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เทศนอบรมพระเนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดปาบานตาด
เมื่อค่ําวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ถามีสติแลวกิเลสจะยุบยอบ
(ขอนิสัยครับ) ขอก็ขอ เพราะเปนธรรมเนียม คือความพึง่ พิง นิสัยคือความ
พึ่งพิง พอแมครูจารยมั่นก็เหมือนกัน ทานก็รับเปนกาลเทานั้นเอง นอกนัน้ ก็ธรรมดาไป
นิสัยแปลวาความพึ่งพิง
วันนี้เปนกาลเปนฤดูฝน เปนวันเขาพรรษาวันนี้พอดี คือพรรษาหมายถึงฤดูฝน
เชนอยางเมื่อวานนี้ยังเปนฤดูรอนอยู วันนี้กาวเขาสูฤดูฝน พระเขาจําพรรษาครบ
ไตรมาสสามเดือนในฤดูฝนไมหนีไปไหน
นอกจากความจําเปนพระวินัยทานก็ทรง
อนุญาตเอาไว ถาปรกติหามไมใหพระไปแรมวันแรมคืนที่ไหน ใหอยูในวัดนี้ตลอดสาม
เดือน
ขอยกเวนทีค่ วรจะใหไปไดโดยสัตตาหกรณียกิจ ทานกําหนดใหไปไดภายใน ๗
วัน นี่เวลาจําเปน เชน อุปชฌาย อาจารย สัทธิงวิหาริกเจ็บไขไดปวย พอแมเจ็บไขได
ปวยจําเปนที่จะตองไปเยีย่ ม หรือวัดวาอาวาสชํารุดทรุดโทรม ศาลาที่พักทีอ่ ยูไม
เพียงพอ ชํารุดทรุดโทรม ก็ใหสัตตาหะไปหาไมมาซอมศาลงศาลาอะไรไดภายใน ๗
วัน ถายังไมเสร็จก็ไปอีกจนกวาจะเสร็จ หรือเยี่ยมบิดา-มารดา-อุปชฌายอาจารยที่มี
ความจําเปนก็ใหไปไดภายใน ๗ วัน แลวกลับมา หากวายังไมหายก็ไปไดอีก อยางนี้
ทานเรียกวาสัตตาหกรณียกิจ กิจที่ควรจะทําไดในพรรษานั้นภายใน ๗ วัน ไปที่ไหน
ไมใหเลยจากนั้น ตองกลับมาคางคืนเสียกอน แลววันหลังคอยไปใหม ตั้งเปนสัตตาหะ
ขึ้นมา ๗ วันอีก ทานเรียกวาสัตตาหกรณียกิจ สําหรับพระนี้เขาใจกันมานานแลวจึงไม
จําเปนจะตองอธิบายใหฟงมากมาย
ในพรรษาเชนนี้ ธรรมดาพระก็เขมงวดกวดขันปฏิบัติตอหลักธรรมหลักวินัยไม
คลาดเคลื่อนอยูแลว แลวจากนั้นการบําเพ็ญความเพียรเพื่อชําระกิเลสภายในจิตใจของ
ตนก็เปนโอกาสอันดี ที่ผูจําพรรษาไมไดแยกยายไปที่ไหน พอจะเปนการวุนวี่วุนวาย
ทําลายความพากเพียร อยูเปนความสงบสุขรมเย็นก็ขอใหพากันตั้งใจปฏิบัติประกอบ
ความพากเพียรเพื่อชําระกิเลส
พื้นฐานแหงความเพียรขอใหทานทั้งหลายจําไวใหแมนยําทุกคน คือสติ สติเปน
พื้นฐานแหงความเพียรและหนาที่การงานทั้งหลายแตกกระจายออกไป มีสติควบคุมอยู
ตลอดเวลา ที่สติควบคุมอยางแนนหนามั่นคงก็คือประกอบความพากเพียรไมใหเผลอ
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมกี ารยกเวน คือสติประคอง
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ตัวเอง งานใกลงานไกล งานเจาะจง งานกวางขวางออกไปสติก็กระจายออกไป ยนเขา
มามีสติรักษาอยูตลอดเวลา นี่เรียกวาความเพียร
นี่เราจําพรรษาแลวในสถานที่นี่
ขอใหพากันตั้งหนาตั้งตาประกอบความ
พากเพียร จิตนี้มีตัวมหาภัยอยูภายในของมันเปนประจํามาตั้งกัปตั้งกัลป จะเกิดจะตาย
กองกันมากีก่ ัปกีก่ ัลปก็เพราะเรื่องกิเลสมันมีกําลังมาก ความพากความเพียรดวยสติไม
มีพอจะกําจัดปดเปามันออกก็พากันตายกองกัน ไมวาสัตวน้ําสัตวบก บนฟาอากาศ ที่
ใดทิศใดๆๆ กิเลสเขาควบคุมไดหมด พากันเกิดตายกองกันอยูนี้ไดดวยกันทั้งนั้นสัตว
ทั้งหลายไมยกเวนประเภทใดๆ ทีก่ ิเลสจะเขาทําลายไมได ยกเวนเฉพาะพระพุทธเจา
พระอรหันตเทานั้น พระพุทธเจา พระอรหันตนี้กิเลสเรียบหมดภายในจิตใจ ไมมอี ะไร
เขาไปรบกวนก็คือจิตของทานผูบริสุทธิ์โดยแทเทานั้น นอกนั้นมีมากมีนอยตองยุแหย
กอกวนใหไดรับความทุกขมากนอย ตามกําลังของกิเลสและกําลังแหงการระมัดระวัง
รักษาของเรา
นี่เขาพรรษาแลวขอใหพากันตั้งอกตัง้ ใจเนนหนักเขาไปอีกกวาธรรมดา ที่เราอยู
ปรกติก็ชําระจิตใจอยูแลวดวยความเพียร
แตเวลาเขาพรรษานี้เปนเวลาที่เหมาะสม
อยางยิ่ง ไมไดมีการมีงานอะไรเลย สําหรับวัดปาบานตาดเราเขมงวดกวดขันมากในการ
ประกอบความพากเพียร ไมใหพระเณรจุนจานวุนวายไปนูนไปนี้แสสาย และไมให
ประกอบหนาที่การงานอยางอื่น ซึ่งเปนขาศึกตอการประกอบความเพียรของพระที่จะ
ชําระกิเลสใหสิ้นไปจากใจ ตองมีสติยับยั้งตัวเองตลอด รักษาจิตใจใหดี
สติเปนของสําคัญในการงานทั้งหลาย ยนเขามาก็คือความเพียร การประกอบ
ความเพียรถือสติเปนสําคัญ อยาเห็นอะไรยิ่งกวาสติไป ถาสติดีแลวกิเลสไมเกิด สติ
เผลอกิเลสจะเกิด กิเลสเกิดจากสังขารคือความคิดปรุง ทานแสดงไววา อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา แลวก็ สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เรื่อยๆ ความจริงถาขึ้นจริงๆ แลวก็คือวา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, อวิชฺชาปจฺจยา วิฺญาณํ, อวิชฺชาปจฺจยา นามรูป ย้ําอยูตรง
นี้ๆ ละหลักใหญ
แตทานพูดตอแขนงไปตามเรื่องราวของกิเลสที่มนั ไขวควาไป ทานก็พูดอยางนั้น
หลักใหญจริงๆ ก็คอื อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารจะเกิดขึ้นจากอวิชชาแหลงใหญ
แหงกิเลสทั้งหลาย ตอจากนั้นก็สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ, วิฺญาณปจฺจยา นามรูป
เกิดขึ้นนี่แลวเกิดขึ้นนี่ สังขาร วิญญาณ นามรูป อะไรเกิดขึ้นจากจิตๆ ที่เผลอสตินี้
ทั้งนั้น แตทา นพูดตอเนื่องกันไป ถายนเขามาแลวขึ้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, อวิชฺ
ชาปจฺจยา วิฺญาณํ, อวิชชฺ าปจฺจยา นามรูป ย้ําอยูตรงนี้ละ เกิดที่จุดเดียว
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ผูประกอบความเพียรอยาประมาท อยูที่ไหนใหมีสติ คบคาสมาคมกับเพื่อนกับ
ฝูงซึ่งอยูดวยกันดวยความจําเปนก็ใหมีสติติดแนบอยูกับตัว อยาไดพลั้งเผลอไปไหน
สตินี้เปนอาวุธที่จําเปนมากสําหรับความเพียรของพระ ผูจะชําระกิเลสใหพนภัยไปจาก
ใจ ไมมีอะไรเหลือภายในใจจนกระทั่งถึงวิมตุ ติพระนิพพาน ไมเหนือจากสตินี้ไปไดเลย
จึงพากันประกอบความพากเพียรใหมีสติ เดินจงกรม นั่งอยูเฉยๆ หรือจะยืน เดิน นั่ง
นอนใหมีสติประจําตน สติคือความระลึกรูตัวอยูเสมอภายในตัวเอง ทานเรียกวาสติ
ระลึกรูตัวอยูตลอดเวลา สิ่งที่จะมาทําใหผลประโยชนของเราที่จะเกิดขึ้นใหเสียไปก็ไม
เกิด ถาลงสติไดครอบครองอยูแลวดีทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นสติจึงนับเปนอันดับหนึ่งในการประกอบความพากเพียร
เดิน
จงกรมก็ใหมีสติ นั่งอยูก็ใหมีสติ ยืนก็ใหมีสติ นอนก็ใหมีสติ เวนแตหลับเทานั้น
อิริยาบถทั้งสี่สติตองเปนผูควบคุมจิตใจ ซึ่งเปนนักโทษจากกิเลสทั้งหลายตลอดเวลา
ถาไมควบคุมไมได ผูป ระกอบความพากเพียรสติตองเปนอันดับหนึ่งๆ ตลอดเวลา
ไมเชนนั้นเราจะไมเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสวาเคลื่อนไหวไปไหน มีแตเคลื่อนไหว
ทับหัวใจเราเทานั้น ที่จะเคลื่อนไหวขยายตัวออกไปเพราะสูสติไมไดนี้ไมมี ลงสติไดตงั้
ตรงไหนแลวสังขารที่เปนอวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารนี้ละกิเลสตัวสําคัญ
ออกมาจากอวิชชา มันจะเกิดทันทีๆ สังขารตัวนี้เปนภัย สังขารตัวนี้เปนสมุทัย สังขาร
ตัวนี้เปนกิเลสตัณหาโดยแท สติเปนมรรคโดยแทแกกิเลสไดโดยสิ้นเชิง ใหนํามาใช
อยาไดปลอยตัว
สตินี้เปนของสําคัญมากทีเดียว ผูประกอบความพากเพียรในครั้งพุทธกาลเปน
อยางไร ธรรมะของพระพุทธเจาเปนปจจุบันคงเสนคงวาหนาแนน ในการประกอบ
ความเพียรซึ่งเปนการสรางเหตุหนึ่ง แลวผลปรากฏขึ้นเปนลําดับๆ จากการปฏิบัติหนึ่ง
ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ขอใหประกอบความเพียรเถิด ธรรมพระพุทธเจาเปนสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบเรียบรอยแลว ไมมีที่จะแกไขดัดแปลงใหเปนอยางอื่นอยางใดไดไมมี
เพราะเปนความชอบธรรมถูกตองดีทกุ สิ่งทุกอยาง ถาพูดถึงวาธรรมะก็ไมวาธรรมะขั้น
ใดภูมิใด เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกขั้นทุกภูมิ ตั้งแตพ้นื ๆ จนกระทั่งถึง
พระนิพพาน เปนการสอนไวแลวโดยถูกตอง ไมมีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลย ผูปฏิบัติจงให
ยึดหลักธรรมที่ทานสอนไวทุกขั้นทุกภูมิ เขามาสูกําลังใจ มาสูภูมิใจของตน ตั้งไวใหดี
กับธรรมขั้นนั้นๆ ดวยสติสตัง
การประกอบความเพียรถามีสติแลวกิเลสจะยุบยอบไปๆ ถาไมมีสติทําความ
เพียรจนกระทั่งวันตายก็ไมเกิดประโยชนอะไร สติตั้งใหดี อันนี้เราจะยกเปนคติตัวอยาง
ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ เฉพาะอยางยิ่งคือพระเจาพระสงฆที่มาศึกษากับเรา เรามา

๔
ปฏิบัติธรรมเราไมรูจักวิธีรักษา จิตใจของเรามีความสงบเย็นแนนหนามั่นคง เปนสมาธิ
แนนปงเลยทีเดียว แตกม็ าเผลอตัว ทํากลดหลังหนึ่งอยูบานตาดนี้แหละ เพียงกลดหลัง
เดียวเทานั้นไมเสร็จ จิตเขาไดบางไมไดบาง คําวาเขาไดคือจิตลงสูสมาธิแนนหนามั่นคง
ปงๆ ทุกครัง้ ไมมีพลาด แตพอมาทํากลดหลังหนึ่งเทานั้นยังไมเสร็จ ปรากฏวาจิตเขา
ไดบางไมไดบาง ดื้อดานหาญสูเจาของตลอด เอ นี่ไมได รีบรอยกลดใหเรียบรอยแลว
ฟดกันใหม
เจริญแลวเสื่อมๆ เปนเวลาปกับหาเดือน มันไมยอมขึ้นนะ ขึน้ แลวเสื่อมลง เรา
พยายามถูไถตั้ง ๑๔-๑๕ วัน ไปถึงทีม่ ันเปนความสุขความสบายพอตายใจไดบาง สอง
สามคืนเทานั้นเสื่อมลงตอหนาตอตา เปนอยูปกบั หาเดือน ไมหยุดไมถอย ไมเคลื่อนไป
ไหน ความเพียรหมุนเร็วจนจะตาย แตจิตมันเจริญขึ้นนั้นแลวมันก็เสื่อมลงตอหนาตอ
เรามันเปนอยางไร ไดมาพินิจพิจารณา ปกับหาเดือนแลวจิตนี้เสื่อมแลวเจริญๆ ไมเปน
อยางอื่น เปนเพราะเหตุใด ถามเหตุถามผลเจาของเอง อาจจะเปนเพราะเวลาเราตั้งสติ
จับกับจิตนั้นเราไมไดใชคําบริกรรม มีแตตั้งสติกับจิตเผลอไดๆ กิเลสออกทําลายเราได
ในขณะนั้นๆ
ทีนี้เอาๆ ตั้งใหม คราวนี้จะเอาคําบริกรรมเขามาติดกับจิต เชนพุทโธๆ เปนตน
ใหคําวาพุทโธติดอยูกับจิต ใหสติติดอยูกบั คําวาพุทโธๆ ไมยอมใหเผลอไปไหนเลย ทีนี้
มันจะเสื่อมไดในทางใดเราจะดูมัน คําวาเผลอไมใหมี ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม
ยอมใหเผลอเลย พุทโธกับสติติดกันตลอดๆๆ มันจะเสื่อมไปทางไหนเราจะดู ตั้งพุทโธ
ลงไป สติตดิ แนบตลอดตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอ ใหอยูกับพุทโธๆ
เอา มันจะเสื่อมไปทางไหน ติดแนบกันอยูๆ ตลอด จิตก็คอยเจริญๆ พอไปถึงขั้นเจริญ
แลวเสื่อมๆ มันไมเสื่อม
เอาๆ มันจะเสื่อมก็เสื่อมไป ทอดอาลัยตายอยากเสียทั้งหมด เราไมอยากใหมัน
เสื่อมมันก็เสื่อมตอหนาตอตา คราวนี้เราจะไมหามมัน แตเราจะหามมันดวยสติไมให
เผลอตัว เอา มันจะเสื่อมปลอยใหมันเสื่อมไป แตสติกับคําบริกรรมมีพุทโธเปนตนนี้จะ
ไมยอมใหพรากจากกันเลย เอา ตั้งลงจุดนี้ ความเสื่อมความเจริญทิ้งออกใหหมด ให
เหลือตั้งแตคําวาพุทโธกับสติติดแนบกันไปนี้มันจะเสื่อมทางใด เอา ดู
นี่ละการภาวนาตองใชความสังเกตนะ ไมสังเกตไมได ตองใชความสังเกต
สําหรับเราเองแทบอกจะแตกละ เพราะการพินิจพิจารณาใชความสังเกตทดสอบบวก
ลบคูณหารกันอยูในนั้น นี่ละที่วาจิตตั้งขึ้นไดแลวไมเสื่อมคืออยางนี้เอง เพราะการ
พิจารณา มันเปนอะไรขึ้นไปได ๑๕ วันแลวเสื่อมลงๆ ไดแค ๑๕ วันไปถึงจุดนั้นเสื่อม
ลง แตกอ นมันไมไดมีคาํ บริกรรม เชนคําวาพุทโธ เอาสติจอกับจิตมันเผลอไดเสื่อมได
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ทีนี้เอาพุทโธตั้งไว เอาสติจับกับพุทโธๆ ไมใหมันเสื่อม มันจะเสื่อมทางใดใหเสื่อม ใหดู
จากนั้นก็เอาเลยละ
พอไปถึงขั้นมันเจริญขึ้นแลวมันก็เสื่อม เอาๆ เสื่อมไป แตสติกับพุทโธจะไมให
พรากจากกัน ติดอยูนั้นตลอดเวลาเลย ทีนี้มันเลยไมเสื่อม มันหยุดนิ่งเลย นิ่งจนกระทั่ง
ถึงจิตบริกรรมไมได คือจิตบริกรรมไมไดนี้จิตหยุดตัวนะ เขาไปถึงนั้นหยุดกึ๊กเลย ใชคํา
บริกรรมใดๆ ไมไดเลย นิ่งเลย จะบริกรรมคําใดออกมาก็ไมออก ไมปรากฏ เอา ไม
ปรากฏก็ใหมีสติอยูกับคําหยุดกึ๊กนี้ จิตไมปรุงก็ใหสติตั้งอยูก บั จิตที่ไมปรุง มันจะเปน
อยางไร เอา ตามกันไป ทีนี้มันก็เหมือนคนนอนหลับ คือจิตเวลามันสงบเขาไปมันก็
เหมือนคนนอนหลับ เวลามันตื่นนอนก็เหมือนเด็กตื่นนอน กระดุกกระดิกแลวคลี่คลาย
ออกมาก็ตื่น
อันนี้จิตพอมันเขาถึงที่หยุดความคิดความปรุงทั้งหลาย แมแตพุทโธก็ปรุงไมได
เวลาหมดหมดจริงๆ พุทโธไมมี เหลือแตความรูลวนๆ เอาสติจับไวกับความรูลวนๆ
มันจะเคลื่อนไหวไปไหนสติไมถอย พอถึงนั้นแลวพอคลี่คลายออกมาเราระลึกพุทโธได
เอาพุทโธอัดเขาไปอยูอยางนี้ตลอด ทีนี้มันก็เลยไมเสื่อม พุทโธติดแนบ เวลาระลึกคํา
บริกรรมไมออกนะ เวลามันหมดจริงๆ หมด ความคิดปรุงวาพุทโธๆ ไมมีเลย บังคับก็
ไมมี นั่นเวลามันหยุด เอาสติจับไวนั้น ทีนี้พอมันอิม่ ตัวของมันแลวมันก็คลี่คลาย
ออกมา พอคลี่คลายออกมาสติจับติดพุทโธๆ ตอไปเรื่อยๆ ตอไปไมหยุดไมถอยหนุน
กันเขา
ทีนี้จิตพอเขาถึงขั้นนี้แลวแทนที่จะเสื่อมไมเสื่อมนะ พุทโธติดกันไปๆ เลยไม
เสื่อม เราจับไดอยางนี้ดวยการพิจารณาเรียบรอยแลว จิตก็เลยกาวเดินตอไป ไมเสื่อม
เหมือนแตกอ น แตกอ นไปถึงจุดนั้นแลวอยางไรก็เอาไวไมอยู เสื่อมลงจนได พอเอาสติ
จับไวนี้แลวไมเสื่อม ติดกันไปๆ นี่ละการพิจารณาการภาวนาตองใชความสังเกตสอดรู
อยาสักแตวาทํา นี้ทํามาแทบลมแทบตายใชความพินิจพิจารณา ความสังเกตสอดรูมนั
อยูตลอดเวลา ถึงขนาดนั้นก็ยังไมทันกลมายาของกิเลสหลอกจิต
เมื่อไดใชปญ
 ญามากเขาๆ ก็กาวขามหัวมันไปได ทีนี้จิตก็ไมเสื่อม จิตก็
เจริญรุงเรืองกันไปเรื่อยๆๆ จิตไมสงบหาความสุขไมได ถาจิตไมสงบหาความสุขไมได
โลกอันนี้ไมมีที่ไหนที่จะปลงความสุข-ความทุกขลงได นอกจากหัวใจดวงเดียว ใจนี้เปน
ที่ปลงวางลง ทุกขก็ลงที่ใจ สุขก็ลงที่ใจ เมื่อบําเพ็ญทางสุขแลวสุขลงที่ใจ ทุกขหายไปๆ
เมื่อกิเลสสิ้นซากไปจากใจแลวมีแตความสุข บรมสุขเต็มหัวใจ นี่ละที่รับความสุข-ความ
ทุกขจึงมีแตใจนี้เทานั้น ไมไดมีที่อื่นที่ใด
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แมน้ํา ทองฟา มหาสมุทรกวางแคบขนาดไหนไมเปนที่รับความสุขและความ
ทุกข มีใจดวงเดียวนี้ จึงใหสังเกตสอดรู ระมัดระวังใจของเราใหดี การภาวนาเปนเรื่อง
เลิศเลอที่สุด พระพุทธเจาตรัสรูไดเปนศาสดาเอกของโลกดวยการภาวนา บรรดาสาวก
ทั้งหลายที่เปนสรณะของพวกเราวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ดวยการภาวนา เราที่เปน
สรณะของเราไดก็ดวยการภาวนา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เอาพุทโธ ธัมโม
สังโฆ มาเปนสรณะของตัวเอง เอาใหไดมันจะไปไหน พระพุทธเจาพาดําเนินมาแลวเอา
ไดทั้งนั้น ใหอยูที่นี่นะ
จิตนี้เวลามันกาวขึ้นไปแลวมันอัศจรรยนะ อัศจรรยมากทีเดียว เวลามันอยู
งุมงามตวมเตี้ยมเหมือนเตามันก็เปนอยางนี้ ไมวาสุขวาทุกขมันรับหมดๆ เปนไฟเผา
ตัวทั้งนั้น แตเวลาเราฝกหัดเขาไปๆ มันก็คอยหลีกฟนหลีกไฟ คืออารมณของกิเลสไป
ไดโดยลําดับ จากนั้นจิตก็สงบเย็น จากสงบเย็นจิตแนนหนามั่นคงเปนสมาธิ ออกจาก
สมาธิเรียกวาจิตอิ่มตัว จิตเปนสมาธินี้จิตอิ่มตัว จิตอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากปรุง
อยากหิวโหยกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรส เครื่องสัมผัสตางๆ ตามธรรมดามันหิว ไมได
เห็นอยากเห็น ไมไดดอู ยากดู ไมไดฟงอยากฟง ไมไดคดิ อยากคิด นี้เปนนิสัยของจิตที่
มันหิวโหยในอารมณ
แตพอจิตไดมีธรรมเขาแทรกภายในใจแลว ความหิวโหยในอารมณปลอยไปๆ
เอาอารมณของธรรมเขาไปแทนที่ของใจ ใจก็มีความสงบรมเย็น ทีนี้ปลอยวาง ไมอยาก
คิดอยากปรุง จิตที่เปนสมาธิแนนหนามั่นคงแลวรําคาญในการคิดการปรุงของตัวเอง
ไมอยากคิด แนวอยูเปนเอกจิตเอกธรรม เรียกวามีอารมณอันเดียวแตรูเดนอยูเทานั้น
ไมตองการอะไรเลย ความคิดความปรุงรบกวนทั้งนั้น เมื่อจิตไดเขาถึงขั้นสมาธิคือความ
แนนหนามั่นคงเปนเอกจิตเอกธรรม มีอารมณอันเดียวแลวเปนความรูเดนอยูอันเดียว
ไมอยากคิดอยากปรุง ความคิดความปรุงรําคาญ ถาจะคิดทีนี้จิตอิ่มตัวก็จิตอิม่ อารมณ
เอาแยกออกมาออกใชทางดานปญญา
ดานปญญานี้พิจารณาพิสดารมากนะ เปนขั้นๆ ของปญญา ขั้นเบื้องตนขั้น
ปญญาเกี่ยวกับพื้นฐานของปญญาที่จะใชใหเปนหินลับปญญาคืออะไร เกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ นี่คือหินลับปญญา เปนไปไดทั้งสมถะคือความสงบใจดวยการบริกรรม
กรรมฐานหานี้เปนอารมณ ทีนี้เวลาจิตออกทางดานปญญาคลี่คลายสิ่งเหลานี้ออกไป
เปนหินลับปญญาไปไดดว ย กรรมฐานเปนไดทั้งสมถะและวิปสสนา จากนั้นก็กาวเดิน
ออกทางดานวิปสสนา
วิปสสนานี่แยกธาตุแยกขันธ ดูเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
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อาหารใหม อาหารเกา ซึ่งเปนสวมเปนถานเปนของปฏิกูลโสโครกไมพงึ ปรารถนามา
เต็มอยูในเนื้อในกายของเราดวยกันทั้งนั้นแหละ ไมมีใครบกพรอง นอกจากเอาผิวหนัง
บางๆที่หอไวแลวก็โชวเปนบากัน เสริมสงเสริมสวย เสริมบากันไปอยางนั้นละ ของขาง
ในคือสวมคือถานมันจะไปสวยไดอยางไร ก็สวมก็ถาน เปนบากันไปอยางนั้น พิจารณา
ซิ นี่เรื่องปญญา
พลิกกายออกไป ผม ขน เล็บ ฟน เปดออก ถึงหนังแลวลอกหนังออกแลวดูกัน
ไดไหม ไมวาผูหญิง-ผูชาย-สัตว-บุคคลใดก็ตามถาเอาหนังออกแลวมันดูกันไมได
ทั้งนั้นละ นี่เอากรรมฐานเปนดาบอันคมกลา ไดแกปญญาอันแหลมคม เปดออกหนัง
ของเรา ลอกหนังออกแลวไมมีหญิงมีชาย ไมมคี วามรักความชอบ-ความกําหนัดยินดี
ตอกัน เปดออกๆ เปดเขาไปขางในเทาไรยิ่งดูไมไดๆ ดูไมไดเทาไรยิ่งดู เอาใหมันชํานิ
ชํานาญ
เมื่อมันชํานิชํานาญเดินไปไหนมันเปนอยางนั้นละอยางที่เราพิจารณาแลว
มองเห็นหญิงเห็นชายเห็นแตหนังหอกระดูก เห็นแตโครงกระดูก เห็นตั้งแตเนื้อแดงโร
ไปหมดตัว นี้คือความชํานาญภายในใจของเราซึ่งเคยพิจารณามาแลว มองภายนอกกับ
ภายในไมผิดกัน เหมือนกัน
พิจารณาแตกกระจัดกระจายจนกระทั่งมันรูแลวมันปลอย อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ
อนิจฺจํ อนตฺตา ซึ่งอยูใ นฐานนี้ ฐานความรักความสวยความงามความกําหนัดยินดีใน
กามกิเลสนี้ พอผานนี้ไปแลวเรื่องรูปเรื่องกายเหลานี้มันก็ไมมี นี่เรียกวาผานรูปธรรมไป
แลวละไมมี นี่ที่วากามราคะสิ้นสุดลงในจุดนี้ จากนั้นมันก็เปนนามธรรมแตอาศัยกาย
ของเรานี่ ตั้งขึ้นพับดับพรอมๆ ตัง้ ขึ้นที่ไหนมันก็ออกไปจากจิตนี้แหละ อสุภะอสุภัง
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา มันเกิดไปจากจิตดับที่จิตๆ สุดทายพิจารณาแยกธาตุแยกขันธวา
เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภังไมไดนะ มันเร็ว ตั้งขึ้นพับพอรูวาเกิดแลวดับๆ
เกิดที่ไหน ดับที่ไหน เกิดที่จิตดับที่จิตๆ
ปญญาเร็วเขาไปๆ จนกระทั่งถึงขั้นสังขารที่เกิดดีก็ตามชั่วก็ตาม เกิดแลวดับ
ทั้งนั้นๆ ปญญาไวเขาเร็วเขา สุดทายก็มีแตสงั ขารกับสติดูที่มันเกิดเปนอารมณขึ้นมา
จากจิตใจ เกิดแลวดับ ดีก็ดับ ชั่วก็ดับ อะไรก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น ทีท่ านวายงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานแสดงไวกลางๆ วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเปน
ธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา นี่ทา นพูดกลางๆ เอาไว แตผูเห็นธรรมจะไมพดู
อยางนั้น เชนอยางพระอัญญาโกณฑัญญะจะไมพดู อยางนั้น เพราะกระเทือนอยางหนัก
กระเทือนธรรมขอนี้อยางหนัก ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ พระอัญญา
โกณฑัญญะออกเปนอุทานขึ้นมาเลย สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับทั้งนั้น
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อุทานของพระอัญญาโกณฑัญญะจะเกิดขึ้นอยางนี้ สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น
อะไรละไมดบั นั่น อยูในนั้นละ อยูในจิตที่ไมดบั มันจาอยูภายในจิตนี่ไมดับ นอกนั้น
ดับหมด อันนี้ไมดับ นี่ทานไดพยานที่วา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ ทานไดอยางนี้
ความรูของพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นในเวลานั้น ไมไดเปนความรูแบบตํารับตํารา
เปนความรูที่เจอกันอยางจังๆ เพราะฉะนั้นจึงออกอุทานไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยไม
สะทกสะทานเลยวา อะไรก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น อะไรไมดบั นี่มันเห็นอยูในนั้น มัน
เกิดขึ้นพรอมๆ กัน คือจิตไมดับ มรรคผลนิพพานที่จิตเริ่มครองแลว เปนอริยบุคคล
ขั้นตน ครองอยูนั้นแลว จาอยูนั้น ไมดับ นี่ไมดับ สิ่งเหลานั้นดับทั้งหมด นั่น มันตองมี
ขอรับกัน ปฏิเสธกันรับกันดวยเหตุดวยผลภายในใจซิ นี่ละการปฏิบัติธรรมเปนอยาง
นั้น
ทีนี้เวลาหนักเขาๆ จิตของเราไมเคยสงบก็ตาม ขอใหไดธรรมะเปนน้ําดับไฟ
เถอะ มันสงบไดทั้งนั้น เอาสติเปนเครื่องบังคับกํากับรักษาใหดี การภาวนาไมมีสติไม
รักษาตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เดินจงกรมก็เดินไปอยางนั้นละ นั่งก็นั่ง
เถอๆ มองๆ เซอๆ ซาๆ ไมไดเรื่องไดราวอะไร ทําอะไรใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ
แหละๆ ศาสนาของพระพุทธเจาไมใชศาสนาเหลาะแหละโยกคลอนนะ เปนจริงเปนจัง
พระพุทธเจาเอาจริงเอาจังกับการภาวนาอยู ๖ ป พิจารณาอานาปานสติสําเร็จเปน
อรหันตขึ้นมาเปนศาสนาองคเอก ทานไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ นะ ทานเปนศาสดา
องคเอกจากการทําจริงทําจัง
สาวกทั้งหลายทานก็จริงจัง ทานก็เปนสาวกองคเอกอีกเหมือนกัน เปนสาวกองค
เอกๆ เราก็ใหมันเอกในใจดวงเดียว มีแตจิตดวงบริสุทธิ์ดวงเดียวเอก อยาใหมีเอก
แบบตาขางเดียวนะ ถามันดับตาหนึ่งแลวบอด เอกมันก็มีหลายเอก คนธรรมดามีสอง
ตา ตาหนึ่งบอดเสียก็เปนคนตาเอกมีตาเดียว พอตานี้บอดอีกแลวตานี้ดับไปแลวบอด
ออกจากเอกก็บอด อยาใหเปนอยางนั้น ออกจากเอกใหมันเลิศเลอ ไมมใี ครเสมอ พา
กันจดจําเอาการปฏิบัติธรรม
ผมแกแลวไมไดเทศนาวาการใหฟง วันนี้เทศนเสียบาง ทนทุกขเวทนากับ
รางกายที่ออนเพลียมาเทศนใหเพื่อนฝูงทัง้ หลายฟง ใหพากันนําไปปฏิบัติ พระเราเปน
อันดับหนึ่ง เปนผูนําของประชาชนญาติโยม พระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอยู
สถานที่ใดบานใดเมืองใดชุมเย็นทั้งนั้น ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ระลึก
ถึงพระทีอ่ ยูในบานของตนก็ชุมเย็นๆ เพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกบานสรางเรือนที่ไหน
เขาตองสรางวัดๆ ขึ้นมาเพื่อเปนรมโพธิ์รมไทรแกจิตใจใหเขาไดรับความรมเย็น โดย
อาศัยพระเปนที่พึ่งในเวลานั้นๆ ตามบานนั้นๆ เขาจึงมีวัด
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ทีนี้เรามีวัดแลวแตเราไมมีธรรมในใจใชไมไดนะ วัดก็วัดอยางนั้นละปลูกสราง
ขึ้นมา ธรรมในใจที่จะสนใจภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหมีความเย็นภายในใจตัวเอง
นอกจากเย็นตอครูบาอาจารยที่แนะนําสั่งสอนแลวใหเย็นภายในใจของตนแตกลับไมมี
นี่ใชไมไดนะ ใหมาเย็นในจิตใจของเราใหดีทุกคนๆ
จิตใจนี้เลิศเลอสุดยอดดวยการภาวนา..พระพุทธเจาเลิศดวยการภาวนา พระ
สาวกทั้งหลายทานเลิศดวยการภาวนา พิจารณาลงไป เวลามูตรคูถคือกิเลสตัณหาขี้โลภ
ขี้โกรธขี้หลงมันครอบหัวใจอยูนั้นใจก็เปนสวมเปนถาน คนทั้งคน พระทั้งองค ใครก็
ตามเปนสวมเปนถานไปตามๆ กันหมด เพราะชําระไมไดก็มีแตความสกปรกรกรุงรัง
เต็มหัวใจ ใจเลยกลายเปนมูตรเปนคูถไปหมดเลย เอา ชําระออกดวยจิตตภาวนา ฟาด
มันลงขาดสะบั้นลงไปๆ ใจไมเคยสงบมันสงบไดใจ ที่ไมสงบก็คือกิเลสตัวยุงกวน สงบ
ผองใส สะอาดสะอาน สวางไสวกระจางแจงขึ้นมาที่หัวใจ เมื่อตะกอนทั้งหลายมันลด
นอยลงไปๆ ตอไปก็สวางจาขึ้นมาภายในจิตใจแลว ทีนี้ อาโลโก อุทปาทิ สวางจาทั้งวัน
ทั้งคืน ไมมคี ําวายืนเดินนั่งนอน สวางจาตลอดเวลา
นี่ละทานวา อาโลโก อุทปาทิ ความสวางกระจางแจงนี้ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา
ตถาคต ทานแสดงไวใหพระเบญจวัคคียทั้งหาฟง มันถึงใจนะเรา เราจึงไมลืม
พระพุทธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรใหเบญจวัคคียทั้งหาฟง ในบทสุดทายที่
จะยุติการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวาญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรู
ความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต นี่ประกาศความจริงถอดออกมาจาก
พระทัยของพระพุทธเจา แลวเปนการทาทายใหเปนที่ตายใจไดแกเบญจวัคคียทั้งหาวา
ลงใจไดแลวคํานี้นะ หมายความวาอยางนั้น
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนของเราไมมกี ารกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา
ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอจากนี้ไปเราจะไม
กลับมาเกิดอีกแลว พระพุทธเจาทรงประกาศความจริงถอดออกมาจากพระทัยมาให
สาวกทั้งหลายฟง แลวเปนการทาทายวานี้จริงลวนๆ เลยไมมีปลอม ใหแกเบญจวัคคีย
ฟง
พระอัญญาโกณฑัญญะก็ไดสกั ขีพยานขึ้นมาในขณะที่ฟงเทศนวา
ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺมํ นั่นทานสําเร็จอริยภูมิขึ้นในเบื้องตนวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตาม ไมไดวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับเปน
ธรรมดา นี้ทานพูดไวกลางๆ สําหรับคนรูก็พูดได ไมรูก็พูดได
แตสําหรับพระอัญญาโกณฑัญญะ จะพูดขึน้ ไดดวยความรูไดของพระอัญญา
โกณฑัญญะอยางสะเทือนใจเอง พระอัญญาโกณฑัญญะจะไมแปลอยางนั้น ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น นี่คําอุทานของ
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พระอัญญาโกณฑัญญะ สิ่งไมดับคืออะไร จิตดวงนี้จาขึ้นแลว เปนเครื่องรับ อันนี้ไมดับ
มันเปนเครื่องยืนยันกันอยางนั้น ไมใชมาพูดงูๆ ปลาๆ ยันกันทั้งสอง พระพุทธเจาก็
ทรงอุทานขึน้ มาวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ
พระอัญญาโกณฑัญญะผูเ จริญไดรูแลวหนอๆ
นี่ละธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกเบญจวัคคียทั้งหาที่วา
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ความรูความเห็นอันวิเศษเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต
ความหลุดพนของเราไมมีการกําเริบแลว ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ตอไปนี้เราจะไม
กลับมาเกิดอีกแลว เอาอันนี้มาทาทายเบญจวัคคีย ใหเบญจวัคคียปฏิบัติใหไดทาทาย
ภพชาติของตัวเองที่ตายกองกันมาสักนานเทาไร ใหมนั หายไปหมดไมมีเหลือ ลบปาชา
เสียหมด ผูสําเร็จพระอรหันตแลวเปนผูลบปาชาทั้งนั้น ไมมีปาชาใดที่จะปนขึ้นมาได
เลยพระอรหันต สิ้นซากของกิเลสทั้งหลาย
กิเลสตัวสรางปาชาใหสัตวเกิดแกเจ็บตายกองกันทุกภพทุกชาติ ไมเลือกเฟน
ตามแตกรรมดีกรรมชั่วจะไสลงไป นรกอเวจีก็ไปเกิดได สวรรค-พรหมโลกเกิดไดๆ
ทั้งนั้น ในน้ําบนบกเกิดไดกิเลสพาเกิด บาปกรรมพาเกิด บุญกุศลพาเกิด แตเวลาลบ
อันนี้ออกหมดแลวลบปาชาไปพรอมกันเลย พระอรหันตจึงไมมีปาชา หมดโดยสิ้นเชิง
ตั้งแตกิเลสซึง่ เปนตัวสรางปาชาดับภายในจิตใจปาชาก็ดับในเวลานั้น
จาขึ้นมาแลว
อาโลโก อุทปาทิ สวางกระจางแจงทั้งวันทั้งคืน ไมมีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจของ
พระพุทธเจาและพระอรหันต
พระอรหันตในครั้งนั้นกับพระอรหันตในครั้งนี้ตางกันอยางไร พระอรหันตก็คือ
กิเลสสิ้นไปจากใจ เวลากิเลสมีอยูมนั ทุกขดวยกันทั้งครั้งนั้นครั้งนี้ พอกิเลสขาดสะบั้น
ลงไปจากใจแลวครั้งนั้นครั้งนี้เปนพระอรหันตที่สมบูรณแบบดวยกันหมด เปนบรมสุข
ดวยกัน จึงขอใหทานทั้งหลายไดตั้งอกตัง้ ใจประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส กิเลสมีอยูทั้ง
หญิงทั้งชาย นักบวชและฆราวาส มันทําลายไดดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการแกกิเลส
จึงไมขดั ตอเพศตอวัยทัง้ หญิงทั้งชาย ใหแกกันไปๆ
การสรางบุญสรางกุศลอยาเบื่อหนายอิ่มพอ ถาการสรางบุญสรางกุศลเบื่อหนาย
อิ่มพอนั้นแหละเรียกวาจะเบนหนาเขาไปหากองทุกขอีก ใครมีความกระหยิ่มยิ้มยองตอ
การสรางบุญสรางกุศลการทําบุญใหทาน รักษาศีลเจริญภาวนา ผูนี้ผูเขาใกลชิดติดพัน
ตอบุญตอกุศลตอมรรคผลนิพพานโดยลําดับๆ
จนกระทั่งเขาถึงนิพพานตามเสด็จ
พระพุทธเจาทันอยางไมสงสัยเลย ใหจําอันนี้ ถาผูใดหางเหินจากศีลจากธรรมก็เทากับ
หางเหินจากความพึงหวังนั่นละ แลวสิ่งที่ไมดกี ็จะติดพันเขามา เจออะไรมีแตสิ่งไม
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สมหวัง เจออะไรไมสมหวังๆ ภพใดไมสมหวังๆ มีแตภพไมสมหวัง ก็คือตัวเราปดสิ่งที่
ดีออก สิ่งทีด่ ีก็เกิดไมได ก็มีแตสิ่งทีช่ ั่วชาลามกเกิดนั้นละ พากันตั้งอกตัง้ ใจ
วันนี้เทศนไปเทศนมามันก็เหนื่อยอยางนี้ละ วันนี้ตั้งหนาตั้งตาเทศน ทุมลงมา
รางกายสังขารออนเพลียขนาดไหนวันนี้รบมัน บังคับมันไปๆ ขอใหทุกทานตั้งใจปฏิบัติ
วัดนี้เปนวัดทําจริงนะ เราไมไดเหลาะแหละ เราพูดจริงๆ เราไมอวด เรามาปฏิบัติอยูใน
วัดนี้มาเหลาะแหละกับเราไมไดนะ พระเณรจะมากมายขนาดไหนก็ตาม พอตาจับปบนี่
สติปญญามันเขาถึงแลวนะ เรางุมงามตวมเตี้ยมหัวใจไมไดเปนนะ ทานทั้งหลายจําเอา
เดินไปตวมเตี้ยมเหมือนจะลมลุกคลุกคลาน
แตจิตใจสติปญญาเปนอัตโนมัตินี้จริง
ตลอด แหลมคมมากทีเดียว แว็บรูแลวเห็นแลว แปบรูแลวเห็นแลว นอกจากไมพดู
เฉยๆ งุมงามตวมเตี้ยมไปเสียอยางนั้น ผูประมาทมันก็หลับครอกๆ ตอหนาตอตาครู
บาอาจารยที่จองหนาดูมนั อยูนั้นแหละ
การปฏิบัติตัวเองใหมีคําสัตยคําจริงประจํานะ
เราเปนฆราวาสเราจะเสาะ
แสวงหาความดีดวยวิธีการใดใหหา การทําบุญใหทานอยาไดขาด ใกลชิดติดพันกับศีล
กับทาน เรียกวาใกลชิดติดพันกับทีพ่ ึ่งที่ระลึกทีฝ่ ากเปนฝากตายเราไดโดยแทไมสงสัย
ถาใครหางเหินจากศีลจากธรรม ก็ใกลชิดติดพันกับฟนกับไฟเขาเปนลําดับ ใหเลือกเอา
สองอยางนี้นะ นี่ก็เขาพรรษาใหตั้งสัจจอธิษฐานเอาไวใหดี ตั้งใจใหดีๆ แลวตอไปจะมี
ความแนนหนามั่นคงขึ้นไป แลวเชื่อตัวเองไดเลย จิตกับธรรมพอเปนอันเดียวกันแลว
เชื่อตัวเองได
ไมตองไปหาเชื่อผูอ ื่นผูใด
แมที่สุดยกมือไหวขึ้นแลวก็วา ไมเชื่อ
พระพุทธเจาก็ไมเชื่อ เชื่อธรรมชาตินี้ ธรรมชาตินี้พระพุทธเจาก็รูอยางนี้เห็นอยางนี้ เรา
ก็รูอยางนี้เห็นอยางนี้แบบเดียวกัน นี้ละสําคัญ
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตุขันธ ขอความสวัสดีจง
มีแกบรรดาพระเจาพระสงฆ ลูกหลานและพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
พูดทายเทศน
เทศนวันนี้ไดยาวที่สุด ๓๘ นาที เทศนมีเรงๆ ผิดปรกติ ได ๓๘ นาทีหมดกําลัง
บิณฑบาตทานก็รับตามเดิม จําเอาไวนะ ใครอยากใสบาตรพระใหใสตามจุดหมายที่
ทานรับ ทานไมรับอาหารที่ตามมาๆ ขัดกับธุดงคขอนี้ ทานมีความปรารถนานอย ฉัน
แตนอยๆ ความเพียรมากๆ สติดี ปญญาดี ถาฉันมากๆ มันอืดอาดเนือยนาย ขี้เกียจก็
มาก การอดอาหารผอนอาหารอยางนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร มันทําความอืดอาดใหความ
เพียร เพราะฉะนั้นทานจึงผอนลงๆ บิณฑบาตเอาเฉพาะมีในบาตร ไมใหมากกวานั้น
นั่นทานบังคับเอาไวๆ ถามากกวานั้นมันอืดอาดเหมือนหมูขึ้นเขียง

๑๒
นี่อายุเราจะ ๙๕ เต็มวันที่ ๑๒ สิงหาคม บวชมากี่ป พ.ศ.๒๔๗๗ คิดดูซิ (๗๔
คะ) นั่นละบวชมาได ๗๔ ป หมดละที่นี่นะ เราก็ไมไดมอี ะไรที่จะระแวงแคลงใจใน
ความเพียรของเรา ในการบวชมาปฏิบัติตอศีลตอธรรมมาโดยลําดับ เราหมดความ
ระแคะระคายในการปฏิบัติ มีแตความภูมิใจในการปฏิบัติตอตนเอง เพราะเรา..พูดก็วา
อาจจะมีนิสัยวาสนาอยูบาง คือทําอะไรมันจริงทุกอยาง ไมไดมคี ําวาเหลาะแหละ
พิจารณายอนหลังไปหาการกระทําของเจาของ เราอืดอาดเนือยนายทอแทออ นแอที่
ไหน ไมมี ถึงจะยากลําบากลมลุกคลุกคลานมันก็เอาแบบลมลุกคลุกคลาน จะไดหลัก
ไดเกณฑมันก็เอาตามแบบไดหลักไดเกณฑ
ทีจ่ ะอืดอาดเนือยนายทอแทออนแอไม
ปรากฏ
นี่เราก็ภูมิใจในการประกอบความพากเพียรของเรา เอาจนกระทั่งกิเลสขาด
สะบั้นไปจากใจ ทานทั้งหลายฟงเสียนะ นี่ผลแหงการปฏิบัติที่เรามาสอนพี่นองทัง้ หลาย
วากๆๆๆ อยางนี้ เราสอนออกมาดวยความเปนวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว เต็ม
ภูมิของธรรม เต็มภูมิของจิตของธรรมเปนอันเดียวกันแลวไมไดหาธรรมอีกเลย หมด
หาที่ไหนธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไปหาอะไรอีก พอ พอแลว ปาชาลบหมด ใน
ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราที่เกิดจะไมซ้ําซาก ลางปาชาในภพนี้ชาตินี้ ภูมิธรรมขั้นนี้
ขั้นรื้อกิเลส กิเลสเปนตัวสรางภพสรางชาติออกจากใจใหหมด เรียกวาลบปาชาในหัวใจ
ออกหมดโดยสิ้นเชิง ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา จะไมกลับมาเกิดอีก
ใครจะวาเราโอเราอวด เอา ใหวาไป กิเลสมันเคยดูถูกเหยียดหยามธรรมมา
พอแลว เราเหยียบหัวกิเลสเสียบาง เมื่อถึงกาลทีจ่ ะเหยียบแลวไมมีกิเลสตัวใดมาใหเรา
เหยียบนะ มันแหลกหมดแลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เต็มเม็ดเต็มหนวย
เหยียบกิเลสขาดสะบั้นลงไป ฟาดินถลมในวันนั้น หลังวัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตบัดนั้น
แลวเงียบหมด ไมมกี ิเลสตัวใดที่จะมาแสดงวา เหอ กูนึกวามึงตายไปทั้งโคตรทั้งแซมึง
แลวมึงยังเอาหนาไหนมาโผล มึงมาจากโคตรไหน ไมมีเลย เรียบไปเลย
นี่ละการปฏิบัติใหจริงใหจัง ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ เปนปจจุบัน
ตลอดเวลา ไมมีคําวาครึวาลาสมัยเรียกวาอกาลิโก ไมวาทําดีทําชั่วทันกับกาลเวลาเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ แลวการเทศนอยางนี้จะไมมีใครเทศน
งายๆ ละนะ ไมใชคุย ถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนสอนพี่นองทัง้ หลายดวยความ
เมตตา เพราะอุตสาหพยายามมาจากที่ไหนเต็มศาลา นี้เราก็ถอดความเมตตาออกไป
ตอนรับพี่นองทั้งหลายเสียหายไปไหน การพูดมาเราทําแทบเปนแทบตายใครไปเห็น
เรา ไดผลมาแลวมาพูดเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจแกพี่นอ งทัง้ หลายมันผิดแลวเหรอ

๑๓
ถาผิดแลวพระพุทธเจาสอนโลกไมได สาวกสอนโลกไมได ตายกองกันอยูน ี้ไมมีศาสนา
ติดตัว จะเอาอันไหน เอา เลือกเอา
วันนี้ไดพูดพอสมควร บังคับนะ ธาตุขันธบังคับเอา ธรรมดาจะพูดอยางนี้ไมได
นี่ก็เพราะความเมตตาบังคับ ดึงออกๆ จึงพูดไดเสียงดังขนาดนี้ละ เทศนตั้ง ๓๐ กวา
นาที ก็นับวาไดมากอยู มันออนมันเพลีย
ใหต้งั ใจปฏิบัติในครัว เรามีความเมตตาเสมอหนากันหมดนะ เราไมไดหนักใน
ผูใด เบาในผูใด เมตตาธรรมกระจายครอบหมดวัดที่เราปกครอง ไมวาพระวาเณร ไม
วาในครัวเราถือเปนลูกศิษยตถาคตปฏิบัติธรรมดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเรามีอะไรก็
ตามเราจะไมมีคําวาเสียดาย ความตระหนี่ถี่เหนียวตอบรรดาพี่นองทัง้ หลายเราไมมี มี
แตความเมตตาลวนๆ ไดมาเทาไรกวาดออกๆๆ อยางที่เราชวยโลกนี้เราชวยดวยความ
เมตตา เราไมไดชวยดวยความตระหนี่ถี่เหนียว ชวยดวยความเมตตา มีเทาไรกวาด
ออกๆ เห็นไหมเราชวยโลกเวลานี้ ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลว ก็เพื่อเขาคลังหลวง
ของเรา คลังหลวงเปนหัวใจของชาติไทยเรา เราเกิดในทามกลางชาติไทยไมหวงชาติ
ของตัวเองไปหวงใคร จึงตองไดพยายามขวนขวายหามา เพราะทองคําบกบางมาก ไมมี
สงาราศีเมืองไทยทัง้ ประเทศ คนตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน ทองคําเครื่องประดับหัวใจของ
ชาติไทยเราไมมีเลย ดูไมได นี่มันสะเทือนใจนะ
เหตุที่กระเทือนใจนี้ก็เพราะ วันแรกที่เราเอาทองคํากับดอลลารไปมอบเขาคลัง
หลวง ประธานธนาคารหรือวาผูอํานวยการธนาคารชาตินั่นละ มานิมนตเราเขาไปดู
ทองคํา ทานก็คงจะเห็นวาเรานี้มีสวนจะชวยเหลือไดนั่นเอง เพราะเห็นเปนปฐมฤกษ
แลวเราเอาทองคํากับดอลลารเขาไปมอบคลังหลวงวันนั้น จากนั้นทานก็นิมนตเราเขา
ไปดูทองคํา ไปเรารูทันทีพอนิมนตเราไปดูเขาใจทันที พอเขาไปก็ดูจริงๆ ไมใชดู
ธรรมดา ใหสมเจตนาที่มีความมุงหวังตอเราวาจะชวยไดพอประมาณ เขาไปดูซอกแซก
ซิกแซ็ก ดูหมดเลย เสร็จแลวก็ไปนั่งคุยกันสองตอสอง ใครไมเขาไปยุงไดละ
คุยกันหมด ไดฝากไวบานเมืองเขาเทาไร เมืองนอกเมืองนาเทาไรเพื่อเปนการ
ประกันชาติไทยของเราไว ติดหนี้ติดสินเขาเราก็ไดอาศัยทองคําที่ฝากไปไวนี้เปนเครื่อง
ไถถอนตัวมา ประเทศไหนฝากไวเทาไรๆ แลวยอนเขามาหาประเทศไทยของเราเวลานี้
ประเทศไทยของเรามีทองเทาไร มีเทานั้น ใจหายวูบเลยนะ นั่นละจึงมาประกาศใหพี่
นองทั้งหลายทราบ เพราะมันสะเทือนใจมาก พี่นองชาวไทยเราตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน
ทองคํามีหยิบมือเดียวเปนไปไดอยางไร ไมกระเทือนใจไดหรือใจมนุษยแทๆ ใจเรายิ่ง
เปนใจธรรมดวย ใจพระดวย จะไมกระเทือนไดอยางไร

๑๔
นั่นละออกวากๆ ตั้งแตบัดนั้นมา จนกระทั่งปานนี้ เราก็ไมหยุดไมถอยทองคํา
เรา ขอใหพี่นองทัง้ หลายขวนขวายหามาใหไดเปนเครื่องประดับชาติไทยของเราดวย
ทองคําอันสงาราศี จะมีศักดิ์ศรีดีงามตอชาติของตนตลอดไป จนกระทัง่ ถึงลูกถึงหลาน
ของเรา อยาเห็นวาคนนั้นทําแลวแลว คนนี้แลวแลว แลวเขาอยูแลวเราอยูกับเขาทําไม
เมืองไทย หนีไปซิ ถาเราไมจําเปน ใหคนไทยเขาอยู ไมจําเปนเขาทําแลวแลวเรา มันไม
แลวซิ เขาทําแลวก็แลว ก็เราไมไดทํามันยังไมได เอา ใหหามาชวยกัน ถาเขาอยู
เมืองไทยอยูแ ลวเราก็ยังอยูอีก จะวาอยางไร เมื่อเปนอยางนั้นหนักเบาอะไรตองชวยกัน
ใหพรอมเพรียงสามัคคีกันนะ อยาอืดอาดเนือยนาย อยาหลบอยาหลีกเอาตัวรอดวา
เปนยอดคน ยอดเลว เอาเปนก็เปน ตายก็ตาย คอขาดไปตามๆ กัน นี่จึงเรียกวาเปน
ผูรักษาชาติบานเมือง รักษาสมบัติของชาติบานเมืองเอาไวได ดวยความเด็ดขาดในการ
รักษาสมบัติของตน เอาอยางนี้ใหจํานะ
อยาเหลาะแหละนะ เราไมชอบนิสัยเหลาะแหละๆ จะตายแลววิ่งหนีไปจะเอาตัว
รอดเปนยอดดี มันยอดเลว เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ซัดกัน คอขาดไปตามๆ กัน มี
แตคนไทยทัง้ ประเทศหัวกุดหมดดวยการเสียสละจนไมเสียดายคอเจาของเราชม เขาใจ
ไหมละ เอาละพอ ใหตงั้ หนาตั้งตาประกอบความเพียรพระ อยาเหลวไหลนะ ผมพา
ทานทั้งหลายปฏิบัติมานี้ผมไมไดเหลวไหล ผมจริงมากทุกอยางนะการประกอบความ
เพียร ไปองคเดียวๆ
การทําความเพียรผมไมเอาใครไปดวย พอแมครูจารยเสริม ทานมหาใหไปองค
เดียววางี้เลย พอทานถามวาจะไปกี่องค ไปองคเดียว เออ ขึน้ ทันทีเลย ทานมหาไปองค
เดียวใครอยาไปยุงทานนะ เพราะทานเห็นความตั้งอกตั้งใจของเราเต็มที่ บางทีทานพูด
หยอกเลน เอาใหดนี ะทานวา คนจะตายอยูแลว กลับมาหาทานมีแตหนังหอกระดูก มา
ทีไรมาหาทานมีแตหนังหอกระดูก อายุ ๓๐ กวากําลังวังชาดี ทําไมเปนหนังหอกระดูก
มา ทรมาน ฟาดกิเลส ฟาดกิเลสก็สมใจ ขาดสะบั้นลงหมด ไมมีอะไรเหลือในใจของเรา
สวางจาครอบโลกธาตุ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ มาจนกระทั่งบัดนี้ จา
ตลอดเวลา ฟงเสียนะทานทั้งหลายฟง เปนอยางไรหาธรรมไดธรรมไหม หรือ
พระพุทธเจาหลอกโลกเหรอ
ทีนี้พากันเลิกกันไดแลวนะ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตปิ ระกอบความเพียรนะพระ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

๑๕
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

