูกันวิธีหนึ่งก็ยอมเปนทุกข เพราะกิเลสดึงไปขางหนา 
ธรรมะฉุดลากยอนเขามาขางหลัง เพราะธรรมะก็หวังชัยชนะ กิเลสก็เปนไปตามอํานาจของ
มัน ท่ีเคยมีและมีอํานาจมากภายในจิตใจมานานแสนนาน จึงไมไดยอมธรรมะเอางายๆ น่ี
เองที่ไดตอสูกันอยางหนัก ในข้ันเร่ิมแรกตองเปนอยางน้ีในการปฏิบัติธรรม 

ทานผูท่ีส้ินกิเลสอยาเขาใจวาทานไมลําบาก ทานไมทําอยางนี้ ผูที่งายก็ยกไวเปน
ประเภทหน่ึง เชนอุคฆฏิตัญ ู ผูท่ีรูไดอยางรวดเร็วเราก็เคยเห็นในตํารับตํารา ดังที่ทาน
แสดงไววา สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว นั้นเปนผูที่พรอมแลว
ท่ีจะรูจะเห็น ที่จะผานไปไดอยางรวดเร็ว ถาเดินทางก็จวนจะถึงบานแลว ถาขามแมน้ําก็
จวนจะถึงฝงแลว มันตางกันอยางนี้กับผูที่อยูทางฝงนี ้ กับผูที่อยูหางจากหมูบานที่ตนมุง
หวังไมทราบวากี่สิบกี่รอยกิโลเมตร มันตางกันอยางนี้ แมจะไปทางสายเดียวกันก็ตาม ผูที่
อยูระยะใกลชิดติดกับบานที่ตนจะถึงนั้นก็ม ีผูที่หางไกลกวานั้นก็ม ีหางอยูที่ตนทางโนนก็มี 

การปฏิบัติของผูบําเพ็ญทั้งหลาย จึงตองมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน เราอยาเอา
เรื่องของทานที่งายที่สุดนั้น มาใชกับเรื่องของเราที่ยากที่สุด มันเขากันไมได กิเลสของทาน
มีนอย กิเลสของเรามีมาก สติปญญาของทานมีมาก สติปญญาของเรามีนอย ความเพียร
ของทานเด็ด ความเพียรของเราออนแอ อยางนี้มันเขากันไมได อยาเอามาเทียบเคียงกัน 
ใหยกไวเปนประเภทๆ ของทานผูบําเพ็ญมา ซ่ึงมีความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงหรือหนักเบาตางกัน 

เรายากขนาดไหนใหพึงทราบวากิเลสของเราน้ีมันกําลังด้ือ เมื่อกิเลสของเรากําลัง
ดื้อกําลังดานหาญสูตออรรถตอธรรมอยางหนาแนน เราจึงตองทุมธรรมะใหหนักมือลงไป 
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เพื่อกิเลสจะไดออนกําลังลงไป นี้ชื่อวาเปนการปฏิบัติถูกตองตามจริตนิสัยของตน ไมผิดไม
พลาด ไมอาจไมเอื้อม เอาเรื่องของทานที่งายดายนั้นเขามาเปนเรื่องลางมือเปบ จะเปน
ความผิดหวังตลอดไป 

ผูบําเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งงาย ดังที่ทานวา สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ทานผู
ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรูไดเร็วก็ม ี ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วก็มี 
ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา ทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชาก็มี เราอยูในประเภทใดแหงการ
บําเพ็ญของเรา เราอยายกไปเทียบไปเคียงกับทานผูใดในธรรมเหลาน้ี ไมเปนสิ่งที่จะเอาไป
เทียบเคียง เพราะจะไมเกิดประโยชนอะไรกับความเทียบเคียงนั้น เวนแตนําไปเทียบเคียง
แลวเปนคติเคร่ืองเตือนใจของตนข้ึนมาน้ันเปนธรรม น้ันควรเทียบเคียง 

แตความหนักความเบาน้ี เราอยาไปถือทานผูสะดวกสบาย มาเปนความสะดวก
สบายสําหรับเราท้ังๆ ท่ีกิเลสยังหนาแนนผาดโผนอยูมากภายในใจ ปญญาเทาแสงหิ่งหอย
ก็ไมม ี เราอยานํามาเทียบ ปญญาของเราเพียงเทานั้น ตองไดใชสติ ปญญา ศรัทธา ความ
เพียรอยางหนัก หนักก็หนักเถอะ หนักในการประกอบความพากเพียรน้ี ไมไดหนักเทากับ
เราไปจมอยูในแดนนรกกี่กัปกี่กัลปอะไรเลย อันน้ันนานแสนนานทุกขแสนทุกข ทรมาน
แสนทรมาน เปนแตเพียงวาเราไมทราบ เราจึงด้ือดานหาญทําในส่ิงท่ีไมดีท้ังหลาย เพื่อจม
ลงในแดนนรกน้ันๆ อีกไมหยุดยั้ง น่ีเรียกวาจิตใจมันด้ือดาน เพราะกิเลสพาใหด้ือ กิเลส
ปดบังเอาไวก็ไสเราไป เราก็เปนผูสอนงายเพราะกําลังนอยนิดเดียว จะไปตานทานกิเลสได
อยางไร จึงตองเปนไปตามมัน 

ทีน้ีความทุกขในการประกอบความเพียรน้ี จะทุกขมากอะไรนักหนา ไมไดมากเลย 
ทุกขในการตอสูกับกิเลสนี้ สรณะของพวกเราทานเคยทุกขเคยผานมาแลวดวยกองทุกข
เหลาน้ี เหตุใดจะมีความทุกขเฉพาะเราผูประกอบความพากเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวน้ี 
เราคํานึงหรือไมวาสาวกท้ังหลายน้ัน ประเภทท่ียากลําบากทานมีจํานวนเทาไร มากยิ่งกวา
ประเภทท่ีงายน่ันเปนไหนๆ ไมใชมากธรรมดา มากเอาเสียอยางมาก ทานทําไมทานผาน
ไปได 

ทานผานไปไดก็เพราะการตอสู หนักก็เอาเบาก็ไมถอย ถึงระยะที่หนัก เอา ยอม
รับวาหนัก ถึงระยะท่ีเบาก็ทราบวาเบา เดินหรือกาวเดินไปตามสายทางน้ัน จะยากลําบาก
หรืองายเพียงไร ก็เปนสายทางที่จําเปนซึ่งเราจะตองเดินดวยกัน น่ีกิเลสของเรามันมีความ
หนาแนนขนาดไหน เราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบลางมือเปบๆ อยางน้ันตายท้ิงเปลาๆ 



 

ผูบูชาตถาคต ๕๔ 

๕๔ 

ไมเกิดประโยชนอะไร จึงตองไดใชความเพียรพยายาม หนักเทาไรก็หนักเถอะลูกศิษย
ตถาคตไมมีถอย 

ความทุกขดวยความเพียรเพ่ือการแกกิเลสสังหารกิเลสน้ี ไมใชเปนทุกขที่จะทําให
เรามีความลมจมเหมือนไปตกนรกหมกไหมอยูนั้น ทั้งลมทั้งจมทั้งทุกขแสนสาหัสทรมานกี่
กัปกี่กัลปก็ไมพนจากนรกได อันนี้เราเพียงประกอบความพากเพียร ในชีวิตของเรานี้เอา
ตายเขาวาเลย ขีดเสนใหเลยวาลมหายใจน้ียังมีอยูมากนอยเพียงไร เราจะตอสูจนกระทั่งสิ้น
ลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไมมีคําวาถอย 

เอา ทุกขก็ทุกขไป โลกเคยทุกข เราทุกขอยางอื่นก็ทุกขมามากแลวไมเกิด
ประโยชนอะไรเทาท่ีควร แตทุกขอันนี้ทุกขเพื่อผลประโยชนอันมหาศาล ทําไมเราจะไม
ยอมสละตัว เพื่อความทุกขตอสูกับกิเลสอันเปนผลเลิศเลอ ซึ่งจะเกิดขึ้นขางหนาโดยลําดับ
ลําดาเพราะความตอสูของเรา เราตองใชวิธีน้ี นี่การประกอบความพากเพียร ขอใหทุกทาน
จําเอาไว ถาเราอยากเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความจริง เห็นความประเสริฐเลิศเลอ 
หรือความภูมิใจของเจาของแลว จงดําเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะ
อยางย่ิงคือจิตตภาวนาเปนสําคัญ ท่ีจะไดเห็นมรรคเห็นผล ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทานไดรูไดเห็น และประกาศธรรมสอนโลกเร่ือยมาจนกระท่ังปจจุบันน้ี มีแตทานเห็น
แลวท้ังน้ันทานถึงนําธรรมมาสอนโลก 

ธรรมเหลาน้ีไมใชธรรมโมฆะ เปนธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกสิ่งทุกอยาง จาก
ความรูจริงเห็นจริงของพระพุทธเจา ผูปฏิบัติดําเนินตามนั้นจะไมเปนอื่น เราจะเปนผูทรง
ทรงมรรคทรงผลโดยไมอาจสงสัย ถาไดดําเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไว    เพราะศาสนาน้ีเปนศาสนาท่ีเต็มดวยมรรคดวยผลดวยนิพพาน   ความส้ินจากกิเลส
อาสวะประเภทตาง ๆ  จนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง  ก็ไมนอกเหนือไปจาก
ศาสนธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งมีอริยสัจเปนธรรมประกัน 

ถาดําเนินตามหลักอริยสัจน้ีแลว จะรูเห็นอยางแจมแจงชัดเจนปราศจากขอกังขา
ใดๆ ทั้งสิ้น ธรรมท่ีทานวาเลิศประเสริฐขนาดไหน จะพุงขึ้นในทามกลางแหงอริยสัจ คือ 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โดยไมตองสงสัย น่ันแลวิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต เพราะอาศัยมรรค
ปฏิปทา มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเปนสําคัญ ชําระซักฟอกไมหยุดไมถอย แลวก็
ผานพนข้ึนมาไดกลายเปนผูทรงมรรคทรงผลใหเห็นประจักษอยูในเพศของเรา อยูในเวลา
ท่ีเรายังมีชีวิตอยูน้ีแล เพราะธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมที่ทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผล ใหเห็น
ประจักษกับผูบําเพ็ญไมเปนอื่น น่ีเปนส่ิงสําคัญมาก 



 

ผูบูชาตถาคต ๕๕ 

๕๕ 

การประกอบความเพียร ใหสังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายใหฟง
แลว เดินจงกรมเดินมากเปนอยางไร น่ังภาวนามากเปนอยางไร แตสําคัญท่ีสตินะ เดินมาก
ก็ใหมีสต ินั่งมากใหมีสติ จะอดนอนผอนอาหารตองเปนเรื่องของสติติดแนบๆ ทั้งนั้น จึง
จะเรียกวาความเพียรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาขาดสติไปมากนอยก็ไมจัดวาเปนความเพียร 
จะบําเพ็ญเพียรในทาใดก็ไมคอยเกิดผลเกิดประโยชน และเอาความแนนอนไมไดเพราะสติ
ขาดไป 

ทานั่งก็มีสติ เดินจงกรมก็มีสต ิ อิริยาบถทั้ง ๔ มีสติ น้ันช่ือวาเปนผูมีความเพียร
ตลอดเวลา และย่ิงน่ังภาวนาท่ีจะเอาจริงเอาจังตอกันแลว สติยิ่งเปนของสําคัญมากทีเดียว 
มีเหตุมีผลอยางไรจะแสดงข้ึนมาใหเราเห็นในเวลาน่ัง น่ังนานเปนอยางไร ไมใชนั่งทนเอา
เฉยๆ นะ นี่ไดเคยอธิบายใหฟงมามากตอมากแลวนั่งตอสู น่ังคนหาเหตุหาผล เหตุผลน่ัน
แลคืออรรถคือธรรม แลวจะไปเจอกิเลสอยูในวงแหงเหตุผลน้ีจนได แกกันก็แกกันที่ตรง
น้ัน ฆากันก็ฆากันที่ตรงนั้นจนไดไมเปนอยางอื่น น่ีใหสังเกตในการประกอบความ
พากเพียร 

เดินเราอยาไปคํานึงถึงเวลํ่าเวลา มีสติทุกอาการเดินน้ันเปนอาการอันหน่ึง เปน
ความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ําเสมอ เคล่ือนไหวไปมาสมํ่าเสมอตาม
เรื่องของธาตุของขันธประการหนึ่ง ประการหนึ่งการเดินจงกรมนั้นก็เปนความกระตุกจิตใจ
ของเราใหเคล่ือนไหว เปนความเคลื่อนไหวที่ใหกระเทือนจิตใจของเราไดแปลกๆ ตางๆ 
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันการเดินจงกรมจึงเปนทาแหงความเพียรทาหน่ึง ขอใหมีสติเปน
สําคัญ เดินมากเดินนอยสติติดแนบอยูนั้น นั่งก็เหมือนกัน 

นี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสต ิ และขั้นตอไปสติก็สําคัญจนกระทั่งวาระสุดทาย สติ
ยิ่งแกกลาสามารถถึงกับที่ทานพูดวามหาสติมหาปญญา คือเปนตัวของตัวเต็มที่แลว 
สามารถที่จะฟดฟนกับกิเลสไดทุกประเภทไมมีขอยกเวนเลย ลงสติไดกาวขึ้นสูความเปน
มหาสติเปนมหาปญญาแลว กิเลสมีเทาไรพังลงๆ โดยไมเหลือ แตที่มันยังไมถึงขั้นนั้น เรา
ตองไดใชความพยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา ใหไดทรงซิ สมาธ ิ ทานสอนไวในตํารับ
ตําราน้ัน สอนไวจากความท่ีทานไดรูแลวเห็นแลวทานไดมาแสดงไว ไดไปจดจารึกความ
จริงจากทานผูรูแลวมาไวในตําราใหเราท้ังหลายไดอาน ทั้งสมาธิทั้งปญญาทั้งวิมุตติหลุดพน 
ตลอดถึงความพากเพียรในแงตางๆ ทานแสดงไวในตํารับตําราท้ังน้ัน 

ใหนําเอาเร่ืองราวท้ังหลายจากตํารับตําราน้ันเขามาประกอบกับตน เขามาใชในตัว
ของเรา ความเพียร เพียรยังไง ทานสอนไวอยางไร นํามาใชสําหรับเราใหมีความเพียรดังท่ี



 

ผูบูชาตถาคต ๕๖ 

๕๖ 

ทานวาไวน้ัน สติทานสอนใหมีก็ใหมีภายในใจของเรา สมาธิทานสอนไวในหนังสือในตํารับ
ตํารา ก็ใหปรากฏเปนองคสมาธิขึ้นมาที่ใจของเรา สมาธิกลายเปนสมบัติของเราขึ้นที่ใจของ
เรา ปญญาปรากฏเปนสมบัติขึ้นที่ใจของเรา จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนปรากฏขึ้นที่ใจของเรา 
น้ีช่ือวาเปนผูทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไวเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมใชทรงแตเพียงความ
จํา 

ความจําคือการศึกษาเลาเรียน เราจําได อันน้ันเปนความจํา ใครเรียนก็ได เรียน
วิชาไหนก็จําได ไมวาวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเปนความจํา มันเปนธรรมดาเทาๆ กัน
หมดถาเราไมไดนํามาปฏิบัติ เม่ือเรียนแลวนํามาปฏิบัติระลึกรูตามเรียน พินิจพิจารณาตาม
เรียนน้ัน ก็เปนความปฏิบัติแทรกกันไปๆ ถาสักแตวาเรียนเฉยๆ จําไดจากการเรียนเฉยๆ 
มันก็ไมผิดอะไรกับวิชาแขนงตางๆ ของโลกที่เขาเรียนกัน เพราะฉะนั้นความจําจึงยังไมเกิด
ประโยชนอะไรเทาท่ีควร จึงตองอาศัยความจําน้ันแลมาเปนแบบเปนฉบับ เปนเข็มทิศทาง
เดินแลวกาวเดินตามน้ัน น่ันทานเรียกวาภาคปฏิบัติ 

เมื่อภาคปฏิบัติไดปรากฏหรือไดแสดงขึ้นกับตัวของเราแลว ผลคือปฏิเวธความรู 
สมาธิทําไมจะไมรู นี่ก็เริ่มเปนปฏิเวธในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งปญญา 
แลวสุดทายก็วิมุตติหลุดพน เปนปฏิเวธธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยข้ึนไปต้ังแตข้ันเร่ิมแรกน่ี
แล น่ันทานเรียกวาความจริง คือมาเจอที่หัวใจของเราเอง วากิเลสประเภทใดก็มาเจอกัน
ในวงความเพียรของเราเองๆ จนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากนอยเพียงไร ก็ประจักษใน
ความเพียรของเรา ภายในใจของเราเอง จนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไมมีอะไรเหลือ จิต
ไดถึงขั้นวิมุตติหลุดพนก็เจอที่ใจของเราเอง ใจของเราเปนเสียเองน้ี ทานเรียกวาปฏิเวธ
ธรรม ผลปรากฏข้ึนจากการปฏิบัติการดําเนิน 

น่ีละศาสนาท่ีทรงมรรคทรงผล ตองใหปฏิบัติตัวของเราใหสมควรแกการทรง
มรรคทรงผล ตามหลักศาสนธรรม ถาเพียงแตวาเรียนมาเฉยๆ ไมสนใจประพฤติปฏิบัติก็
ไมมีมรรคมีผล ก็มีแตความจําเต็มพุง ถาวาราคะตัณหาวากิเลสประเภทตางๆ ก็มีอยู เชน
เดียวกับคนท่ีเขาไมไดเรียนอรรถเรียนธรรม ไมผิดแปลกกันอะไร ถาเปนภาคปฏิบัติแลว
ผิดและแปลก 

ภาคปฏิบัติไดรูไดเห็นเปนลําดับลําดาแลวรูชัดเจน กิเลสเคยมีมากจะลดตัวลงไป
มากนอยใหเห็นชัดๆ ลงไป ไมวากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจ ใหรูประจักษกับใจ
ของเราน้ันแลๆ จึงเรียกวาภาคปฏิบัติ จนกระทั่งกิเลสไดสิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม
เปนอยางอื่น แลวก็กลายเปนพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมา พระสาวกทานทรงมรรคทรงผล



 

ผูบูชาตถาคต ๕๗ 

๕๗ 

ดวยการปฏิบัติฉันใด เราผูปฏิบัติดังทานก็ยอมเปนผูทรงมรรคทรงผลไดเชนเดียวกับทาน
ไมเปนที่นาสงสัย เพราะธรรมะเปน อกาลิโก ไมวาสมัยโนนไมวาสมัยน้ี ธรรมะน้ีเปนเคร่ือง
ปราบกิเลสไดทุกกาลสถานท่ีถานํามาปราบ นอกจากจะปลอยใหกิเลสปราบเอาเสียราบ
คาบเทานั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร ขอใหทุกทานไดนําไปประพฤติปฏิบัต ิ

วันเขาพรรษาแลวการธุดงควัตรก็ดังท่ีเคยปฏิบัติมา ผูที่ยังไมเคยเพราะมาอยูใหม
ก็มีก็ใหพึงทราบวา ตั้งแตเมื่อเชานี้มาจนกระทั่งออกพรรษาโนนเปนอยางนอย การ
บิณฑบาตจะรับแตท่ีเขาถวายมานอกเขตวัดเทาน้ัน เขามาในวัดแลวก็ขัดธุดงคขอนี ้ ขอ
อาหารตามสงน้ีก็ไมรับ และการรับแลวการขนอะไรออกจากบาตร อยาไปกังวลอยาไปสน
ใจ ใหสมกับชื่อวาผูมักนอย ตองการแตเพียงนอยๆ บิณฑบาตไดมาโดยลําพังที่เจาของ
บิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตนนี้เทานั้น ไมหวังอะไรมากมายยิ่งกวานี้ 

เม่ือเปนเชนน้ันการบิณฑบาตดวยวิธีการ หรือดวยความรูความมุงหมายตามธุดงค
อยางน้ีแลว จึงไมควรกังวลกับสิ่งใด เอา สิ่งของนําออกจากบาตร ใครจะขนไปไหนขนไป 
เราไมตองยุงวาน้ันเปนจานน้ันน้ีเปนชามน้ี นี้เปนของทานนี่เปนของเรา จะทําใหยุง อันนี้
มันขัดแยงกับกับธุดงคขอนี้ ยังเปนความหวงความหวงความเสียดายอยู ไมใชผูมักนอย ผู
มักนอย เอา มีเทาไรอยูในบาตรเทาน้ันพอ น่ีละเปนความเหมาะสมกับผูตองการความมัก
นอย รับแตของท่ีเขาถวายมาในบาตรน้ีเทาน้ัน ออกจากนั้นไปแลวไมยุง มันจะมาขัดกันกับ
ความมักนอย จะเปนความมักมากไป และแทรกกับความมักนอยของธุดงคขอนี้โดยที่เรา
ไมรูสึก ใหพากันเขาใจเอาไว 

อยาไปยุงเหยิงวุนวาย วาน้ันเปนของใคร นี้เปนของใคร ยุงไปหมด อันน้ีเลยยุงย่ิง
กวาผูที่ไมไดสมาทานธุดงคเสียอีก ใหเราคิดเร่ืองเหลาน้ี จึงสมช่ือสมนามวาเราเปนผูมัก
นอย มีอะไรเทาน้ันพอในบาตรน้ี อะไรใครจะเอาไปไหนไปเถอะ ไมยุง ใหจําใหดี น่ีเปนส่ิง
ที่ถูกตองดีงาม ทั้งตนทั้งปลายเขากันไดสนิท ถาลงยุงเหยิงวุนวายกับน้ันเปนของใครน้ีเปน
ของใคร ยุง นี่เขากันไมไดนะ และขายกิเลสความหวงความหวงใย เลยกลายเปนความโลภ
มากจากผูมักนอยไปเสียอีก น้ีย่ิงไมนาดูเลย ใหพากันจําเอาไว อยาไปยุงกับส่ิงเหลาน้ัน 

 
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละพอ 


