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เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

ปฏิบติัอย่างไรถงึส าเร็จ 

 กริิยาที่ปรุงที่แต่งทั้งหมดในโลกนี้  ในสมมุติกต้็องมีการบาํรุง ไม่บาํรุงไม่ได้ มีการเจริญ

ขึ้นแล้วเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมุติ แต่วิมุตติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญข้ึนหรือความ

เสื่อมลง แต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่คือธาตุขันธ์ อนันั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ ถ้าไม่พร้อมกนั

แล้วกไ็ม่สะดวก มีแต่ความบริสทุธิ์ล้วนๆ นาํออกแสดงไม่ได้ ในทางสมมุติที่เราฟังกนัอย่าง

ชัดเจนนี้มันออกอกีทางหนึ่ง เมตตาธรรมของท่านนั้นเป็นอยู่อย่างนี้  เป็นธรรมชาติอยู่ภายใน

จิต 

อยากเหน็นักปฏบิัติได้มาเล่าความรู้ความเหน็ทางด้านปฏบิัติในทางจิตใจให้ฟัง ไม่ค่อย

จะได้ยินได้ฟัง เหมือนกบัศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ เป็นโมฆะ ประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่

เฉยๆ ไม่แสดงผลแก่ผู้นับถือศาสนาเลย เป็นเพราะเหตุไร พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนา

บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในคร้ังนั้นปรากฏเหน็ผลเป็นลาํดับลาํดา ตั้งแต่กลัยาณปุถุชนจนถึง

อริยบุคคลช้ันโสดา สกทิา อนาคา อรหัตอรหันต์ ล้วนแล้วแต่ออกจากพระสัทธรรมของ

พระพุทธเจ้าทั้งนั้น แต่ทาํไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสาํหรับพุทธบริษัททั้งหลาย 

มิหนาํซํา้ยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัย 

เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะ ในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัท มัน

เป็นโมฆะอยู่ในความสนใจ เป็นโมฆะอยู่กบัข้อปฏบิัติ วิธดีาํเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของ

พระพุทธเจ้า แล้วจะให้ปรากฏผลข้ึนมาได้อย่างไร น่ีเป็นหลักสาํคัญที่เราควรคาํนึง ความเพียร

กไ็ม่พอสติปัญญากไ็ม่พอ วิธกีารต่างๆ ที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพ่ือความสงบสขุ ให้เป็นไป

เพ่ือความแยบคายทางสติปัญญากไ็ม่พร้อม เมื่อไม่พร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมได้ยังไง 

สติปัญญาไม่พร้อมกเิลสจะหลุดลอยไปไม่ได้ น่ีเป็นหลักใหญ่ที่เราควรคาํนึง ส่วนเร่ืองของ

กเิลสมันทาํหน้าที่อยู่ตลอดเวลา คิดปรุงออกแต่ละด้านละทาง แต่ละแง่ละมุมนี้ โดยมากมีแต่

เร่ืองของกเิลสสั่งสมตัวทั้งนั้น จึงมีผลเร่ือยๆ สาํหรับทางกเิลส กเิลสมผีลมากเพียงไรเราก็

อบัเฉาเบาปัญญา จิตใจกไ็ม่มีความสว่างกระจ่างแจ้งหาความสงบสขุไม่ได้ พูดอย่างนั้นเลย 

การรักษาจิตสาํหรับนักปฏบัิติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะ ถือเป็นกจิจาํเป็นเป็นกจิ

สาํคัญ งานของพระเฉพาะอย่างยิ่งงานของพระกรรมฐาน คืองานร้ือถอนกเิลสตัณหาอาสวะซ่ึง
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เป็นตัวภพตัวชาติ เป็นรังแห่งความทุกข์ความลาํบาก รังแห่งความเกดิแก่เจบ็ตายให้ออกจาก

ใจไปโดยลาํดับๆ นี้ เป็นงานใหญ่โต กรรมฐานๆ แปลว่าที่ต้ังแห่งงานของพระ พระกรรมฐาน 

ฐานะแปลว่าที่ต้ัง กรรมะแปลว่าการกระทาํ ท่านสอนให้ทาํลงที่ไหนให้สนใจลงในจุดน้ันให้ดี 

บวชมาเบื้องต้นท่านสอน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีจะกลายเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณีไปทั้งพระอุปัชฌายะ ทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลาน้ี ความจริง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจนี้

เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นทางหลุดพ้นสาํหรับผู้ดาํเนินตาม ไม่มีล้าสมัย เป็นธรรมคง

เส้นคงวา มรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศยัสิ่งเหล่านี้ เป็นทางเดิน เกสาเราพิจารณาให้

เหน็ชัดลองดูซิเป็นยังไง เพียงแต่ตกลงไปในอาหารเท่านั้นกข็ยะแขยงไม่อยากรับประทานกนั

แล้ว สกปรกหรือไม่ น่าเกลียดหรือไม่ เพียงเท่านี้ เรากพ็อทราบได้เกสา โลมาเหมือนๆ กนั 

นขา เลบ็กเ็หมือนกนั ดูซิเป็นของสวยของงามที่ไหนเลบ็ ทนัตา ฟันกก็ระดูกดีๆ นี้ เอง 

เหมือนกบักระดูกทั่วๆ ไปในร่างกายของเรา แต่ให้ช่ือว่าฟัน ความจริงกคื็อกระดูก กระดูกมี

ความสวยงามที่ตรงไหน 

ผม ขน เลบ็มีความสวยงามที่ตรงไหน พิจารณาให้ถูกตามฐานพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้

และทรงตาํหนิว่าไม่สวยงาม ตโจ หนัง คนเราดูกนัได้เพราะหนังเท่านั้น แล้วความหนาของหนัง

นี้ ไม่เท่ากระดาษเลย บางนิดเดียว อนันี้ละเป็นเคร่ืองหลอกตาบุรุษตาฟาง นักบวชตาฟางไม่

เหน็ความจริง แล้วถัดเข้าไปนั้นสกันิดหน่ึงกเ็ยิ้มลงมาด้วยปุพโพโลหิตนํา้เน่านํา้หนองไม่น่าดู

เลย น่ีถ้าเราพิจารณา หนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็น

อย่างนั้นๆ เราพิจารณาให้เหน็ตามความจริงอย่างนี้แล้วเราจะไปหลงสตัว์หลงบุคคล หลงความ

สวยงามที่ไหน 

ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นเคร่ืองรบรวนกวนใจเราอยู่ตลอดเวลา กเ็พราะความสาํคัญ

ผดิน้ีแล เมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสมํ่าเสมอแล้ว ความรบกวนเหล่านี้จะ

ไม่มี สงบตัวลงไปโดยลาํดับๆ ยิ่งเข้าไปกว่านั้นกย็ิ่งเหน็ชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกาย

ทั้งภายในภายนอก เบื้องบนเบื้องล่าง สถานกลางโดยไม่ต้องสงสยั การพิจารณาอย่างนี้ เพ่ือ

อะไร เพ่ือตัดความกงัวลความสาํคัญมั่นหมายของเรา ซ่ึงฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้

งาม ว่านั่นเป็นสตัว์ น่ีเป็นบุคคล น้ันเป็นหญิงนี้ เป็นชาย นั่นน่ารัก นั่นน่ากาํหนัด นั่นน่ายินดี 

ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น เป็นขึ้นเพราะความสาํคัญมั่นหมาย เพราะฉะน้ันท่านถึง

ให้คล่ีคลายออกดูให้เหน็ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ คืออะไร 
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ดูให้เหน็ ให้เหน็ถึงฐานของสิ่งเหล่านี้  ผมเป็นอย่างไร ขนเป็นอย่างไร เลบ็เป็นอย่างไร 

ฟันเป็นอย่างไร หนังเป็นอย่างไร แล้วฟาดเข้าไปน้ันเป็นอย่างไร เพียงหนังเปิดออกเท่านั้นมัน

กท็ั่วถึง ทา่นจึงสอน ตจปัญจกกรรมฐาน สอนไปถึงหนัง พอหนังเปิดออกหมดแล้วมันกห็มด

ปัญหา น่าดูที่ไหนคนทั้งคน มีแต่แมลงวันตอมห่ึงๆ ถ้าไม่มีหนัง สตัว์ไม่มหีนังกดู็กนัไม่ได้ คน

ไม่มีหนังกดู็กนัไม่ได้ ที่ดูกนัได้และติดกนังอมแงมจนไม่นึกไม่สนใจหาทางออกนี้ เพราะหนังอนั

เดียวเท่านั้น น่ีละที่ปิดกั้นมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานไม่มีกเ็พราะสิ่งเหล่านี้ ปิดกั้น 

ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมของจิตมันปิดกั้น ปิดกั้นมรรคผลนิพพานเสยีหมด ทางไปตามหลัก

ธรรมชาติที่จะให้พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ ปิดตันเสยีหมด 

ที่ท่านสอนกรรมฐาน ๕ ท่านสอนเปิดทางให้เหน็ตามหลักความจริง จิตใจเมื่อเหน็ตาม

หลักธรรมชาติน้ีเพียง ๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นกส็งบไม่กวนตัวเอง ไม่มีอันใดที่จะ

กวนมากยิ่งกว่าราคะตัณหา อนันี้กวนมาก กวนจติใจของสตัว์โลก ที่กาํลังเดือดร้อนวุ่นวายกนั

อยู่เวลานี้ เพราะอะไร กเ็พราะอนันี้ เองพิจารณาให้ดี ยิ่งส่งเสริมเท่าไรกย็ิ่งลุกโพลงๆ จรดฟ้า

โน่น ความเดือดร้อน ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกบัความเดือดร้อนมันตาม

กนัไป กเ็พราะอนันี้ละมันปิดตัน ไม่ได้ดู แล้วเราเป็นกรรมฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้  นี้ เป็นงานช้ินเอก เป็นงานเพ่ือร้ือภพร้ือชาติเป็นงานใหญ่โต 

งานเพ่ือถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวล ไม่ใช่งานเลก็น้อย จงพากนัดูด้วยความสนใจ 

จะเป็นประเพณีไปแล้วเวลานี้  บวชกนักเ็กสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ แล้วกท็ิ้งไปเลยทั้ง

อุปัชฌาย์ทั้งผู้บวชไม่ได้สนใจ ถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆ แล้วจะเหน็

ความสาํคัญของธรรมเหล่านี้มิใช่น้อย สติเป็นสิ่งสาํคัญ ปัญญาตามมาเป็นลาํดับที่สอง ก่อน

ปัญญาจะเข้าแทรก สติต้องตั้งไว้ก่อน สติต้ังลงในจุดใดจะเข้าใจในจุดน้ัน ถ้าสติเผลอไปกส็ิ่ง

นั้นไม่ชัด ท่านจึงสอนสติเป็นสิ่งสาํคัญมาก จะทาํหน้าที่การงานภายนอกภายใน สติต้องอยู่กบั

ตัว คนมีสติอยู่กบัตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้ เร่ือง ถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้น กเ็ผอเรอไปแล้วไม่

ค่อยได้เร่ืองได้ราว มากไปกว่านั้นกเ็ป็นบอหรือเป็นบ้าไปเลย สติจึงเป็นเร่ืองสาํคัญ ธรรมะ

ทั้งหมดสอนลงในสติ เร่ืองของสติเป็นสิ่งสาํคัญ จงพากนัพิจารณา 

การบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเลก็น้อย ไม่ใช่เป็นของเล่น ศาสนาพระพุทธเจ้าหรือ

พุทธศาสนานี้  ถ้าเราดูเผนิๆ กเ็หมือนของเล่น เหมือนลัทธ ิ แต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของ

ศาสนาจริงๆ แล้วหาที่แย้งไม่ได้เลย ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ เราขอพูดอย่างนี้ ด้วยความถนัดใจเรา 



๔ 

 

ว่าจะละเอยีดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ ไป ถ้าได้ปฏบิัติดาํเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าฆราวาสญาติ

โยม ไม่ว่าพระ จะหาทางตาํหนิกนัไม่ได้ โลกนี้ ไม่ต้องมีเรือนจาํไม่มีตะราง เพราะเหตุไร เพราะ

หลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสมํ่าเสมอ สอนเป็นมชัฌิมา ให้ดูท่านดูเรามีนํา้หนักเสมอกนั เหน็

ใจเราเหน็ใจท่าน เหน็ความผดิของตัว เหน็ความผดิของคนอื่นแล้วไม่กล้าทาํลงไป แล้วความ

กระทบกระเทอืนกนัจะเกดิข้ึนที่ไหน ไม่มีทางเกดิ น่ีเพราะความเหน็แก่ตัวน้ันเอง 

ความเหน็แก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนา ท่านไม่ได้สอน ความเหน็แก่เพ่ือนร่วมชาติร่วมภพ 

เพ่ือนเกดิแก่เจบ็ตาย มีความสขุเท่ากนั มีความทุกข์เท่ากนั มีคุณสมบัติประจาํตัวเท่ากนั มีชีวิต

จิตใจเท่ากนั มีความรักความสงวนตัวเทา่กนั รู้จักความผดิถูกช่ัวดีเหมือนกนั แล้วต่างคนต่าง

รักษาอธปิไตยซ่ึงกนัและกนั แม้แต่สตัว์เดรัจฉานกท็าํกนัไม่ลง อย่าว่าจะไปทาํมนุษย์ด้วยกนั

เลย สตัว์เดรัจฉานกม็ีสทิธมิีความรักความสงวนในชีวิตของเขา เท่ากนักบัเรารักชีวิตของเรา 

แล้วจะไปทาํกนัลงที่ไหน หลักศาสนาเป็นอย่างนี้  แล้วสอนเข้ามาถึงพระ หลักธรรมวินัยท่าน

สอนไว้อย่างไร ดาํเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้ว จะมีที่ตาํหนิที่ไหน 

ที่เขาตาํหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเล่ือมใสเป็นความถูกต้องของเขา เพราะเหตุใด เพราะเรา

ปฏบิัติไม่ตรงตามหลักธรรมวินัย ตรงไหนเป็นจุดที่เขาตาํหนิ ตรงน้ันเองที่พระปฏบัิติตัวไม่ถูก 

เราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้ ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้ว คนเราอยู่

ดีๆ จะมาตาํหนิกนักเ็ป็นความผดิของคนตาํหนิ แต่โดยมากนี้ชาวพุทธตาํหนิพระไม่ใช่คนอื่น

ตาํหนิ จึงน่านาํมาพิจารณา ถ้าเป็นคนนอกศาสนากอ็ย่างแบบที่จะปีนขึ้นไปน่ังอยู่บนพระเศียร

ของพระพุทธรูปน้ันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลย ทาํอย่างนั้นกว่็าตัวโก้ตัวเก ๋ตัวเก่ง 

ตัวดี ตัววิเศษ นั่นเป็นความเหน็ผดิของเขาอนัหนึ่ง ส่วนชาวพุทธด้วยกนัตาํหนิกนัน้ี น่ีเข้าใจว่า

มีเหตุผลที่ควรจะตาํหนิควรจะชม เราจึงควรสนใจตรงนี้ 

ส่วนเขาเองจะผดิประการใดน้ันให้เป็นเร่ืองของเขา เพราะเหตไุร เพราะพระกม็ีหูมีตา

สามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสได้เช่นเดียวกนั ใครผิดใครถูก ใครน่าดูน่าชม ใครไม่น่าดู

น่าชม ไม่มีใครจะดูได้ละเอยีดยิ่งกว่าพระดูโยม ไม่เพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่า

เล่ือมใสองค์นี้ ไม่น่าเล่ือมใสเลย พระดูฆราวาสยิ่งละเอยีดยิ่งกว่านั้น แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ

เขาของเราไปเสยี ทาํไมเราดูเขาจะดูไม่ได้ เขาผดิที่ตรงไหน น่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหน เรา

ทาํไมจะดูไม่ได้ เราทาํไมจะไม่เข้าใจ เราเป็นพระองค์หนึ่ง เราเป็นผู้ปฏบิัติองค์หนึ่งด้วย แล้ว

ทาํไมจะดูคนไม่ออก เขาดูเราเขากดู็ออกเช่นเดียวกบัเราดูเขา 
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เมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเราดูเราแบบที่เราดูเขาน้ัน เราจะได้ความละเอยีดมากยิ่งกว่าเขาดู

เราเป็นไหนๆ เพราะศาสนาสอนให้เราดูเรา คือสอนให้ดูตนเอง ไม่ดูผู้อื่นมากไปกว่าตัวเอง 

ย่นเข้ามาตรงนี้ เป็นจุดสาํคัญ คือพระดูโยมกไ็ม่สาํคัญนัก โยมดูพระกไ็ม่สาํคัญนัก เราดูเราจะ

เป็นโยมดูโยมกต็าม เขาดูเขา เราดูเรา น่ีเป็นจุดสาํคัญมาก ให้เหน็ชัดเจนกว่านี้  ยิ่งการดูกเิลส

ตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลา กเิลสจะเกดิข้ึนจากการสมัผสั การได้เหน็ การได้ยิน ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย จิตกบัรูป เสยีง กล่ิน รส เคร่ืองสมัผสัและธรรมารมณ์ที่นาํสิ่งน้ันมาคิด สิ่งที่เคยได้

เหน็ได้ยินนั้นนาํมาคิด เกดิเป็นกเิลสขึ้นมาแต่ละประเภทเป็นช้ันๆ ถ้ามีสติแล้วจะทราบกนั

ทนัทีๆ  

กระทบทางตามีความรู้สกึเกดิข้ึนมาอย่างไรบ้าง กระทบทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทาง

กาย จิตมีความรู้สกึอย่างไรขึ้นมา เป็นกเิลสขึ้นมา หรือเป็นธรรมะขึ้นมา ถ้าเป็นกเิลสกเ็ป็น

เคร่ืองผูกมัดตัวเองก่อเร่ืองขึ้นมา ก่อเร่ืองผูกมัดตัวเองขึ้นมา ถ้าเป็นฝ่ายธรรมะกไ็ด้สติ ได้

อุบาย ได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสมัผสัถอดถอนกเิลสไปเป็นลาํดับๆ อารมณ์เกดิข้ึนมากน้อยภายใน

ใจ สติปัญญาตามทนั แก้ไขได้ทนัท่วงทีๆ  ไปเป็นลาํดับ น่ีช่ือว่าเป็นผลในการดูตนดูอย่างน้ัน 

เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนา เวลาเข้าที่สมาธ ิขัดสมาธ ิแต่งตัวเตม็ยศแล้วถึงจะเรียกภาวนา 

บางททีั้งๆ ที่แต่งตัวเตม็ยศอยู่น้ันละ จิตมันออกนอกโลกนอกสงสารไปไหนกไ็ม่รู้  มันเตม็ยศ

อยู่แต่ร่างกาย จิตใจไม่ได้ทาํหน้าที่แห่งความเตม็ยศนั้นเลย อนันี้กใ็ช้ไม่ได้ 

เดินจงกรมกเ็ดินก้าวไป ขาเดินไปก้าวไป ใครกก้็าวได้ สนุัขมันมี ๔ ขา มันยิ่งเรว็ยิ่งกว่า

พระเสยีอกี กไ็ม่เหน็ว่ามนัมีความเพียรเพราะความเดินเรว็ของมัน เพราะเหตุไร เขาไม่รู้ เร่ืองรู้

ราวอะไร เขาไปตามประสาของเขา ไอ้เรารู้ เร่ืองรู้ราวอยู่ เราเดินจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่

นอกทาง นอกโลกนอกสงสาร จะเป็นความเพียรเพ่ือแก้กเิลสได้อย่างไร ความเพียรเพ่ือแก้

กเิลสกคื็อความมีสติกาํหนดดูเหตุดูผล ความผดิความถูกความกระเพ่ือมของใจว่าคิดไปในทาง

ใดบ้าง ถูกหรือผดิ คอยกาํจัด คอยระมัดระวังอยู่อย่างน้ัน น่ีช่ือว่าเป็นความเพียรเพ่ือถอดถอน

กเิลส จะร้ือภพร้ือชาติ ช่ือว่างานของพระจริงๆ สมกบัว่ากรรมฐาน ๕ ที่ท่านมอบให้เราทาํงาน 

เราต้องคิดอย่างนี้ 

จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไป สติปัญญาไม่ใช่จะอบัเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไป ถ้าอาศัยการ

บาํรุงอยู่เสมอสติกจ็ะแก่กล้าปัญญาจะสามารถ กเิลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลาํดับๆ จะ

หนาแน่นขนาดไหนกเ็ถอะ ถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลาํดับๆ แล้ว
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ต้องขาดสะบ้ันไปเป็นลาํดับไม่มีอะไรเหลือ จนกระทั่งบริสทุธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอาํนาจ

แห่งความเพียร มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองแก้โดยไม่ต้องสงสยั นี้ คือหลักของการปฏบิัติ ให้ทาํ

ความเข้าใจอยู่กบัตัวเอง 

หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตาํหนิ เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุก

อย่างแล้ว ศีลกต็รัสไว้ชอบ สมาธกิต็รัสไว้ชอบ ปัญญากต็รัสไว้ชอบ มรรคผลนิพพานทุกขั้นทุก

ภมูิตรัสไว้ชอบแล้ว ความไม่ชอบเวลานี้กเ็พราะความบกพร่องเวลานี้อยู่กบัพวกเรา จึงมาสนใจ

ความบกพร่องของตนให้สมบูรณข์ึ้นไปเป็นลาํดับ เร่ืองมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหน 

ขอให้ข้อปฏบิัติกบัหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกนัเถอะ มรรคผลนิพพานจะเกดิข้ึน

ในสถานที่กเิลสรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้ โดยไม่ต้องสงสยั 

กเิลสถอนตัวออกไปเพราะอาํนาจของสติปัญญา ความบริสทุธิ์กเ็ป็นข้ึนที่น่ัน จะเป็นข้ึน

ที่ไหน เราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่น่ีเร่ืองมรรคผลนิพพาน เพราะกเิลสไม่อยู่ที่ไหน นอกจากหัวใจ

ของคนที่คิดไม่ถูก สั่งสมกเิลสขึ้นมาเท่านั้น เมื่อคิดถูกแล้วกเิลสกค่็อยหมดไปๆ คาํว่ากเิลสคือ

เคร่ืองเศร้าหมอง เคร่ืองกวนใจ ทาํใจให้เกดิความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกเิลสของตัว 

เร่ืองของตัว ไม่ใช่เร่ืองของอะไร 

ทาํอะไรให้ทาํจริง อย่าทาํเล่น อย่าฝึกหัดทางไม่ดี อย่าโกหกตัวเอง กาลเวลํ่าเวลาหน้าที่

การงาน จะทาํอะไรให้มีความปลงใจให้มีสติอยู่กบังานนั้นๆ อย่าให้เป็นนิสยัโกหกตัวเอง จริง

นอกจริงใน สติใช้นอกใช้ใน ปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างใน ฝึกหัดกนัไปโดยลาํดับสติจะแก่กล้า

ขึ้นมา ปัญญากจ็ะมีความสว่างไสวรอบตัว เพราะการฝึกการอบรม การอบรมน้ีเป็นสิ่งที่จะทาํ

คุณธรรมทั้งหลายให้เจริญ แม้สมาธไิม่เคยปรากฏกจ็ะปรากฏ ปัญญาไม่เคยมีกม็ ี ถ้าปฏบิัติ

ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ไม่มอีนัใดที่จะเป็นที่สงสยัในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้ว

นี้  มีปัญหาอยู่เฉพาะเราผู้ปฏบิัติตามเท่านั้น มีเท่านี้ 

อย่าไปหาบ่นมรรคผลนิพพานไม่มี มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มี กเิลสทาํไมมัน

จึงเป็นก่ายเป็นกองเตม็หัวใจ มันมาจากไหน ใครสร้างมันขึ้นมา มันถึงมีมากมาย ถ้าไม่ใช่เรา

สร้างขึ้นมา แล้วมรรคผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมา ถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเสยีเอง มีอยู่กบัเรา

ทั้งนั้น ในตู้ในหีบในคัมภีร์ใบลานมีแต่ช่ือของกเิลสตัณหาของมรรคผลนิพพาน ไม่มีตัวมรรค

ผลนิพพาน ไม่มีกเิลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์ใบลาน ในตาํรับตาํรานั้นเลย แม้อนัเดียวไม่

มี ท่านสอนไว้ประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ในสตูรนั้นในคัมภีร์นี้  มีแต่บอกเร่ืองช่ือเร่ือง
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นามของกเิลสที่มีอยู่ในหัวใจคน ไม่ได้นอกไปจากนี้  ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจ

ตัวเองจะดูอะไร ทางที่จะให้เหน็มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน ถ้าไม่ใช่เร่ืองความเพียรให้ถูกต้อง

ตามหลัก 

เวลาจะสงบกท็าํด้วยความสงบ ตั้งหน้าให้เป็นไปเพ่ือความสงบจริงๆ จะกาํหนดธรรม

บทใดกใ็ห้มีความจริงจังกบัธรรมบทนั้น ตั้งหน้าจะทาํความสงบแก่ใจ ใจจะปรุงไปไหน มีใจ

ดวงเดียวเท่านี้ เป็นผู้ก่อเร่ืองอยู่ตลอดเวลา โลกสงสารนี้กว้างแคบไม่มีปัญหา ไม่ใช่เป็นผู้มาก่อ

เร่ือง หัวใจของเรานี้กระเพ่ือมตัวอยู่เสมอ ที่จะออกแสดงตัว เร่ืองผดิเร่ืองถูกเร่ืองอะไรๆ 

โดยมากเป็นเร่ืองผดิ ปรุงข้ึนที่ใจ สงัเกตความปรุงของตัวเอง มันจะปรุงไปได้ถึงไหน 

สติปัญญามีอยู่ ปรุงขึ้นพับ ดับพร้อมๆ ถ้ามีสติ ถ้าไม่มีสติกป็รุงต่อกนัเร่ือย ไม่มีจบสิ้นลงได้ 

เมื่อสติตามทนัอยู่มันจะวุ่นไปไหนจิต มันต้องหมอบ 

เอา เวลาจะใช้ปัญญา เอ้าใช้ลงไปพิจารณาลงไป ธาตุขันธอ์ายตนะมีเท่าไรม้วนลงมาที่น่ี

หมด กาํหนดให้เป็นสจัธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ ให้มันเหน็ความจริงกบัไตรลักษณ์จริงๆ แล้ว

จะแย้งพระพุทธเจ้าที่ไหน อนจฺิจ  อะไรเป็นของไม่เที่ยง มันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจ 

อาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองกฎของวัฏฏะ ความหมุนเวียนความ

เปล่ียนแปลงกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กฎของสจัธรรม ไม่นอกเหนือไปจากนี้ เลย 

ทุกฺข  เป็นยังไง มันมีอยู่ที่ไหนทุกข์ เวลานี้ เป็นอยู่ที่ไหน ไม่เป็นอยู่ที่กายที่ใจน้ีเหรอ 

อนตฺตา อะไรเป็นสตัว์เป็นบุคคลมันมอียู่ที่ไหน ว่าเอาเฉยๆ มันไม่มีสตัว์บุคคลมาว่าเอาได้ไง 

ส่วนผสมของธาตุต่างๆ มารวมกนัแล้ว มีวิญญาณสถิตอยู่นั้นแล้ว กจั็ดเป็นสตัว์เป็นบุคคล เป็น

หญิงเป็นชาย เป็นท่านเป็นเราว่ากนัไป ว่าแล้วยังไม่แล้วนะ ติดอกีด้วย มันติดก่อนว่าเสยีด้วย

ซํา้ไป ติดชนิดที่ไม่ยอมถอยด้วย ติดเท่าไรย่ิงติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลัง น่ีตรงนี้นักต่อสู้ 

มันเป็นนักต่อสู้เพ่ือตายจริงๆ ไม่ใช่นักต่อสู้เพ่ือถอยเอาท่า เพ่ือหลบหลีกปลีกตัวให้พ้น มันสู้

แบบตายเอาตายเลย แบบหัวชนฝา ไม่มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองแก้ ตายจริงๆ 

พิจารณาจนมันหาทางไปไม่ได้มันกล็งเอง จิต เมื่อคิดไปไหน ค้นไปไหนมีแต่สติปัญญา

ตามมัน มันคิดไปไหนสติปัญญาตาม มันจะไปไหนรอด เด๋ียวมันกล็งของมัน ไม่ว่าทางสมาธไิม่

ว่าทางปัญญา เป็นทางจะให้เกดิความสงบเยน็ใจได้ด้วยกนั ถ้าเราใช้ถูกเวลํ่าเวลา ใช้ถูกกบั

หน้าที่การงานของตัว เป็นผลด้วยกนัทั้งนั้น โน้นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้า สาวกท่านบรรลุ

อรหัตมรรคผลนิพพาน ท่านปฏบิัติอย่างไรท่านถึงสาํเรจ็มรรคผลนิพพานไม่ได้เอามาคาํนึง ทาํ



๘ 

 

ความเพียรนิดหน่อยกก็ลัวแต่จะตาย อะไรๆ กลัวแต่จะตาย อะไรกลัวแต่ลาํบาก มีแต่ความ

กลัวเพ่ือจะไปมรรคผลนิพพาน มันกลัวเพ่ือที่จะไปเสยีมากกว่า ผลนี้ ไม่กล้าจะทาํอย่างไร 

อะไรจะร่ืนเริงบันเทงิยิ่งกว่าธรรมกบัจิตสมัผสักนั ธรรมกบัจิตถ้าลงได้สมัผสักนัแล้วไม่

มีอะไรที่จะร่ืนเริง ไม่มีอะไรที่จะละเอยีดอ่อน ไม่มีอะไรที่จะเป็นสขุ ไม่มีอะไรจะอศัจรรย์ย่ิงกว่า

จิตกบัธรรมสมัผัสกนั ถ้าลงเข้าถึงขั้น เพียงแต่ขั้นสงบกเ็พลินแล้ว ไม่ต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่

ละเอยีดยิ่งกว่านี้ เลย เพียงจิตสงบกส็บายแล้ว ปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลาย มันเคยว้าวุ่นขุ่นมัว

มามันกส็งบเยน็ลงไป จิตกผ่็องใส เพียงเท่าน้ีเรากม็ีที่อยู่พอให้สบายใจได้แล้ว 

ยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เหน็ ดูธาตดูุขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เหน็ตามหลัก

ความจริง เอาถ้าว่าปฏกูิลกดู็ให้มันเหน็ปฏกูิลจริงๆ ทั้งข้างนอกข้างใน ทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลง

ได้ระดับเดียวกนั แล้วมันจะฟุ้งเฟ้อไปไหน คนแล้วคนเล่า ดูแล้วดูเล่าอย่างนั้น จนมันพอตัว

แล้วมันถอนของมันเอง ถอนเป็นข้ันๆ ไป สมบูรณ์เตม็ที่ถอนหมด อาการของขันธท์ั้ง ๕ นี้ ไม่มี

เหลือ รูปกถ็อน เวทนากถ็อน สญัญากถ็อน สงัขารกถ็อน วิญญาณกถ็อน อะไรที่ฝังอยู่ในจิตก็

ถอน ถอนจนกระทั่งถึงจิต ไม่มีอะไรเหลือคาํว่าเราว่าเขาอยู่ในจิต ไม่มีสิ่งใดที่จะสาํคัญว่าน้ีคือ

เรา น้ีคือของเรา ถอนไปโดยสิ้นเชิง น่ีเรียกว่าเสมอ 

ถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในกล็าํเอยีงยังติดอยู่ ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างใน รู้ ข้าง

นอกแล้วรู้ ข้างใน เมื่อรู้รอบขอบชิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวง ไม่ต้องถามเร่ือง

มรรคผลนิพพานถามหาอะไร ถามให้เกดิประโยชน์อะไร ใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้ เวลานี้  กเิลส

ปกคลุมหุ้มห่ออะไร เวลานี้ ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้ว แล้วต่อไปนี้จะทาํอะไรต่อไปอกี แล้ว

จะไปไหนเพ่ืออะไรอกี มันหมดเพ่ือเสยีทุกอย่าง เมื่อพอแล้วมันหมด จะถามหาอะไรถามหา

มรรคผลนิพพาน ถามกห็ลงนะซี นั่น เมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้น ไม่มีทางจะถาม ถามหาอะไร อยู่

ไหนกเ็ป็นมรรคผลนิพพาน อยู่ไหนกบ็ริสทุธิ์ อยู่ไหนกรู้็ ถึงความรู้อนัสมบูรณ์แล้ว อยู่ไหนกร็ู้

ทาํ ท่าว่าจะหลงกย็ิ่งรู้ 

แล้วจะหาอะไรในโลกน้ีย่ิงกว่าธรรมชาติที่รู้ๆ ที่บริสทุธิ์น้ีอกี ไม่มี โลกอนันี้มีจิตดวง

เดียวเท่านี้  หยาบที่สดุกคื็อจิตดวงน้ี ประเสริฐที่สุดกคื็อจิตดวงน้ี หยาบที่สดุคืออะไร กคื็อจิตที่

ก่อกวนวุ่นวายตัวเอง ก่อเร่ืองก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคนื ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิต

รบกวนตัวเอง เวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะย่ิงกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเอง เนื่องมาจากการชาํระ

เสรจ็สิ้นลงไปแล้ว เลยกลายเป็นธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงไปแล้ว ใครจะว่าอะไรกไ็ม่สนใจ 
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ว่าบรรลุกแ็ล้ว นั่นกเ็ป็นช่ืออนัหน่ึงเสยี ว่าตรัสรู้กเ็ป็นช่ืออนัหน่ึงเสยี ว่าบริสทุธิ์กเ็ป็นช่ืออนัหน่ึง

เสยี ว่านิพพานกเ็ป็นช่ืออนัหนึ่งเสยี ว่าอรหัตอรหันต์กเ็ป็นช่ืออนัหนึ่งเสยี ธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่า

อะไรกบัใคร นั่น ถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นช่ือเป็นนามกไ็ด้ 

แต่ทาํไมท่านต้ังช่ือตั้งนามไว้ เพราะโลกมีสมมุติกต้็องตั้งไว้อย่างนั้นละ อนันั้นช่ือนั้นอนั

นั้นช่ือนี้  ตั้งอะไรท่านกไ็ม่หลง เมื่อได้รู้แล้วไม่หลง ไม่ตั้งกไ็ม่หลง ตั้งกไ็ม่หลง ตั้งกต็ั้งเพ่ือ

สมมุตเิพ่ือโลกต่างหากไม่ได้ตั้งเพ่ือท่าน ถ้ารู้แล้วเป็นอย่างนั้น ธรรมชาติน้ีอยู่ที่ไหน อยู่กบั

ความรู้ของคนทุกคน ของเราทุกท่าน ถ้าชาํระให้ถึงกร็ู้ เหมือนกนัหมด ไม่ว่าคร้ังพุทธกาลไม่ว่า

คร้ังนี้  เพราะสจัธรรมกเ็ป็นอนัเดียวกนั เหมือนกนั อริยสจัเหมือนกนั ไตรลักษณ์เหมือนกนั 

มัชฌิมาปฏปิทาเหมือนกนั ศาสนาอนัเดียวกนั อยู่ในใจในกายของเราอนัเดียวกนั เมื่อปฏบิัติ

ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว ความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหน นอกจากจะเป็นอนัเดียวกนัเท่านั้น 

มีเท่านี้ 

ให้พากนัเข้มแขง็ อย่าหัดอ่อนแอ พระพุทธเจ้าไม่มใีครจะเกนิพระองค์ไปได้ เร่ืองความ

อดทนกอ็ยู่กบัพระพุทธเจ้า เร่ืองความพากเพียรกอ็ยู่กบัพระพุทธเจ้า ทาํความเพียรสลบไสลไป

กี่คร้ังเรากเ็หน็แล้วในตาํรา พวกเรามีไหม มีสลบไสลบ้างไหม ไม่มี เราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไง 

ความรู้ความฉลาดกไ็ม่มีใครเกินพระองค์ไปได้ แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้

เหมือนพระองค์ สอนโลกทั้งสามได้ ไม่มี กม็ีพระพุทธเจ้าองค์เดียว น่ีละที่ว่า พุทฺธ  สรณ  คจฺ

ฉาม ิ

ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ เกดิขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเหน็ สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ ก็

เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้า เกดิความเช่ือความเล่ือมใสปฏบิตัิตาม กเ็พราะ

พระพุทธเจ้านั่นเอง ธรรมที่จะปรากฏในโลกกเ็พราะพระพุทธเจ้า แล้วมเีพราะผู้ใดบ้าง มี

พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐ อยากฟังหมู่เพ่ือนนั่งสมาธิสมาบตัิเป็นอย่างไร ทาํ

ความเพียรมากี่ปีกี่เดือนทาํไมไม่เหน็เกดิผลเกดิประโยชน์ เกดิความสงบเยน็ใจ เกดิความ

เฉลียวฉลาดถอดถอนกเิลสไปได้โดยลาํดับ มาเล่าให้ฟังบ้าง เราจะภาคภมูใิจสมกบัว่าที่สอนน้ี

สอนเพ่ือรู้  เพ่ือจริง จริงๆ ไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าน่ีนะ 

หมู่เพ่ือนอยู่กบัผมมาเป็นเวลานานเทา่ไร บางองค ์ ๑๕-๑๖ ปีกม็ี น่ีได้ถอดถอนออก

หมดในจิตใจนี้  ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ มาสอน ไม่ได้ไปลูบนั้นคลาํนี้  เหน็จะเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้ เลย ถ้าผดิน้ีกย็อมผดิมานานแล้ว แต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพ่ือนผดิไป เพราะ



๑๐ 

 

ความรู้อนัน้ีเราเป็นที่แน่ใจของเราร้อยเปอร์เซน็ต์ของเราแล้ว อะไรกต็ามในโลกนี้จะมา

เปล่ียนแปลงความรู้สกึของเราอย่างนี้ จะเปล่ียนไปไม่ได้ จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอ

เปล่ียนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ ให้เป็นอย่างอื่นไป เราจะยอมไม่ได้เป็นอนัขาด นั่น 

ไม่มีอนัใดที่เราจะเป็นที่มั่นใจย่ิงกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเหน็อยู่เวลาน้ี และที่นาํมาสอน

หมู่เพ่ือนอยู่เวลาน้ีและที่ผ่านมาแล้วด้วย ทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วย จึงสอนเตม็ภมูิความรู้จริงๆ 

ได้ปฏบิัติมาอย่างไร รู้อย่างไรเหน็อย่างไรสอนหมด ไม่ว่าจะส่วนใหญ่ส่วนย่อยที่เกดิจาก

ภาคปฏบิัติ แล้วทาํไมถึงไม่ปรากฏกบัเราแต่ละรายบ้าง มีแต่คนเดียวพูดบง๊เบง๊ๆ เหมือนกบัว่า

มาโกหกหมู่เพ่ือน ทั้งๆ ที่เรากไ็ม่ได้โกหก เทศน์ไปมากท่านปัญญากจ็ะจาํไม่ได้ ต่อจากนี้ ให้

ท่านปัญญาอธบิาย 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
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