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เทศน�อบรมพระวนเข�าพรรษา ณ วดป�าบ�านตาด
เม��อวนท�� ๒๒ กรกฎาคม พ�ทธศกราช ๒๕๔๘ (ค�%า)

ว�ธ�ภาวนา
วนน�&เป'นวนเข�าพรรษา ส%าหรบพระถ�อเป'นก+จจ%าเป'นมากทางด�านความพาก

เพ�ยร เวลาไม1เข�าพรรษาก2ประกอบความพากเพ�ยรในสถานท��ต1างๆ ตามอธยาศย แต1
เวลาเข�าพรรษาส1วนมากจะรวมหม61รวมคณะเข�ามาจ%าพรรษา ในจ�ดใหญ1ท��ม�คร6ม�อาจารย�
แนะน%าส�งสอน อย1างน&นตลอดมาในคร&งพ�ทธกาล การเข�าพรรษาท��อย61ในท��แห1งเด�ยว ก2ม�
หน�าท��การงานเฉพาะความพากเพ�ยรเท1าน&น ไม1ม�งานอ��นใดเข�ามาเจ�อปนให�เป'นความ
กงวล และส�งสมก+เลสข9&นภายในตว การประกอบความพากเพ�ยรในอ+ร+ยาบถท&งส�� ม�สต+
เป'นพ�&นฐานส%าคญ ส%าหรบผ6 �บ%าเพ2ญเพ��อมรรคเพ��อผลโดยตรงแล�ว สต+เป'นพ� &นฐาน
ตลอดเวลา

นกปฏ+บต+ท&งหลายท��ไม1ค1อยได�หลกได�เกณฑ� โลเลไป ส�ดท�ายก2เส�ยไปๆ เพราะ
ไม1ม�ใครผ6�แนะน%าส�งสอนท��แน1นอน น��ผมส�งสอนท��เร�ยกว1าแน1นอน ถอดออกมาจากหวใจ
ท��ได�บ%าเพ2ญมาแล�วท&งผ+ดท&งถ6กถ�อเป'นคร6เป'นอาจารย� มาแนะน%าส�งสอนเพ��อนฝ6งให�ถ6ก
ต�องด�งามโดยถ1ายเด�ยวเท1าน&น เพราะผ+ดพลาดเราก2เคยผ1านมาแล�ว สอนต&งแต1ส+�งท��ถ6ก
ท��ด� ประกอบความพากเพ�ยรค�อสต+ การต&งสต+น�&ต&งแต1พ�&นๆ ข9&นไป จนกระท�งถ9งมรรค
ผลน+พพาน ถ9งข&นอรหตบ�คคล ก2ม�มหาสต+มหาปAญญาต+ดแนบอย61ในน&น จ9งเร�ยกว1ามหา
สต+มหาปAญญาน�&เป'นธรรมส�ดยอดท��จะสงหารก+เลสอว+ชชา ให�ขาดส+&นลงไปจากใจ ม�มหา
สต+มหาปAญญาเป'นส%าคญ

สต+น�&เป'นพ�&นฐานต&งแต1ต�น ผ6�ใดต&งสต+ได�ด�ผ6�น&นความเพ�ยรจะส�บต1อเป'นล%าดบล%า
ดาไป การประกอบหน�าท� �การงานใดก2ตามไม1จ%าเป'นไม1ย� 1ง ม�ต &งแต1การต &งสต+พ+น+จ
พ+จารณาภาวนาอย6 1ภายในจ+ตใจของตนโดยสม� %าเสมอ ใครอย6 1ในฐานะใดแห1งการ
ประกอบความพากเพ�ยร เช1นผ6�เร+�มฝBกหดเบ�&องต�น ต�องม�ค%าบร+กรรมภาวนามาก%ากบจ+ต
เรา เพ��อจ+ตได�ย9ดได�เกาะค%าบร+กรรมน&น และค%าบร+กรรมก2ต�องม�สต+เข�าควบค�มตลอด
เวลา น�&เร�ยกว1าความเพ�ยรท��ชอบธรรม ถ�าขาดสต+เส�ยเม��อไรความเพ�ยรขาดเม��อน&น สต+
เป'นพ�&นฐานต+ดต1อส�บเน��องของความเพ�ยรไปโดยล%าดบจากผ6�ท��ไม1เผลอสต+ ถ�าเผลอสต+
เม��อไรความเพ�ยรก2ขาดเม��อน&นๆ ให�พากนจ%าเอาไว�นกปฏ+บต+ท&งหลาย

การแสดงธรรมให�เพ��อนฝ6งฟAงน�& ผมแสดงด�วยความไม1สงสยในแง1ธรรมต1างๆ
จนกระท�งถ9งท��ส�ด ได�ผ1านมาหมดโดยสมบ6รณ�แล�วหายสงสย จ9งได�น%าธรรมท��หายสงสย
และแม1นย%าน&นมาส�งสอนเพ��อนฝ6งท&งหลาย ขอให�ย9ดหลกท��ส�งสอนน�&ไปปฏ+บต+ต1อตนเอง
ด�วยความจร+งจง อย1าเหลาะแหละ คร&งพ�ทธกาลท��พระพ�ทธเจ�ายงทรงพระชนม�อย61 ท1าน
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เน�นหนกถ9งเร��องความพากเพ�ยรน�&ย+�งกว1าส+�งอ��นใด พอบวชแล�วก2ไล1เข�าอย61ในป�าในเขา
เพ��อการประกอบความพากเพ�ยร อย61ในท��น &นๆ ซ9�งเป'นท��สงบงบเง�ยบไม1ม�ส+ �งรบกวน
การประกอบความเพ�ยรก2สะดวกสบาย เราอย61ในท��พล�กพล1านด�วยฝ6งชนไม1ค1อยเก+ด
ประโยชน� ด�ไม1ด�เป'นการส�งสมก+เลสข9&นภายในตวโดยล%าดบๆ ถ�าปล�กตวออกไปส61สถาน
ท��เช1นน&นแล�ว จะเป'นการบ%าร�งสต+สตงให�แน1นหนาม�นคงย+�งข9&น ความเพ�ยรท�กด�านก2ส�บ
เน��องกนไป

จ+ตใจมนจะผาดโผนโจนทะยานเหม�อนม�าแข1งก2ไปเถอะ ก+เลสน�&จะหนาแน1น
ขนาดไหนก2ตามเถอะ สต+เป'นท%านบใหญ1ก&นก+เลสท&งหลายได� ไม1ล�นสต+ไปได�เลย สต+
เป'นก%าแพงอนหนาแน1นก&นก+เลสประเภทต1างๆ ไว�ได�เป'นอย1างด�ขออย1าให�เผลอ เร��อง
เผลอน&นค�อเร��องของก+เลสมนเคยออกตลอดเวลา ท1านว1า อว�ช
ชาปจ
จยา สง
ขารา ค�อ
อว+ชชาน�&หน�นให�เก+ดสงขารข9&นมา อว+ชชาก2ค�อตวสม�ทยก+เลสอนใหญ1หลวง สง
ขารา ค�อ
หน�นให�เป'นสงขารข9&นมา สงขารก2กลายเป'นสม�ทย น�&หน�นให�อยากค+ดอยากปร�งอยาก
แต1งเร��องน&นเร��องน�&ไม1หย�ดไม1ถอย เพราะอว+ชชาดนออกมาๆ ความค+ดความปร�งจ9งเป'น
ทางเด+นอนโล1งของก+เลสอว+ชชาสงขาร

ท�น�&จ+ตใจเราเร��องความพากเพ�ยรก2ไม1ม�ทางท��จะออกได� เป'นทางโล1งของก+เลสท&ง
วนท&งค�น ค+ดปร�งอะไรม�แต1เร��องก+เลสท&งมวล น��ละท��ผ6�ประกอบความพากเพ�ยรต�านทาน
ความค+ดความปร�งน�&ไว�ไม1ได� เหต�ใดเราจะต�านทานความค+ดปร�งน�&ได� ต�องต&งอกต&งใจต&ง
สต+ให�ด� ขอให�สต+อย61กบตวเถอะ ความอยากค+ดอยากปร�งมนจะเป'นคล��นเหม�อนคล��น
ทะเลมาก2ตาม เหน�อสต+ไปไม1ได� สต+ไม1เผลอเส�ยอย1างเด�ยว มนจะผลกดนออกมาเท1า
ไรๆ ก2เพ�ยงผลกดนออกไปไม1ได� ถ�าความค+ดความปร�งน�&ออกไปเม��อไร ก2เร�ยกว1าไป
กว�านเอาฟEนเอาไฟกลบมาเผาไหม�ตนเอง แล�วออกเร��อยกว�านเข�ามาเร��อย เผาไหม�
เร��อยๆ อย1างน�&ตลอดไป เร��องของก+เลสอว+ชชาเป'นอย1างน�&

การก&นกางเร��องก+เลสอว+ชชาน�&ต�องอาศยสต+เป'นส%าคญ มนอยากค+ดอยากปร�ง
อะไรก2ตามไม1ยอมให�ค+ด สต+กบค%าบร+กรรมให�ต+ดแนบกนตลอด น�&เป'นเคร��องต�านทาน
สงขารท��มนจะออกไม1ให�ออก ม�สต+กบค%าบร+กรรมปFดก&นช1องมนไว�อย61ตลอดเวลา เวลา
มนหนกเข�ามาจร+งๆ น�&เหม�อนอกจะแตกนะ ค�อสงขารมนอยากค+ดอยากปร�งดนออก
มาๆ สต+กบค%าบร+กรรมก2ดนกนไว�ๆ  ไม1ให�ออก ท��พ6ดเหล1าน�&ผมได�ผ1านมาแล�วท&งน&น ผม
จ9งไม1สงสยในการแนะน%าส�งสอนเพ��อนฝ6ง เอาไม1ให�เผลอเลย ต&งแต1ต��นนอนไม1ให�เผลอ

น��ละได�ค+ดอ1านไตร1ตรองเร��องราวท��ได�น%ามาสอนเป'นคต+แก1หม61เพ��อนน�& ก2เน��อง
จากว1าจ+ตเราน�&เส��อม เจร+ญท�แรกก2แน1นหนาม�นคง แต1เราไม1ร6�จกว+ธ�รกษา เพราะส+�งไม1
เคยร6�เคยเห2น ไม1เคยเป'น ก2ไม1ร6�จกว+ธ�รกษา ก2เผลอตวไปบ�างนอนใจไปบ�าง ท�น�&เวลาจ+ต
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ได�เส��อมเส��อมหมดเน�&อหมดตว ไม1ม�อะไรต+ดเน�&อต+ดตวเลย ท&งๆ ท��เวลาเจร+ญจ+ตน�&แม�
เป'นเพ�ยงสมาธ+ก2เป'นเหม�อนภ6เขาท&งล6ก มนแน1นหนาม�นคง ร6 �เด1นอย61อย1างน&นตลอด
เวลา ท�น�&เราไม1ร6�จกว+ธ�รกษา เพราะไม1ร6�จกว+ธ�รกษาว1าง&นเถอะ มนก2ปล1อยตวได�ๆ จ+ตก2
เส��อม พอเส��อมแล�วพล+กกลบใหม1ไม1ได�เลย

พอเร+�มร6�ว1าจ+ตเข�าสงบได�บ�างไม1ได�บ�างเท1าน&น ก2เร1งใหญ1เลยจะแก�ให�ตก แก�ไม1
ตก ผลส�ดท�ายหมดท&งตว เหล�อแต1อ�ตาบวเท1าน&น น��เคยเป'นมาแล�วให�ท1านท&งหลายจ%า
ไว� จ+ตเส��อมไม1ใช1เร��องเล2กน�อยนะ พระโคธ+กะท1านฆ1าตวตายเพราะจ+ตเส��อม ท1านเร�ยกว1า
ฌาน ฌานค�อความเพ1ง เพ1งก2ค�อเร��องสมาธ+น&นแหละ เส��อมห�าหน หนท��หกทนไม1ไหว
แล�ว เลยคว�าเอาม�ดโกนมาเฉ�อนคอตวเอง ค�อความท�กข�น�นแหละ ฌานเส��อมสมาธ+
เส��อมเม��อไรมนเป'นท�กข�แสนสาหสนะ

ถ�าผ6�ไม1เคยได�สมาธ+มาก1อน เหม�อนตาส�ตาสาเขาอย61ตามท�องนาหาอย61หาก+น ม�
เง+นต+ดตวเก�าบาทส+บบาทเขาอย61ได�สบาย แต1เราท��อ�ตส1าห�พยายามขวนขวายหาเง+นมาได�
เป'นล�านๆ แต1ไม1ร6�จกว+ธ�รกษา จบจ1ายใช�สอยไปในเหต�ต1างๆ ท��จ%าเป'นหร�อไม1จ%าเป'น
จ1ายไปเร��อยๆ ส�ดท�ายเง+นเป'นล�านๆ ก2ฉ+บหายล1มจมลงไปไม1ม�อะไรเหล�อ แม�จะม�เหล�อ
อย61ในบ�านในเร�อนหร�อในธนาคารเป'นหม��นเป'นแสนบาท จ+ตใจไม1ได�อย6 1กบเง+นหม��น
บาทแสนบาทในธนาคารเลย มนว+�งไปอย61กบเง+นเป'นล�านๆ ท��ล1มจมไปด�วยเหต�ต1างๆ
น&นเส�ยหมด น��ละท��ท%าให�เส�ยใจ เง+นม�ต&งเป'นหม��นเป'นแสน ไม1ได�ม�ความส�ขเหม�อนตาส�
ตาสาท��อย61ในท�องนาน&นเลย เพราะจ+ตไปหม�นอย61กบเง+นท��หายไปเส�ยไป อยากได�กลบ
ค�นๆ อยากได�เท1าไรมนก2ไม1ได� ย+�งเป'นท�กข�มากๆ ท�เด�ยว

น��ละจ+ตท��เจร+ญแล�วเส��อมเป'นความท�กข�แสนสาหส ผมได�ผ1านมาแล�วเป'นเวลา
หน9�งปIกบห�าเด�อนผมไม1ล�มนะ เราพยายามเจร+ญไป ต&งสต+ต&งไม1หย�ดไม1ถอยแต1ขาดค%า
บร+กรรม ต&งสต+จ1ออย61กบความร6�ๆ แล�วมนเผลอไปได�ๆ นะ จ1ออย61ส+บส��ส+บห�าวน เจร+ญ
ข9&นถ9งข&นแน1นหนาม�นคง อย61ได�เพ�ยงสองค�นหร�อสามค�นเป'นอย1างมาก พยายามดนกน
ไว�ไม1ให�ลง ท�น�&มนเหม�อนกล+&งครกลงจากจอมปลวกน�นแหละ ทบหวเราไปเลย ก%าลง
ของครกหนกขนาดไหน หวเราไม1พอทบหวเราไป โอJ น��เส��อมแล�วเต2มท��เต2มฐาน

พยายามกล+&งครกข9&นมาอ�ก น��ละค�อความเพ�ยรต&งสต+ๆ หน�นเข�าไป ได�ส+บส��ส+บ
ห�าวนเท1าน&น อย61ได�เพ�ยงสองสามค�น ห�ามยงไงก2ไม1อย61 กล+&งต6มทบหวเราไป อย1างน�&เป'น
เวลาปIหน9�งกบห�าเด�อน เพ��อให�เป'นคต+ตวอย1างแก1ท1านท&งหลาย ท��ภาวนาแล�วให�รกษา
ให�ด� อย1าให�เส��อมได� น��เป'นตวอย1างอนด� ค+ดด6พระโคธ+กะ ฌานท1านเส��อมห�าหน หนท��
หกคว�าเอาม�ดโกนมาเฉ�อนคอตวเองเลย น��เราพ6ดย1อๆ เส�ยก1อน ก2เพราะทนท�กข�ไม1ได�
มนท�กข�มากจร+งๆ เส�ยดายจ+ตท��เส��อมไปแล�ว คร&นบ%าเพ2ญไปก2ข9&นอย1างว1าแหละ แล�ว
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เส��อมลงไปเส�ยๆ เส��อมลงไปท�ไรเอากองไฟมาเผาหวอก หาเวลาร1มเย2นสบายไม1ม�เลย
ตลอดเวลา

ท1านเป'นเพ�ยงห�าหน จ+ตท1านเส��อมห�าหน สมาธ+เส��อมหร�อว1าฌานเส��อม ในต%ารา
ท1านบอกว1าฌานเส��อม แต1ฌานกบสมาธ+ ฌานก2ค�อความเพ1งลง เพ1งลงในจ�ดสมาธ+น&น
แหละ พ6ดมนก2เป'นไวพจน�ใช�แทนกนได�อย6 1 พอถ9งห�าหน หนท��หกน�&ก2เอาม�ดโกนมา
เฉ�อนคอ แต1ท1านม�น+สยนะ ม�น+สยวาสนา พอเอาม�ดเช�อดคอเจ�าของ เล�อดกระฉ6ดออก
มาเท1าน&น ท1านมองด6เล�อด ท1านเลยปลงธรรมสงเวชในน&น พ+จารณาเล�อดตวเอง ขณะ
น&นยงไม1ตาย พ+จารณาในขณะน&นเลย บรรล�เป'นพระอรหนต�ข9&นมากบกองเล�อดของตน
น&นแล น��พระโคธ+กะ

เราน�&ปIหน9�งกบห�าเด�อนเจร+ญแล�วเส��อม ไสกนข9&นไปส+บส��ส+บห�าวน แล�วอย61ได�สอง
สามค�นเจร+ญแล�วเส��อมลงไปหมดๆ ได�ปIกบห�าเด�อน จ9งต�องได�มาพ+น+จพ+จารณาอ�ก ด�
อย1างหน9�งค�อจ+ตใจไม1ถอย บ9กบ9นอย61เช1นน&น แล�วก2มาพ+จารณาทบทวนหาเหต�หาผล เรา
ท%าความพากเพ�ยรน�&ส+บส��ส+บห�าวน แต1ละคร&งๆ น�&แทบเป'นแทบตาย คร&นข9&นไปได�รบ
ความสงบเย2นเพ�ยงสองสามค�นเท1าน&นแล�วเอาไฟเผาลงไป ต&งแต1จอมปลวกโน1นละ
ครกกล+&งลงจอมปลวกทะล�ถ9งท�� น��เป'นเพราะเหต�ไร เราท%ามาน�&เป'นเวลานานแล�วก2เป'น
อย6 1อย1างน� &ๆ ไม1ม�เคล� �อนไหวไปมาอย1างไรเลย น� &อาจจะเป'นเพราะเราไม1ได�ใช�ค%า
บร+กรรมต+ดกบใจของเราก2ได� เป'นแต1เพ�ยงก%าหนดสต+ลงท��จ+ต ม�เวลาเผลอได� เป'นความ
พ+น+จพ+จารณาใคร1ครวญ

ท�น�&ก2ลงใจละท��น�� เอาละคราวน�&จะเอาค%าบร+กรรมต+ดกบจ+ต แล�วสต+ต+ดแนบเข�าไป
ไม1ยอมให�เผลอ เอ�า มนจะเจร+ญไปยงไงให�เจร+ญ จะเส��อมไปไหนให�เส��อม เราไม1เป'น
อารมณ�กบความเส��อมและความเจร+ญของใจ แต1เราจะสนใจกบค%าบร+กรรม เราชอบค%า
บร+กรรมพ�ทโธ เราจะเอาสต+ต+ดแนบกบค%าบร+กรรม ค%าบร+กรรมต+ดแนบกบใจน�&โดยถ1าย
เด�ยวไม1ให�เผลอ มนจะเส��อมไปทางไหนให�ร6�คราวน�&แหละ พ+จารณาทบทวนลงไปเร�ยบ
ร�อยลงกนละท��น�� เป'นอนว1าเราจะต�องบร+กรรม ม�ค%าบร+กรรมต+ดกบใจของเรา และม�สต+
ต+ดแนบอย61กบใจไม1ยอมให�เผลอ

ไม1ก%าหนดวนค�นปIเด�อน จนกว1าว1าเหต�การณ�มนจะคล��คลายออกแบบไหน ควร
เผลอแบบไหน ไม1เผลอแบบไหน น&นละเราจะปฏ+บต+ตามเหต�การณ�น�&ต1อไป แต1ในระยะ
น�&จะไม1ให�สต+เผลอเป'นอนขาด ในระยะท��ต&งรากต&งฐานเบ�&องต�น จนกว1าจะเห2นผลของ
การบร+กรรมด�วยสต+น� &อย1างชดเจนๆ แล�วการเปล� �ยนแปลงอะไรค1อยพ+จารณาตาม
เหต�การณ� ท�น�&ลงใจ เอาละท��น��เราจะเอาค%าบร+กรรมค�อพ�ทโธๆ น�&ต+ดกบใจ จะไม1ยอมให�
เผลอด�วยสต+ของเราต&ง แต1น+สยเราเราพ6ดได�ชดเจนเลยว1าน+สยน�&จร+งจงมาก พอลงตว
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แล�วเช1นน�&ก2ลงละท��น�� เหม�อนกบว1านกมวยจะต1อยกน พอระฆงดงเปKงเท1าน&นนกมวยก2
ซดกนเลย อ นน� &ลงใจเร �ยบร �อยแล�ว เอาละท� �น� �จะเผลอไปไม1ได � ค %าบร+กรรมค�อ
พ�ทโธต+ดปALบสต+ต+ดปALบเลย ไม1ยอมเผลอไปไหนเลย ต&งแต1ต��นนอนจนกระท�งหลบไม1ให�
เผลอเลย แม�ขณะเด�ยวไม1ยอมให�เผลอท�กข�มากไหม

ท�กข�มากท��ส�ดค�อบงคบจ+ตด�วยสต+น��แหละ ค�อการประกอบความเพ�ยรด�วยการ
บงคบบญชาจร+งๆ ไม1ยอมให�เผลอเลย เอาท&งวนอย61อย1างน&น วนแรกน�&เหม�อนอกจะ
แตก น��ละท��ได�พ6ดให�ฟAงชดเจนว1า สงขารค�อความค+ดความปร�งออกจากอนน&นท��ว1าเป'น
สม�ทย ออกจากอว+ชชา อว�ช
ชาปจ
จยา สง
ขารา อว+ชชาหน�นใจออกมา หน�นสงขารออก
มาให�ค+ดให�ปร�ง ทางสงขารก2อยากค+ดอยากปร�ง ทางค%าบร+กรรมก2บร+กรรมไม1ถอย สต+ก2
ต+ดแนบไม1ยอมให�เผลอ ทางน &นก2ดนข9 &นมาอยากค+ดอยากปร�ง ทางน� &ก2บงคบกนไว�
เหม�อนกบว1าม�ช1องเด�ยว

ช1องน� &แต 1ก 1อนสงขารม นเคยเก +ดม นเคยออกช 1องน� &ๆ คราวน� & เอาธรรมะ
ค�อพ�ทโธไปอ�ดช1อง สต+ต�ตราเข�าไปน&นเลยไม1ยอมให�ออก เอาสต+ธรรมกบค%าบร+กรรม
ปFดช1องท��สงขารเคยเก+ดข9&นมา เคยปร�งข9&นมาตลอดท&งวน วนน&นเหม�อนอกจะแตกนะ น��
ชดเจนมากเพราะเจ�าของท%าเอง ค�อมนดนมนอยากค+ดอยากปร�ง ดนเท1าไรก2ไม1ยอมให�
ค+ด ให�ม�แต1ความปร�งได�แก1งานของธรรมไปเส�ย ค�อพ�ทโธๆ เร�ยกว1างานของธรรม
ความค+ดความปร�งของก+เลสสม�ทยเป'นเร��องของมนไปล�วนๆ ความค+ดปร�งทางด�าน
ธรรมะก2ได�แก1พ�ทโธปFดช1อง สต+ต+ดแนบอย61น&น วนแรกเหม�อนอกจะแตก ค�อไม1ยอมให�
ค+ดไปเลย เอากนถ9งขนาดน&น ไม1ยอมให�ค+ดออกมาได�เลย ม�แต1ค%าบร+กรรมกบสต+ต+ดกน
ตลอด

วนน&นยอมรบว1าเหม�อนอกจะแตกแต1ไม1ยอมเผลอ จนกระท�งหลบ ต��นข9&นมาซด
กนอ�กแบบเด�ยวกนเลย พอวนท��สองร6�ส9กว1าค1อยเบาลงหน1อย ความค+ดความปร�งไม1
ร�นแรงเหม�อนอย1างวนแรก วนท��สาม น�&ไม1เผลอท&งน &นนะน�� ไม1เผลอเลย ไม1ยอมให�
เผลอเลย วนท��สามลงไปค1อยเบาลงๆ ความค+ดความปร�งท��ดนออกมา เพ��อจะค+ดจะปร�ง
ตามความเคยช+นของมน ได�แก1สงขารสม�ทยค1อยเบาลง ทางน�&ก2หนกเข�าเร��อยเห2นว1าได�
ผล เบาลงๆ จ+ตค1อยม�ความสงบเย2นๆ เข�าไป เย2นเข�าไป สต+แนบแน1นอย61ตลอดเวลา
พ�ทโธต+ดกบน&น จนกระท�งจ+ตม�ความสงบเย2นลงไปๆ

ท�น�&พอถ9งท��ของจ+ตท��จะปลงวางได�แล�วเป'นระยะๆ จ+ตก2สงบเข�าไปน&น บร+กรรม
พ�ทโธๆ ต+ดตามไปเลย ไปถ9งข&นท��จ+ตเข�าส61ความสงบแล�ว บร+กรรมพ�ทโธไม1ได�เลย หมด
ปร�งพ�ทโธปร�งอะไรก2ไม1ออกเลย น� �เร�ยกว1าจ+ตเข�าส6 1ความสงบแล�ว ท�แรกเราก2ชกงง
เหม�อนกน ถ9งงงก2ไม1ยอมให�เผลอ เอM ท%าไมเราบร+กรรมค%าพ�ทโธๆ มาขนาดน� &แล�ว



6

ท%าไมวนน�&จ9งบร+กรรมไม1ออก น9กบร+กรรมยงไงก2ไม1ปรากฏ แล�วท%ายงไงท��น�� ก2ตดส+นกน
ในขณะน&นเลย เอ�า บร+กรรมไม1ได�ก2ไม1ต�องบร+กรรม ให�สต+จบอย61กบจ+ตท��ละเอ�ยดส�ด
เวลาน&น จ+ตท��พกตวน�น เอาสต+จบไว�ตรงน&นแทนค%าว1าพ�ทโธๆ จ1ออย61น&น

ท�น�&พอได�จงหวะแล�วจ+ตก2ค1อยคล��คลายออกมา เร�ยกว1ามนถอนออกมาเหม�อน
เด2กต��นนอน พอคล��คลายออกมาพอระล9กค%าบร+กรรมได�แล�ว เอาค%าบร+กรรมเข�าไปปALบ
ปรากฏปALบก2บร+กรรมต1อเลย จ+ตสงบนานอย61นะ ปร�งไม1ได�เลย น��เร�ยกว1าสงบแล�วน�น ผล
แห1งการไม1เผลอสต+ด�วยค%าบร+กรรมภาวนา ในเบ�&องต�นท��เราภาวนาซ9�งยงไม1ได�หลกได�
ฐาน จ%าให�ด�นกปฏ+บต+ท&งหลาย น�&ได�เป'นพยานเป'นอย1างด�แล�ว จากน&นมาก2บร+กรรมไป
เร��อยๆ ไม1ถอย ไม1ให�เผลอเลย จนกว1าเหต�ผลกลไกท��จะควรเผลอได�เม��อไรมนก2จะเป'น
ไปเอง แต1ระยะน�&จะเผลอไปไม1ได� ม�แต1ไม1เผลอๆ ตลอดเลย ท�น�&จ+ตก2ค1อยละเอ�ยดเข�า
ไปๆ แล�วก2ลงสงบอย1างว1าน&นละ

พอเข�าส61ความสงบบร+กรรมพ�ทโธไม1ได�เลย เอ�า ไม1ได�ก2อย61น&น ปฏ+บต+ตามเด+มท��
เคยปฏ+บต+มาแล�วเร��อยๆ จ+ตก2ค1อยก�าวข9&นไปๆ แน1นหนาม�นคงข9&นเร��อยๆ ท�น�&พอถ9งข&น
ท��ว1าเคยเส��อมๆ ถ9งน�&แล�ว เอ�า อยากเส��อมให�เส��อมไป ความเส��อมความเจร+ญน�&เราได�รบ
กองท�กข�จากมนพอแล�ว ถ9งจะไม1ให�เส��อมเท1าไรมนก2เส��อมต1อหน�าต1อตา อยากเจร+ญเท1า
ไรมนก2ไม1เจร+ญ คราวน�&ปล1อยท&งความเส��อมความเจร+ญ แต1ค%าว1าพ�ทโธเป'นค%าบร+กรรม
กบสต+น�&จะไม1ยอมปล1อย เอาอย1างน&นตลอด คร&นต1อไปมนเข�าส61ความละเอ�ยดแล�วก2
หย�ดน+�งเหม�อนกน บร+กรรมไม1ออกเป'นล%าดบล%าดาไป จ+ตละเอ�ยดข9&นๆ แล�วควรท��จะ
เส��อมไม1เส��อม ไม1เส��อมก2หน�นกนเร��อยๆ เลย

จ9งแน1ใจว1าจ+ตน�&ขาดค%าบร+กรรมและขาดสต+ สต+เผลอไปในระยะใดระยะหน9�งจน
ได� จ+ตของเราจ9งเส��อมได�ต&งปIหน9�งกบห�าเด�อน คราวน�&ไม1เส��อมมนแน1ใจเข�าไปแล�วน��
แน1นหนาม�นคงข9&นเป'นล%าดบ เร��องสต+หน�นตลอด จนกระท�งจ+ตก�าวเข�าส61สมาธ+แน1นหนา
ม�นคงปBNงๆ ละท��น�� ปBNงก2ไม1ถอยเพราะมนเข2ดหลาบพอแล�ว น��ถ�าหากว1าจ+ตของเราเส��อม
คราวน�&เราต�องตาย น�น มนก2ว+�งใส1พระโคธ+กะละซ+ เพราะเข2ดหลาบเหล�อประมาณ เร��อง
แบกกองท�กข�เวลาจ+ตเส��อมน�&ท�กข�มากท��ส�ดนะ

ดงท��เคยพ6ดให�ฟAง เขาม�เง+นม�ทองชาวไร1ชาวนาม�เก�าบาทส+บบาทเขาไม1ได�ท�กข�นะ
แต1เศรษฐ�ท��ล1มจมด�วยเหต�การณ�อนใดอนหน9�งน&น เง+นแม�จะเหล�ออย61ในคลงหร�อในบ�าน
เป'นแสนๆ ก2ไม1ม�ความหมาย อนน�&ก2เหม�อนกนจ+ตของเรา ไม1ม�ความหมายท&งน&น เป'น
ท�กข�มากท��ส�ด จ+ตเส��อมท�กข�มากท��ส�ดผมไม1ล�มเลย เพราะฉะน&นพอก�าวข9&นคราวน�&แล�ว
ผ6กขาดกนเลยเช�ยว เอ�า ถ�าจ+ตเรายงเส��อมคราวน�&แล�วเราต�องตายเป'นอ��นไปไม1ได� เรา
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ทนท�กข�กบความเส��อมเจร+ญของจ+ตน�&มาเป'นเวลานานแล�ว คราวน�&จะเส��อมไม1ได� ต&งหลก
ได�แล�วท��น�� ย+�งหม�นจ�Oๆ เลย เข2ดหลาบ หม�นกนเข�าๆ น��ละการต&งใจเป'นอย1างน�&

จากน&นมนก2เป'นเร� �องพ+เศษไป ฟาดเส�ยน�งหามร� 1งหามค�%าไปเลย ตลอดร�1งๆ
ต&งแต1ยงไม1ม�ดบางค�น จนกระท�งสว1างเป'นวนใหม1ข9&นมา เก�าค�นส+บค�น แต1ไม1ได�ต+ดกน
ท�กค�น เว�นสองค�นบ�างสามค�นบ�างเอาเส�ยจ+ตจนสง1างามข9&น แล�วออกอ�ทานในตวเองว1า
ท�น�&จ+ตไม1เส��อม ไม1เส��อมแล�ว เห2นของอศจรรย�แล�วน�� ถ9งไม1เส��อมก2ไม1นอนใจ บงคบกน
อย61ตลอดเวลา น��ละเร��องการเอาจร+งเอาจงเป'นอย1างน�&ขอให�ท1านท&งหลายจ%าเอา น�&จร+ง
จร+งๆ นะ เช1นว1าต&งสต+น�&ก2บอกว1าเอานะท��น�� เหม�อนกบว1าระฆงดงเปKง น�นละฟAดกนแล�ว
น�น ไม1ยอมให�เผลอเลย เอาจร+งเอาจง ก2ได�ผลเป'นท��พอใจข9&นมาดงท��มาเล1าให�ฟAงน�&

เร��องก+เลสเป'นส+�งส%าคญมากนะ ถ�าม�อ�บายว+ธ�การปฏ+บต+อย1างน�& มนจะเก1งขนาดก2
ส6�ธรรมไม1ได� น��ละให�สต+เป'นส%าคญนะ การต&งรากฐานในเบ�&องต�นสต+ก2เป'นส%าคญ แล�วจ+ต
ม�สมาธ+ค�อความสงบเย2นใจลงไปๆ แล�วสต+ก2ต+ดแนบๆ สต+น�&เผลอไม1ได� จ+ตม�ความแน1น
หนาม�นคงเร�ยกว1าใจอ+�มอารมณ� แต1ก1อนมนห+วโหยอยากค+ดน&นค+ดน�& เร�ยกว1าจ+ตห+วโหย
ในอารมณ� เราจะใช�ปAญญาพ+จารณาในแง1ใดม�มใดก2ตาม มนเถลไถลไปตามอารมณ�ของ
มนน&นเส�ย มนไม1ได�ท%างานให� ท�น�&เม��อจ+ตอ+�มอารมณ�ด�วยสมาธ+แล�ว พาท%างานอะไรมนก2
ท%า ท%าไปตามน&น แล�วก2ร6�แจ�งเห2นจร+งเป'นล%าดบล%าดาไป

เม��อจ+ตสงบเร�ยกว1าจ+ตอ+�มอารมณ� น%าจ+ตท��อ+�มอารมณ�น�&พ+จารณาทางด�านปAญญา
แยกธาต�แยกขนธ�สกลกายท&งเขาท&งเรา ท&งหญ+งท&งชาย ท&งสตว�ท&งบ�คคลท�วแดนโลกธาต�
พ+จารณาแยกออก ท&งส1วน อน�จ
จ� ท�ก
ข� อนต
ตา ความแปรปรวนของส+�งเหล1าน� & ท &ง
ฝ�ายส�ภะ อส�ภะ ความสวยงามไม1สวยงาม ด6ร1างกายของเรา ด6ร1างกายของใครๆ ก2เป'น
แบบเด�ยวกน ไม1ม�ใครย+�งหย1อนกว1ากนเร��องอส�ภะอส�ภง ท&งหญ+งท&งชายเป'นแบบเด�ยว
กนหมด เอามาพ+จารณาน� &  น� � เร �ยกว 1าสนามรบก+ เลสต ณหา ม �ราคะเป 'นส %าค ญ
อส�ภะอส�ภงเอาลงให�หนกๆ เร�ยกว1าเย��ยมป�าช�าผ�ด+บอย61ในตวของเรา พ+จารณาด6ร6ปใด
ขนธ�ใดก2ตามให�พ+จารณาแบบเด�ยวกนน�& ให�เน�นหนกทางเร��องอส�ภะอส�ภง

เม� �อจ+ตม�ความสงบแล�วให�ออกทางด�านปAญญา อย1านอนอย6 1เฉยๆ กบสมาธ+
สมาธ+ไม1ใช1ธรรมแก�ก+เลส สมาธ+ค�อความต�ตะล1อมก+เลสท��ความฟ�Pงซ1านว�1นวายท&งหลาย
เข�ามาส61ความสงบต1างหาก ท�น�&เม��อจ+ตม�ความสงบแล�วเร�ยกว1าอ+�มอารมณ� เอาจ+ตท��อ+�ม
อารมณ�น�&ออกพ+จารณาทางด�านปAญญา แยกธาต�แยกขนธ� เกสา โลมา นขา ทนตา ตโจ
น�&ค�องานของเราผ6�ท��จะท%าตวให�หล�ดพ�นจากท�กข� เป'นงานท��ส%าคญมาก เราถนดในงานใด
เกสา หร�อ โลมา นขา ทนตา ตโจ ตโจค�อหนงห��มห1อเอาไว�คนเราจ9งพอด6ได� หนงห��มห1อ
ก2ม�ผ+วหนงบางๆ ห��มห1อหลอกเอาไว�ว1าสวยว1างาม ภายในเป'นอย1างเด�ยวกนหมด น��ละ
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ปAญญาด6ด6อย1างน�& ถ�าตาเน�&อด6 ด6ผ+วๆ เผ+นๆ เห2นแต1ผ+วหนงก2เป'นบ�ากนไปเลย ผ+วหนง
ท&งหญ+งท&งชายก2เป'นบ�า มนก2ม�ผ+วหนงเหม�อนกน บางๆ เท1าน&นละ หลอกคนโง1ได�ง1ายท�
เด�ยว

ท�น�&ปAญญาทะล�เข�าไป จากผ+วหนงเข�าไปเป'นเน�&อ มนแดงโร1 เป'นหนง หนงก2แดง
โร1 เน�&อ เอ2น กระด6ก ตบ ไต ไส�พ�ง แยกธาต�แยกขนธ� พ+จารณาแยกส1วนแบ1งส1วนออก
เป'นของปฏ+ก6ลโสโครก แล�วแต1อ�บายว+ธ�การของผ6�ปฏ+บต+ทางด�านปAญญา จะม�สต+ปAญญา
พ+จารณาพล+กแพลงหลายสนพนคม เพ��อร6�เหต�ผลกลไกอนน�&แล�วจ+ตจะถอนจากอ�ปาทาน
ออกมาเป 'นล %าด บล %าดา อส �ภะช %าน +ช % านาญเท 1าไรผ6 �น� & ใกล �ต 1อความพ �นท �กข �ละ
อส�ภะอส�ภงให�หนกนะ เวลาจ+ตสงบแล�วให�พ+จารณาทางด�านปAญญา เม��อก�าวเด+นปAญญา
เหน2ดเหน��อยเม��อยล�าร6�ส9กภายในจ+ตใจแล�ว ให�ย�อนจ+ตเข�ามาส61สมาธ+ อย1าเส�ยดายปAญญา

เวลาเข�าส61สมาธ+ให�สนใจจะเข�าส61สมาธ+ค�อพกงาน จ+ตใจไม1ต�องค+ดต�องปร�ง เพราะ
ว1าปAญญาก2ใช�สงขารค�อความค+ดปร�ง ท�น�&ถอนตวเข�ามาส61สมาธ+ เม��อสมาธ+แล�วสงบแน1ว
อนเด�ยวเท1าน&น เม��อสงบลงไปแล�วจะม�ก%าลงวงชากระปร�&กระเปร1าจ+ตใจ ร6�ส9กอ+�มเอ+บภาย
ในจ+ตใจ น��ละจ+ตเข�ามาส61สมาธ+พกงานทางด�านปAญญาไม1ท%า เวลาน�&ให�อย61กบสมาธ+ จร+งจง
กบสมาธ+ อย1าเอามาคละเคล�ากนในการปฏ+บต+ เอาสมาธ+ลงให�ได� พอจ+ตม�ความสงบเย2น
สบายแล�วมนก2ร6�ในตวเอง พอจ+ตถอนข9&นมาน�&ก2ออกทางด�านปAญญา เหม�อนกบม�ดเราได�
ลบห+นเร�ยบร�อยแล�ว ฟAนอะไรๆ ขาดสะบ&นๆ ไปเลย ไม�ท1อนน&นแหละ ม�ดเล1มน�&แหละ
แต1ได�ลบห+นเร�ยบร�อยแล�ว ขาดสะบ&นลงไป น��แหละการพ+จารณาทางด�านปAญญา นก
ปฏ+บต+ท&งหลายจ%าให�ด�นะ ท��สอนน�&สอนอย1างแม1นย%าเราไม1สงสย

เอา จบให�ด� พ+จารณาเร��องร1างกายน�&เอาให�หนก อย1าเบานะร1างกาย อส�ภะอส�ภง
ไปท��ไหนพ+จารณา เวลาม�ความช%าน+ช%านาญแล�วตวของเราท&งหมดน�&มนเป'นป�าช�าผ�ด+บ
เป'นกองอส�ภะอส�ภงเต2มไปหมดในตวของเรา จ+ตผ6�ร6�ร6�อย61น&น ปAญญาร6�อย61น&น สอดส1อง
มองทะล�อย61น&น ค1อยคล��คลายอ�ปาทานความย9ดม�นถ�อม�นในความสวยความงามมนจะ
ถอนตวออกมา เพราะอ%านาจแห1งอส�ภะอส�ภง ความสกปรกโสมมทบหวมนลงไป ความ
สวยงามจะเก+ดข9&นมาได�ยงไง น��ละพ+จารณาอย1างน�&

พ+จารณาพอเหน2ดเหน��อยเม��อยล�าแล�วให�ย�อนเข�ามาส61สมาธ+ ค�อเวลาพ+จารณามน
เพล+นจร+งๆ นะปAญญา เวลาเพล+นมนเห2นว1าสมาธ+ไม1เก+ดประโยชน�อะไรนอนตายอย61
เฉยๆ น�น เป'นอย1างน&น ต�องพก เวลาเหน2ดเหน��อยเม��อยล�าแล�วให�ย�อนเข�ามาส61สมาธ+
เพราะสมาธ+เป'นสถานท��พกงานของจ+ต ให�อย6 1น&นอย1าท%างาน ส �งสมก%าลงไว�ให�ด�ด�วย
สมาธ+ พอสมาธ+ม�ก%าลงเร�ยบร�อยแล�วจ+ตจะถอยออกมา ท�น� &พ+จารณาทางด�านปAญญา
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อส�ภะอส�ภงเอาให�แหลกละเอ�ยดๆ ไปท��ไหนเม��อช%านาญแล�วทางด�านปAญญา เด+นไปน�&
ตวเองก2เป'นป�าช�าผ�ด+บ มองไปหาผ6�ใดๆ หญ+งชาย เป'นป�าช�าผ�ด+บไปด�วยกนๆ

แล�วแต1จะเด1นทางไหนมากนะปAญญา เช1นเห2นโครงกระด6ก ไปท� �ไหนเห2นแต1
โครงกระด6ก โครงกระด6กของเราโครงกระด6กของเขา เห2นเน�&อแดงโร1 มองไปไหนก2แดง
โร1เหม�อนกน น��เป'นความช%านาญตามจร+ตน+สย พ+จารณาอย1างน�&ๆ เอาให�ช%าน+ช%านาญเร��อ
งอส�ภะอส�ภง อย1าปล1อยวาง พ+จารณาแล�วพ+จารณาเล1าเหม�อนเขาคราดนา ไม1ได�นบ
เท��ยวคราดนะ ด6ม6ลคราดม6ลไถละเอ�ยดลออสมควรท��จะปAกด%าได�แล�วก2ปAกด%า อนน�&การ
พ+จารณาน�&ให�ละเอ�ยดลออคล1องแคล1วว1องไว ไหวพร+บปAญญาทนกนๆ แล�วมนจะค1อย
เปล��ยนสภาพของมนไปเอง

เร��องความร6�ความเห2นในสกลกายน�& จะกลายเป'นป�าช�าผ�ด+บท&งเขาท&งเราท�วแดน
โลกธาต� ประกาศกงวานข9&นท��ใจ ว1าป�าช�าผ�ด+บไม1สงสย แล�วต+ดอะไรล1ะ น�นพ+จารณาซ+
มองไปท� �ไหนก2เป'นอย1างน &นๆ แล�ว จ+ตก2ถอนอ�ปาทานความย9ดม �นเข�ามาๆ เร� �องอ
ส�ภะอส�ภงน�&ผ6�พ+จารณาช%าน+ช%านาญแล�ว เร�ยกว1าท%าได�อย1างใจหวง ต&งข9&นเม��อไรเอาให�
กระจายลงไป ให�พงทลายเวลาน&นก2ได�ๆ ตามใจหวงแล�ว ให�เอาอส�ภะน&นเข�ามาต&งตรง
หน�าไม1ท%าลาย น��ละทดสอบราคะตณหาจะร6�กนจ�ดน�&

วนน�&เปFดให�ชดเจน เร��องอส�ภะอส�ภงไม1ใช1ราคะตณหานะน�น เป'นเคร��องหลอก
ให�รกให�ชง พ+จารณามากๆ เข�าแล�วมนก2ม�ต &งแต1อส�ภะอส�ภง แล�วเอามาต&งตรงหน�า
เอ�าเพ1งด6 น��ละเวลาทดสอบจะหาตวราคะแท�มนอย61ท��ไหน ทดสอบด6 ต&งอส�ภะไว�อย1างน&น
ไม1ท%าลาย เอ�า ต&งไว�เฉยๆ เพ1งด6 ไม1ก%าหนดกฎเกณฑ�ละ เอ�าเพ1งด6 มนจะเคล��อนไหวไป
ไหนด6 ไม1บงคบให�เคล��อนนะ อย1าไปบงคบเวลาน &น เอามาต &งไว�ต1อหน�า ด�วยความ
ช%านาญของอส�ภะเราพ+จารณาเต2มท��แล�วอยากพงเม��อไรพงทนท�นะ เวลาน&นไม1ให�พงไม1
ให�ท%าลาย ให�ต&งไว�ตรงหน�า น��เป'นเคร��องทดสอบ เป'นเคร��องตดส+นราคะตณหาของตน
เองจะตดส+นท��ตรงน�& วนน�&เปFดให�ฟAงชดๆ เส�ย

พ+จารณาน�&เต2มท��แล�วนะ เม��ออนน�&มนเต2มท��แล�ว ควรแก1กาลแล�วมนจะหม�นเข�าส61
ใจของตวเอง น��วนน�&บอกเส�ยบ�าง ค�อเวลามนเต2มท��แล�วก%าหนดด6น&นแล�ว มนจะหม�นเข�า
มาเอง หดเข�ามาย1นเข�ามา หดเข�ามาๆ กองอส�ภะท&งหมดท��อย61ต1อหน�าเราน&นน1ะ จ+ตน�&ละ
ค1อยกล�นเข�ามาๆ เป'นธรรมชาต+ของมนเอง แล�วเข�ามาเป'นจ+ตเส�ยเองเป'นกองอส�ภะน&น
ไม1ใช1อส�ภะน&นเป'นอส�ภะนะ จ+ตเส�ยเองเป'นอส�ภะ เม��อชดเจนแล�วมนก2สลดอส�ภะอนน&น
ทนท� อส�ภะภายนอก ตวน�&เองเป'นตวอส�ภะ ท�น�&ก2ต&งภาพอนน&นเอาไว�ฝBกซ�อมจ+ตใจเรา
น��เป'นฐานเบ�&องต�นในการร6�เง��อนของส�ภะและอส�ภะ และราคะตณหา จะตดส+นกนลงท��
ตรงน�&



10

เอาอนน&นละฝBกซ�อมให�ช%าน+ช%านาญ พอมนเข�าน�&แล�วเราจะเข�าใจทนท� อJอ ราคะ
ตณหาจร+งๆ ไม1ได�อย61อส�ภะ มนอย61ท��ใจเรา น�น พอเข�ามาถ9งท��น�&อส�ภะกบจ+ตเองไปเป'น
ตวอส�ภะ ราคะตณหาไปก%าหนดย+นด�ก2ตวน�&เองไปก%าหนดย+นด� เม��อราคะตณหามาเข�า
เป'นจ+ต ราคะตณหาอย61กบจ+ตแล�ว ก+เลสก2อย61กบจ+ตมนก2เลยพ�1งกนกบน�&เลย แล�วก2เอาอน
น&นละฝBกซ�อมตวเอง น�&เราพ6ดให�ฟAงเพ�ยงเป'นหลกเป'นเกณฑ�นะ ไม1พ+สดารมากนก ฝ�าย
ปฏ+บต+จ%าให�ด�นะข�อน�& เอาอส�ภะอส�ภงให�ช%านาญอย1างท��ว1าน�& อย1าสกแต1ว1าพ+จารณาแล�ว
พ+จารณาเล1าเฉยๆ ไม1เก+ดประโยชน� ไม1ม�หลกม�เกณฑ� เอาให�เห2นจร+งจงอย1างน�& เม��อได�
เห2นจร+งจงจะเป'นอย1างท��ว1าน�&ไม1เป'นอย1างอ��น ไม1ม�ใครบอกมนก2เป'นเอง แล�วหม�นเข�า
มาๆ เข�ามาถ9งใจ ใจเป'นอส�ภะเส�ยเอง ใจเป'นราคะตณหาไม1ได�ม�อะไรเป'น ท�น�&มนก2ปAด
อนน&นเลยทนท� เข�าใจแล�วน�น ราคะตณหาขาดแล�วได�หลกเกณฑ�แล�ว

ถ�าเป'นเนยยะอย1างพวกเราน�&ต�องฝBกซ�อมนะ เอาอส�ภะน�นละต&งป�Qบออกไปแล�ว
มนจะหม�นเข�ามาตามเด+ม ต&งป�Qบตรงน&นแล�วแทนท��จะอย61น&น มนจะหม�นเข�ามาหวใจ
ตามเด+มๆ แล�วช%านาญเข�าๆ เร2วเข�าๆ ต1อไปก2ค1อยหมดไปๆ พอต &งป� Qบน� �มนไม1ได�
พ+จารณาอะไรละ มนจะกล�นเข�าภายในใจๆ มากองอย61ท��ใจๆ น��ช%านาญเข�าไปมากแล�ว
พอต&งข9&นมาแล�วกล�นทนท�ๆ ใจกล�นทนท�ๆ ส�ดท�ายหมด หมดจากน&นแล�วก2เป'นเร��อง
ความว1างเปล1าของจ+ต จะพ+จารณาอส�ภะอส�ภงได�ยงไง ต&งปALบมนดบพร�อมๆ จะไปแยก
ธาต�แยกขนธ�ได�ยงไง น��เป'นข&นๆ อย1างน�&การพ+จารณา

ตวน�&ตวส%าคญมากจ9งต�องพ+จารณา พอได�อนน�&แล�วจะได�รากได�ฐานต1อไป ไม1
ต�องอธ+บายต1อไปมนจะม�ทางเด+นต1อไป อนน�&เป'นทางเด+นท��ถ6กต�องด�งาม ผ6�เข�าใจใน
เร��องราคะตณหาอส�ภะอส�ภงน� &แล�วเป'นทางเด+นตลอดจะไม1หม�นลง ท�น�&ม�แต1หม�นข9&น
เพราะฉะน&นท1านผ6�ส%าเร2จอนาคาม� ค�อส+&นราคะตณหาเร�ยบร�อยแล�ว ม�แต1หม�นข9&นๆ ส+&น
ท�แรกยงไม1สมบ6รณ�เต2มท� � ก2ตายแล�วไปเก+ด อว+หา แล�วก2เล� �อนไป อตปปา ส�ทสสา
ส�ทสส� อกน+ษฐา น��ส�ทธาวาสห�าช&นในช&นพรหมโลก น�&เป'นท��อย61ของพระอนาคาม�ผ6�จะไม1
กลบมาเก+ดอ�ก แต1ม�หยาบกลางละเอ�ยดเป'นล%าดบ น��หมายถ9งเราผ6�ท��ถ6ไถไปมาธรรมดา
เนยยะ แต1ท1านผ6�ท��เป'นข+ปปาภ+ญญาเป'นอ�กอย1างหน9�ง เราจะเอามาแบบเด�ยวกนไม1ได� น��
อธ+บายให�ฟAง

ส1วนมากจะอย61ในเนยยะน�&ละ ถ6ไถไปมา เอ�า ฝBกซ�อมๆ จ+ตมนจะละเอ�ยดเข�าไป
แล�วหม�นข9 &นเร� �อย อว+หา อตปปา มนอย6 1ในจ+ตน &นแหละ มนจะก�าวไปเองๆ จนถ9ง
อกน+ษฐา เสร2จแล�วพ�1งน+พพานเลย หมดโดยส+&นเช+ง น��ละท��น��เร�ยกว1าส+&นแล�วส+&นท�กข�ถ9ง
น+พพาน ว�ส�ต� พ
รหม
จร�ย� กต� กรณ�ย� พรหมจรรย�ได�อย61จบแล�ว เสร2จก+จในพ�ทธศาสนา
ค�อการแก�ก+เลสฆ1าก+เลส ซ9�งเป'นงานท��หนกมากท��ส�ดได�ส+&นส�ดลงไปแล�ว กต� กรณ�ย� งาน
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ท��ควรจะท%าได�ท%าส%าเร2จลงไปแล�ว งานท��ควรจะท%าค�องานถอดถอนก+เลสน&นแหละ ได�ท%า
เสร2จส+&นลงไปเร�ยบร�อยแล�ว น�นเร�ยกว1าหมดการหมดงาน

ธรรมท��กล1าวมาเหล1าน�&ท1านท&งหลายอย1าไปหามองด6น6�นมองด6น�&นะ ด6สถานท��น�น
ท��น�� เช1นพระพ�ทธเจ�าน+พพานอย61ทางโน�นทางน�&อะไร เท1าน&นเวลา เท1าน�&เวลา สองพน
สามพนปIน&นนะ น&นเป'นม�ดกบแจ�งเป'นกาลเป'นเวลา แต1ก+เลสจร+งๆ มนอย61หวใจของเรา
ธรรมแก�ก+เลสอย61กบใจของเรา ให�มาแก�กนตรงน�& อย1าไปย�1งเหย+งว�1นวายกบกาลสถานท��
เวล�%าเวลา ก+เลสอย61กบหวใจ ให�แก�ก+เลส อย1างอ�บายท��กล1าวมาแล�วน�& ให�เอาตรงน�& ธรรม
ว+นยค�อศาสดาของเราท&งหลายท��พระพ�ทธเจ�าทรงมอบไว�แล�ว ว1าธรรมและว+นยน&นแลจะ
เป'นศาสดาของเธอท&งหลายแทนเราตถาคต เม��อเราล1วงไปแล�ว

ศาสดาของเราค�ออะไร ค�อธรรมค�อว+นย เพราะฉะน&นจงเป'นผ6�ใกล�ช+ดต+ดพนกบ
ธรรมกบว+นย ซ9�งเท1ากบตามเสด2จพระพ�ทธเจ�าท�กระยะ ท�กความเคล��อนไหวของตวเรา
ถ�าห1างเห+นจากน�&แล�วไม1ม�ท1านะ เราอย1าว1ากาลน&นสถานท��น��จะเป'นมรรคเป'นผล ไม1ม�
อะไรเป'นมรรคเป'นผล ไม1ม�อะไรเป'นก+เลสตณหาและเป'นธรรมแก�ก+เลส เป'นอย61ท��หวใจ
ของเรา เอาธรรมว+นยน�&เป'นเคร��องบ�กเบ+กทางเด+น พระว+นยท1านสอนว1าอย1างไรอย1าข�าม
เก+น อย1าล1วงเก+นเป'นอนขาด พระว+นยท1านก&นเอาไว�อย1าออกไปสองฟากทาง พอข�ามน�&
ปALบลงเหวลงบ1อแล�ว ถ�าข�ามเก+นพระว+นยลงเหวลงบ1อแล�ว

ธรรมก2ศรทธา ว+ร+ยะ สต+ สมาธ+ ปAญญา เป'นต�น เอา หม�นเข�าไป ความเพ�ยรดงท��
กล1าวมาแล�วน�& น�&เร�ยกว1าธรรม ก�าวธรรมให�ด�ให�แน1นหนาม�นคงไปเร��อยๆ ว+นยแน1นหนา
ม�นคง ว+นยก2ศาสดา ธรรมก2ศาสดาให�เราก�าวเด+น ว+นยก2ให�ถ6กต�องแม1นย%า เท1ากบตาม
เสด2จพระพ�ทธเจ�าด�วยพระว+นยท��สมบ6รณ�ในหวใจของเรา ธรรมก2ก�าวเด+นด�วยความพาก
ความเพ�ยรของเรา แล�วก2จะเจร+ญร�1งเร�องข9&นไปเร��อยๆ จนกระท�งถ9งว+ม�ตต+หล�ดพ�น จะ
นอกเหน�อไปจากธรรมจากว+นยน�&ไม1ได�เลย

ท1านท&งหลายอย1าไปมองพระพ�ทธเจ�าท� �น61นท��น� � มรรคผลน+พพานอย61เด�อนน&น
เด�อนน�& สถานท��น�นท��น�� มนม�แต1ม�ดกบแจ�ง ก+เลสไม1ม�ม�ดม�แจ�งแต1อย61หวใจเรา ธรรมก2ไม1
ม�ม�ดม�แจ�งอย61ท� �หวใจเช1นเด�ยวกน ก+เลสคร&งพ�ทธกาลแต1คร&งก1อนๆ ก2ก+เลสประเภท
เด�ยวกน ธรรมก2เป'นธรรมประเภทเด�ยวกนแก�กนตก ตกมาโดยล%าดบล%าดา ธรรมเป'น
เคร��องแก�ก+เลสสงหารก+เลสเป'นล%าดบล%าดา ท%าไมมาอย61กบเราจะคร9จะล�าสมยไป ทน
สมยล&%าย�คต &งแต1ก+เลสน&นเหรอ เอา พ+จารณานกปฏ+บต+ ต�องม�ความเข�มข�นต1อการ
ปฏ+บต+ของตนอย1าอ1อนแอ

อย1าหวงส+�งใดท��จะเป'นสาระส%าคญ ย+�งกว1าศาสดาค�อธรรมว+นยน�&อย61ในหวใจของ
เรา อนน�&ฝากเป'นฝากตายกบน�&เลย มรรคผลน+พพานจะจ�าข9&นท��หวใจของเรา ตามหลก
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ธรรมว+นยท��ช�&บอกๆ ไปโดยล%าดบล%าดา อย61ท��น��นะ ไม1อย61ท��ไกลท��ไหน มรรคผลน+พพาน
อย61ท��หลกธรรมหลกว+นย เอาก�าวไปตามน�&ๆ ถ9ง

ผ6�ปฏ+บต+ต�องเอาจร+งเอาจง อย1าเหลาะแหละ ท%าอะไรให�จร+งให�จง ให�ม�สต+ท�ก
อย1าง ถ�าม�สต+แล�วงามตานะ ม�สต+แล�วปAญญาก2จะค1อยออกย+บๆ แย2บๆ ถ�าคนม�สต+ม�
ความร6�ส9กตวอย6 1 ปAญญาก2เป'นปAญญาข9 &นมา ถ�าไม1ม�สต+แล�วไม1เป'นท1านะ สต+ขาดเส�ย
อย1างเด�ยวเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ความเพ�ยรก2ล�มเหลว ถ�าสต+ยงด�อย61 ต&งแต1พ�&นอย1าง
ท��อธ+บายให�เป'นแบบเป'นฉบบแล�วน�&เร��อยข9&นไปจนกระท�งเป'นมหาสต+มหาปAญญา แต1วน
น�&ไม1ได�พ6ดถ9งมหาสต+มหาปAญญา การก�าวเด+นของความเพ�ยรของจ+ตใจน�&จะละเอ�ยดเป'น
ล%าดบล%าดาไป ดงท��พ6ดว1าพอผ1านจากอส�ภะอส�ภงน�&แล�วขาดสะบ&นไปแล�ว จ+ตจะฝBกซ�อม
ไปละเอ�ยดลออแล�วจะว1างเป'นอวกาศไปแล�ว เป'นสต+ปAญญาอตโนมต+ พ+จารณาเร��อง
นามธรรมท��เก+ดกบจ+ต เก+ดแล�วดบๆ ไม1ว1าด�ว1าช�วจะเก+ดข9&นจากจ+ต

เร� �อง อส�ภะอส�ภ�ง ท�ก
ข� อน�จ
จ� อนต
ตา เก��ยวกบร6ปน &นหมดปAญหาไปต&งแต1
ราคะตณหาขาดสะบ&นลงไปแล�ว ไม1ม� ม�ต&งแต1นามธรรม ถ�าว1า อน+จจงก2ด� หร�ออนตตาก2
ด� จะอย61ในนามธรรม เก+ดแล�วดบๆ ไม1ว1าด�ว1าช�วเก+ดมาจากไหนตามเข�าไปๆ ก2ไปหา
หลกใหญ1ค�ออว+ชชาน&นแหละ ตามเข�าไปหลายคร&งหลายหนก2ไปถ9งอว+ชชา น��ละการ
พ+จารณามนว1างไปหมดนะ พอหมดร6ปธรรมน�&แล�วจ+ตใจจะว1างไปเป'นล%าดบ ว1างเป'นข&น
เป'นตอน ละเอ�ยดเข�าไปๆ แต1ยงไม1ว1างภายใน เร�ยกว1าจ+ตว1างๆ

ท�น�&พอถ9งข &นอว+ชชาถอนพรวดออกหมดเร�ยบร�อยแล�ว น�นละว1างท&งภายนอก
ค�อท�วๆ ไปหมด จ+ตน�&ว1างไปหมดส6ญไปหมด ว1างท&งภายในค�อก+เลสท��อย61ภายในจ+ตใจ
ซ9�งยงไม1ว1างท�แรก ก+เลสขาดสะบ&นค�ออว+ชชาขาดสะบ&นลงไป จ+ตก2ว1างภายใน ว1างท&งภาย
นอก ว1างท&งภายใน วางท&งภายนอก วางท&งภายใน ปล1อยหมด เร�ยกว1าเร�ยนโลกจบ
เร�ยนธรรมจบ โลกน�&เร�ยนจบแล�วปล1อยวางโดยส+&นเช+ง ธรรมเร�ยนจบแล�วเป'นธรรมธาต�
บร+ส�ทธ+ Rส�ดส1วนหาท��ต�องต+ไม1ได�เลย น��ละจ+ตเม��อได�รบการบ%าเพ2ญ การอบรมรกษาอย61
บ%าร�งรกษาอย61เสมอจะเป'นอย1างน�& ขอให�พากนต&งอกต&งใจ

ผมก2ไม1ค1อยม�เวลาจะแนะน%าส�งสอนพระเณรท&งหลาย เน��องจากงานของผมน�&ย�1ง
มากๆ แล�วธาต�ขนธ�ก2ไม1ค1อยเป'นไปอย1างว1าน�นละ ล�มล�กคล�กคลานไปอย1างน&น พากน
ต&งอกต&งใจ อย61ด�วยกนให�ด6หวใจตวเอง เท�ยบกบหวใจคนอ��นเป'นยงไงบ�าง ถ�ามนค+ด
แย2บออกไปถ9งเร��องท��เป'นความไม1ด�ต1อผ6�อ��นผ6�ใด ยกโทษยกกรณ�ผ6�ใด น��ค�อเราเป'นมหา
โจรแล�วนะ เร+�มเก+ดแล�วในหวใจของเรา มนจะล�กลามออกไปกระทบกระเท�อนผ6�อ��นให�
เส�ยหายไปตามๆ กน โดยเจ�าตวไม1ร6�ว1าตวเป'นผ6�ก1อไฟเผาหวอกตวแล�วก2ไปเผาหวอก
คนอ��น ให�จ%าให�ด�ตรงน�& ท�กคนด6กนด6ด�วยความเมตตาสงสาร ด6ด�วยความเป'นธรรม อย1า
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ด6ด�วยการเพ1งโทษเพ1งกรณ� น&นเป'นเร��องของก+เลส ด6กนด�วยความเป'นธรรม เมตตา
สงสารให�อภยซ9�งกนและกน น�&ค�อความเป'นธรรม อย61ด�วยกนได�ผาส�กร1มเย2นตลอด

ถ�าด6ด�วยการเพ1งโทษเพ1งกรณ� มองเห2นปALบน�&เพ1งโทษเพ1งกรณ�ไปแล�ว ม�แต1เร��อง
ก+เลสออกท%างานก1อน แล�วก2ต%าหน+คนน&นต%าหน+คนน�& ตวเองไม1ยอมต%าหน+ ตวเองไม1เห2น
โทษตวเอง คนน�&ไปท��ไหนก1อไฟไปท��น&นแหละ ไม1ว1านกบวชไม1ว1าฆราวาส ให�ด6หวใจตว
มนเป'นอย61น�& แล�วจะม�ความสงบร1มเย2น การปฏ+บต+ธรรมอย61ด�วยกนน�&ต�องได�เก2บความร6�
ส9ก ต�องเป'นผ6�อดทน ค�อก+เลสมนดนออกมา อยากพ6ดอยากจาอยากด�อยากด1าเขา น�น
ก+เลสมนดนออกมา ให�เก2บความร6�ส9กไว� อย1าพ6ด สงบปากปFดปาก ส+�งไม1ควรพ6ดอย1าพ6ด
ส+�งท��เป'นภยออกจากปากเป'นภยทนท� ส+�งท��เป'นค�ณออกจากปากเป'นค�ณเป'นธรรมทนท�
รกษาตวเองรกษาอย1างน�& ต&งใจประพฤต+ปฏ+บต+ ท�กคนๆ หวใจม�ด�วยกนหวงพ9�งตวเอง
หวงพ9�งเราผ6�บ%าเพ2ญด�วยกนน&นแหละ ให�พากนต&งอกต&งใจ

น��เข�าพรรษาแล�วต&งแต1วนพร�1งน�&ไป น�นก2จะบ+ณฑบาตดงธ�ดงค�ท��เคยปฏ+บต+มาท�ก
ปI ประชาชนท&งหลายม�ศรทธาก2เอามาใส1บาตร ตามเขตท��ปAกไว�แล�ว ถ�อเอาก%าแพงเก1าน�&
เป'นบาทฐาน เร�ยกว1ารบมาถ9งน&นแล�วก2หย�ด เราเอาอนน�&เป'นบาทฐานไปเลย พระให�
บ+ณฑบาต แล�วเราก2ใส1บาตร ม�เท1าไรเราก2ใส1ตามศรทธาของเรา พระท1านรบมาแล�วก2
เป'นเร��องของท1านเอง ข�อวตรปฏ+บต+ประจ%าพระก2ค�อไม1รบท��มาถ9งวดแล�ว เขาใส1บาตร
เขาถวาย ธ�ดงค�ข�อน�&ถ�ารบขาดธ�ดงค� ท1านไม1ใช1เย1อหย+�งจองหองนะ ธ�ดงค�บงคบไว�ให�
เป'นผ6�ม�ความมกน�อย ได�มากได�เท1าไรก2ตามเอาเพ�ยงเท1าน�&ๆ เพ��อจะดดก+เลสตวมนโลภ
มาก ก+นไม1พอน�นเอง ต�ลงมาธรรมะจะได�ค1อยเจร+ญร� 1งเร�องข9 &นไปเป'นล%าดบ น� �การ
ปฏ+บต+ตน

คร&งพ�ทธกาลท1านหนกแน1นในการประกอบความพากเพ�ยรมากท�เด�ยวนะ ด6ใน
ต%ารา ประกาศปPางๆ อย61ในต%ารา น�&ก2ได�เร�ยนมาพอประมาณจ9งพ6ดได�เต2มเม2ดเต2มหน1วย
ตามก%าลงของเราท��ศ9กษาเล1าเร�ยนมา ท1านเน�นหนกทางการแก�ก+เลสท&งน&น ประกอบ
ความพากเพ�ยร ไม1ม�งานอะไรในพระส%าหรบคร&งพ�ทธกาล ม�ต&งแต1เด+นจงกรมน�งสมาธ+
ภาวนา เท��ยวอย61ในป�าน&นเขาล6กน�& ถ&%าน&นเง�&อมผาน�& หาท��สงบสงดโดยถ1ายเด�ยวเท1าน&น
เพ��ออรรถเพ��อธรรมประกอบความพากเพ�ยร น��คร&งพ�ทธกาลเร��อยมาๆ คร&นต1อมาน�&
ก+เลสมนก2ยกทพเข�ามาทบเอาๆ เร��องการเร��องงานเร��องวตถ�ต1างๆ มากองอย61ในวด กอง
อย61ในพระในเณรไปหมดแล�วเวลาน�& ธรรมภายในใจไม1ค1อยสนใจนะ แล�วสร�างน&นสร�าง
น�&ย�1งไปหมด

สร�างวดสร�างวาพออย6 1ได�เท1าน &นเอง สถานท� �อย6 1พออย6 1ได� หลบนอนได�พอ
กระตMอบกระแตMบ ท1านบอกว1าร�กขม6ลในป�าในเขา ร�กขม6ลร1มไม� น�นละพระพ�ทธเจ�าสอน
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ไว� เราอย61ก2เราเป'นคนไม1เหม�อนสตว� ม�ท��ม�งท��บงกระตMอบกระแตMบพออย61ได�เท1าน&นพอ
ขอให�ได�ประกอบความพากเพ�ยรได�เต2มเม2ดเต2มหน1วย อนน�&เป'นท��เหมาะสมและถ6กต�อง
ตามจาร�ตประเพณ�ของพระอร+ยะท&งหลาย ส�บเน��องมาจากพระพ�ทธเจ�าพาด%าเน+นมา
อย1างน�& อย1าปล1อยอย1าวาง ความเพ�ยรให�ถ�อเป'นหลกเป'นเกณฑ� ขอให�ม�ความเพ�ยร
เร��องช%าระก+เลส ก+เลสจะขาดสะบ&นไปเช1นเด�ยวกบคร&งพ�ทธกาล ก+เลสตวใดไม1เหน�อ
ธรรมไปได�เลย ธรรมน�&ปราบเร�ยบว�ธ น��ละจ%าให�ด�ในข�อน�&นะ

เร��องการปฏ+บต+อย1าอ1อนข�อ ใครปฏ+บต+ยงไงการอดนอนผ1อนอาหาร ให�เป'นตาม
จร+ตน+สยของแต1ละรายๆ ไป เช1นผ1อนอาหาร ผ1อนเป'นยงไง ภาวนาเป'นยงไงผ1อน
อาหาร อดอาหารภาวนาเป'นยงไง เราต�องสงเกตตวเราเอง อนน�&คนอ��นคนใดไปบงคบ
ไม1ได� และอนน�&ก2เป'นค%าบอกเล1าส%าหรบผมเองเคยปฏ+บต+มาอย1างน�& การผ1อนอาหารใน
ธรรมม�อย61แล�ว การอดอาหารน�&ท1านม�บอกไว�สองแง1 ค�อถ�าอดเพ��อโอ�เพ��ออวดแล�วปรบ
อาบต+ท�กอ+ร+ยาบถความเคล��อนไหว ก2ค�อหมายความว1าไม1ให�อด แต1ถ�าอดเพ��ออรรถเพ��อ
ธรรมเพ��อความพากความเพ�ยร อดเถ+ดเราตถาคตอน�ญาต น��ม�แง1อย61อย1างน�&

ถ�าอดเพ��อโอ�เพ��ออวดแล�วปรบอาบต+โทษตลอดเวลาท�กความเคล��อนไหว แต1ถ�า
อดเพ��อประกอบความพากเพ�ยรแล�วอดเถ+ดเราตถาคตอน�ญาต น�นท1านว1าอย1างน &น
เร��องผ1อนอาหารก2เหม�อนกน ตามจร+ตน+สยของเรา เราอดอาหารก2ด�ผ1อนอาหารก2ด� เรา
ไม1ได�ตรสร6�เพ��ออดอาหารผ1อนอาหารนะ ตรสร6�ด�วยความเพ�ยรของเรา อนน�&เป'นเคร��อง
หน�นให�ประกอบความเพ�ยรด�วยความสะดวกสบาย เราก2ประกอบความเพ�ยรได�
สะดวกๆ แก�ก+เลสไปได�คล1องตวๆ

ถ�าไม1ค%าน9งถ9งเร��องการอย61การก+นน�&  เวลาก+นมากๆ มนทบนะ  ก+นมากนอนมาก
ข�&เก�ยจมาก น�น ราคะตณหาก2เร+�มพองตวข9&นมาอย61ในหวใจน&นแหละ มนไม1ได�ออกมา
แสดงทางร1างกายนะ มนย+บแย2บข9&นภายในใจ ส%าหรบผ6�จะฆ1าก+เลสตวส%าคญเหล1าน�&แล�ว
ท1านจะถ�อเป'นเหต�อนร�ายแรงมาก มนย+บแย2บข9&นมาน� &จะสะด� �งทนท� แล�วร�บแก�กน
ทนท�ๆ เพราะฉะน&นจ9งต�องระมดระวงเร��องอาหารการบร+โภค แล�วการประกอบความ
เพ�ยรของเราก2สะดวก เราผ1อนอาหารไปได�พอด+บพอด�ขนาดไหน เอา ย9ดเอาเป'นหลก
ผ6�อดอาหารก2ตามแต1ท��จะอดได�มากน�อย ให�พ+น+จพ+จารณาตวเอง

อนน� &เป'นเร� �องอธยาศยของเรา ท� �จะใช�ความเฉล�ยวฉลาดรอบคอบท&งหลาย
ปฏ+บต+ความเพ�ยร ถ�าปฏ+บต+ไปเฉยๆ ท%าไปเฉยๆ ไม1ได�นะ ไม1ได�เร��อง ไม1ได�ค+ดด�วยสต+
ปAญญาเส�ยก1อน เด+นจงกรมก2เด+นไปอย1างน&นละไม1ได�เร��องได�ราว ไม1เห2นเหต�เห2นผล
อะไร อย1างน&นไม1ได�เร��องนะ ต�องม�สต+ ท�กอย1างต�องม�สต+ปAญญารอบตวอย61ตลอดเวลา
ทดสอบบวกลบค6ณหารในตวของเราอย61เสมอ ผ6�น�&ละผ6�จะก�าวเข�าส61มรรคผลน+พพานได�
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หลกธรรมหลกว+นยสมบ6รณ�แบบ มรรคผลน+พพานสมบ6รณ�แบบอย61กบหลกธรรมหลก
ว+นย อย1าไปหามรรคผลน+พพานท��ไหน ให�ตามเสด2จพระพ�ทธเจ�าด�วยธรรมด�วยว+นย อน
น�&ละถ9งท��ส�ด

พ�ทธศาสนาค�อตลาดแห1งมรรคผลน+พพาน เอา ก�าวไปเด+นไป ไม1บกพร1องพ�ทธ
ศาสนาของเรา เป'นศาสนาท��เล+ศเลอส�ดยอดแล�ว น�&เราได�มาพบพ�ทธศาสนา ย+�งมาบวช
เป'นพระน�&ด�วยแล�วก2ย+�งเล+ศเลอ เอาให�จร+งให�จงให�เห2นมรรคผลน+พพาน พระพ�ทธเจ�า
สอนไว�เพ��อเราท�กคนมรรคผลน+พพาน เอา ปฏ+บต+ มรรคผลน+พพานเป'นศ6นย�กลาง ใคร
ม�ความสามารถมากน�อยเพ�ยงไร จะเป'นไปตามความสามารถของตนน&นแหละ ให�จ%าให�
ด�

ส%าหรบประชาชนญาต+โยมก2ให�พากนต&งอกต&งใจประพฤต+ปฏ+บต+ การให�ทาน
การรกษาศ�ล การภาวนา เราจะม�กฎเกณฑ�บงคบตนข�อใดบ�างในสามเด�อนน�& อย1าให�
ผ1านไปเปล1าๆ ไม1เก+ดประโยชน� เช1น ผ6�ท��เคยให�ทาน ม�ขาดบ�างท%าบ�างอย1างน�& เอ�าต&งใจ
ไว�เลย ต&งสจจอธ+ษฐานไว�ไม1ให�ขาด แม�ไม1ได�ให�ทานวนหน9�งได�ใส1บาตรองค�เด�ยวก2ยงด�
ไม1ขาด น�น ให�ปAกไว�เป'นหลกเป'นเกณฑ� รกษาศ�ล ศ�ลยงไง เอ�า รกษาเราจะเป'นผ6�รกษา
ตวของเราน�& รกษาศ�ลก2ศ�ลเป'นสมบต+ของเรา ค�อรกษาตวของเราน&นแหละ เอาให�ด� ใคร
ม�ความหละหลวมอะไรๆ การประพฤต+ตวโกโรโกโสให�ดดลงด�วยธรรม ไม1ม�ธรรมดดไม1
ได�นะ ฉ+บหาย ต�องเอาธรรมไปดดสนดานมน เช1นเคยก+นเหล�าเมายาส�รานาร�อะไร ตด
ขาดลงไปๆ ด�วยธรรม อย1างอ��นตดไม1ได�นะ ถ�าเอาธรรมตดน�&ขาดสะบ&นไปเลย.ให�พา
กนจดจ%า

การประกอบความพากความเพ�ยรเอาให�ด�ท�กคน ให�ด6ใจตวเอง ใจคนอ��นกบใจ
ของเรามนเหม�อนกนน&นแหละ ด6เขาด6เรา เฉล��ยความร6�ความเห2นเข�าหากน มองด6กน
อย1าเอาความเพ1งโทษเพ1งกรณ�ไปด6 เรามนเป'นนกโทษแล�วนะอย1างน&นน1ะ ไปมองใครม�
แต1นกโทษ ไปหาขโมยจ�องโทษคนน&นโทษคนน�& ตวขโมยใหญ1คนน�&หาสาระไม1ได� อย61ท��
ไหนขวางโลก ทะเลาะเบาะแว�งกนออกมา เม��อทนไม1ไหวพ6ดปPองแปPงๆ ออกมา เอาละ
ทะเลาะกน ใช�สต+ปAญญาด6 ด6หวใจตนเอง หวใจเขาด6 ไม1ควรว1าอย1าไปว1า ด6แล�วให�อภย
กน อย1าด6แล�วไปด6ถ6กเหย�ยดหยาบเขาด�ด1าว1ากล1าวเขาใช�ไม1ได�นะ ด6แล�วก2ให�แนะน%ากน
ด�วยความเมตตาสงสารช��อว1าเป'นธรรม ผ6�ฟAงก2ฟAงโดยธรรม อย1าทะนงตว อย1าโอ�อวด
ความร6�ว+ชา

ท�กอย1างๆ มนความร6�ว+ชาของก+เลส ความร6�ว+ชาของธรรมสอนลงไปให�ย9ดให�เกาะ
ความร6�ของก+เลสน&นสอนลงไปก2เป'นก+เลสไป ไปว1าให�เขามนก2เป'นก+เลสรบกนมา เลยกด
กนเหม�อนหมา ใช�ไม1ได�นะ ให�พากนต&งอกต&งใจ วนน�&ก2เห2นจะพ6ดเพ�ยงเท1าน�&แหละ และ
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ต1อไปให�พากนประกอบความพากเพ�ยรพระเณรเรา ต&งอกต&งใจปฏ+บต+ให�จร+งให�จง การ
ภาวนาดงท� �พ6ดแล�วน�& ใครอย61ในธรรมอะไรให�ต &งสต+ท%าความพากเพ�ยรน&นให�ด� อย1า
ปล1อยสต+ สต+น�&ส%าคญมากท�เด�ยว ต&งแต1พ�&นๆ จนเป'นมหาสต+มหาปAญญา ไม1ม�ค%าว1าจะ
คร9จะล�าสมย เป'นความจ%าเป'นอย1างมากตลอดไปเลย ท1านจ9งว1าเป'นมหาสต+มหาปAญญา
ค�อว1าแก1กล�าสามารถจนกลายเป'นมหา มหาแปลว1าใหญ1 แก1กล�าสามารถข9&นเป'นมหาสต+
มหาปAญญา สต+ก2แก1กล�าปAญญาก2สามารถฆ1าก+เลส ตว อว�ช
ชาปจ
จยา น&นละจะขาด
สะบ&นลงไปด�วยมหาสต+มหาปAญญา ต&งแต1ต&งไปท�แรกน�� ถ9งข&นน&นแล�วขาดสะบ&นไปเลย

เอาละวนน�&ก2เห2นว1าสมควร การเทศนาว1าการน&นผมไม1ค1อยม�เวลาท��จะเทศน�ส�ง
สอนหม61เพ��อนนะ ด6เอาเถอะงานของผมย�1งไปหมด ธาต�ขนธ�ก2ไม1อ%านวย งานก2ภายนอก
อย61ท��ไหนๆ ไม1ได�ว1างๆ ละ จนกระท�งอ+ดหนาระอาใจ จะออกมาจากก�ฏ+จะไปด6งานด6การ
ในวดในวาออกไปไหนไม1ได�มนร�ม เอ�าพ6ดให�ชดเจน พอเห2นหน�าไม1ได�นะ มนร�มเข�ามา
มนร%าคาญนะ เวลาเทศน�ก2เทศน�ให�ฟAงท�กส+�งท�กอย1าง เห2นแล�วอย61ท� �ไหนก2ยกม�อไหว�
กราบอย61น&นก2แล�วกน น��ร�มเข�ามาๆ หลวงตาๆ สนพร�าน��อยากว1าง&นเรา มนร%าคาญ ไปท��
ไหนร�มๆ ร�มหาอะไร ด6ใจของตวเอง ไหว�ท1าน น�งไหว�อย61น&นก2ได�เป'นอะไรไป ไปร�มหา
อะไร น��ละท��ให�ร%าคาญนะ

เวลาเทศน�ก2เทศน�เต2มเม2ดเต2มหน1วย ไปแล�วยงมาร�มอ�กตามอ�ก ย�1งกนเปล1าๆ
นะ หมาเขาไม1ได�มาฟAงเทศน�นะ เล1นกบเขาก2ไม1เป'นไร เขามาร�มกบเราก2ไม1เป'นไรเพราะ
เวลาเทศน�เขาไม1ได�ฟAง เขาก2เอาว1างๆ น&นก2ไม1เป'นไร ไอ�คนน��ซ+ ฟAงเทศน�ฟAงธรรมอย61ไม1
แล�ว พอมองเห2นท��ไหนแล�วร�มใส1กนๆ จ9งบอกว1าร%าคาญ พ6ดให�ฟAงชดเจนอย1าร�มนะ ไป
ท��ไหนเราจะไปของเราเอง เราไม1ให�ใครร�ม เราไปด�วยเหต�ด�วยผลของเรา เราม�ธ�ระของ
เราอะไรเราไป วดน�&อย61ในความปกครองของเรา ต�องได�ด6แง1น&นแง1น�&ท�กส+�งท�กอย1าง ต�อง
ได�ออกตรวจตราพาท�อย61ตลอด อะไรควรจะส�งเส�ยอะไรต�องได�ส�งเส�ย น�&ละเป'นเหต�ท��จะ
ให�ออกไปอย61เร��อยๆ ไปด6น&นด6น�& ไม1ใช1ออกไปเฉยๆ

เอาละวนน�&เทศน�เพ�ยงเท1าน�&ก2เห2นว1าจะพอสมควรแก1เวล�%าเวลา ขอความสวสด�จง
ม�แก1บรรดาท1านท&งหลายโดยท�วกนเทอญ
พ�ดท ายเทศน#

แล�วม�อะไรอ�กไหมล1ะพระเรา ม�อะไรอ�ก พระวดต1างๆ ท��มาอย61เต2มน�& วดนาแอ
งก2ม�วดไหนอ�ก พอกลบไปแล�วก2ไปเข�าพรรษาตนเองๆ ทางน�&ก2เข�าพรรษาท��น�� ให�พากน
เร1งนะความเพ�ยร เอาให�หนก อย1าให�ว1างสต+กบจ+ต อย1าให�ว1างจากกน เอาให�จร+งให�จง
เร� �องจ+ตเส� �อมผมก2เล1าให�ฟAงแล�ว น �นละมนน1าเข2ดไหมล1ะ ควรจะเข2ดท�กคน พอได�
ปรากฏข9&นมาแล�วให�บ%าร�งรกษาให�ด�ๆ อย1าเผลอตวนะ ผมน�&มนเป'นข9&นมาน�&มนไม1ร6�จก
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ว+ธ�รกษา ไปเผลอตวท%ากลดหลงหน9�งเท1าน&นละ ยงไม1เสร2จ ภาวนาเข�าได�บ�างไม1ได�บ�าง
อ�าว ตายเป'นยงไงยงง�& ร�บร�อยกลดป�QบปALบๆ เสร2จแล�วออกเลย มนเส��อมจนหมดตว โอMย
เป'นท�กข�มากนะจ+ตเส��อมน�� อย61ท��ไหนหาความสบายไม1ได� ผมน�&เป'นมาแล�ว เพราะฉะน&น
ผมจ9งเข2ดถ9งขนาดน&น หากว1าจ+ตเราเส��อมคราวน�&เราต�องตาย

มนก2เข�าแบบพระโคธ+กะ ค�อจะทนอ�กต1อไปไม1ได�แล�ว เพราะฉะน&นถ�าเรายงม�
ช�ว+ตอย61จ+ตเราจะเส��อมไปไม1ได� มนจ9งมดกนอย61ตลอดเวลาเลย เพราะความเข2ดหลาบอ+�ม
พอน&นละ เข2ดมากท��ส�ดเลย มนจ9งไม1ได�เส��อมอ�ก ฟAดกนเลย พระโคธ+กะท1านเส��อมเพ�ยง
ห�าหน หนท��หกท1านเอาม�ดมาเฉ�อนคอตวเอง ไอ�เราน�&เม��อมนทนไม1ไหวมนจะเป'นได�นะ
น+สยใจอนน�& มนจะเป'นได� เพราะฉะน&นถ9งสกดกนเลยว1า ถ�าเรายงไม1ตายจ+ตเราจะเส��อม
ไปไม1ได� ก2ค�อว1ามดกนตลอดเวลาเลย ด�วยเหต�น�&มนจ9งไม1เส��อม ต&งแต1น&นมาไม1เส��อม ก2
เราร6�จกว+ธ�รกษา เผลอตว เวลามนเส��อมแล�วมนถ9งเป'นคร6อย1างเอกเช�ยวนะ โอM ท�กข�มาก
จร+งๆ นะจ+ตเส��อม อย61ไหนหาความสบายไม1ได� มนอะไรอย61ในหวอกน�&นะ เป'นท�กข� ท�กข�
ส�มอย61เหม�อนไฟไหม�กองแกลบน&นแหละ ส�มอย61น�&เลย

ก2ได�พบท�กอย1างเราก2ด� ได�มาพ6ดให�บรรดาพระเณรท&งหลายฟAง ค�อความผ+ด
ความพลาดของเราน&นแหละ ท%าให�จ+ตมนเส��อมไปๆ ท�น�&พยายามปรบตวอ�ก มนจ9งได�
เจร+ญมา เอากนอย1างปAกกนเลย ปAกใหญ1เลย.ระฆงเปKงซดกนเลยไม1ให�เผลอ น��ละได�
แน1ะ อย1างง&นนะไม1เผลอจร+งๆ โฮ� ท�กข�มากนะ การบงคบจ+ตน�&ท�กข�มากท��ส�ด บงคบจ+ต
ด�วยสต+น�&ท�กข�มากท��ส�ดท�เด�ยว ค�อไม1ยอมให�เผลอน��ซ+ ท&งวนไม1ยอมให�เผลอ มนจะท�กข�
มากท�กข�น�อยขนาดไหนพ+จารณาเอาซ+ ไม1ได�ปล1อยตวนะ ฟาดเส�ยจนเป'นก2เป'นตายก2
ตายเอาประกนกนเลยไม1ให�เผลอ ก2ไม1เผลอจร+งๆ นะ เร�ยกว1าจ�อกนอย61ตลอดเวลา น��
เวลามนเพ�ยรมนหนกหนกอย1างน�&นะ

เอาจนกระท�งถ9งท��แล�ว ฟาดเส�ยหมด ผลได�โดยสมบ6รณ�ท�กอย1างแล�ว ไม1ม�อะไร
จะม�ความส�ขย+�งกว1าจ+ตท��หมดเร��องแล�ว หมดโดยส+&นเช+ง ไม1ต�องรกษาอะไรๆ ไม1ม� พ6ด
ตรงๆ อย1างน�&ละ ไม1ม�รกษา เพราะจ+ตน�&มนพอท�กอย1างจะไปรกษาอะไร เวลามนไม1พอ
มนคว�าน&นคว�าน�&เอาไฟเผาตวเอง ต�องต�เร��อยๆ พอถ9งข&นท��ว1ามนพอพออย1างน&นละ พอ
ตลอดไปด�วยไม1ใช1พอธรรมดา ท��จะบงคบบญชารกษาตวอย1างน&น เราพ6ดจร+งๆ ไม1ม� ถ�า
พ6ดแบบโลกก2เร�ยกว1าเราไปแบบอ+สระ อย61แบบอ+สระ ย�น เด+น น�ง นอน แบบอ+สระหร�อ
เป'นเหม�อนสตว�ไม1ม�เจ�าของ ไม1ม�ใครมาเป'นเจ�าของอนน�& ธรรมชาต+น�&ก2ไม1ม� แต1เป'น
อ+สระอย61ในตวของตวเอง

น��ละความท�กข�ท� �เราท�1มมาๆ จนถ9งข&นน�&แล�ว ย�อนหลงไปพ+จารณาความเพ�ยร
เป'นเคร� �องหน�น ถ�าไม1ท%าอย1างน&นก2ไม1ร6 �อย1างน�& ถ�าไม1ท%าอย1างน&นไม1ร6 �อย1างน� & เพราะ
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ความเพ�ยรของเรามนหนกตลอด เป'นท�กข�มากท��ส�ดการฆ1าก+เลส ไม1ม�งานใดท��จะหนก
มากย+�งกว1าการฆ1าก+เลสนะ ฆ1าแบบเอาเป'นเอาตายเอามรรคผลน+พานจร+งๆ ท�กข�มาก
ส%าหรบพวกเราผ6�เนยยะพอถ6พอไถไปได� ส1วนข+ปปาภ+ญญาผ6�ท��ร6�ได�เร2วไม1ว1า ท1านผางไป
เลยๆ ไอ�พวกเราท��ม�ต�นท�นน�อยต�องหาแทบเป'นแทบตาย ท1านผ6�ม�ต�นท�นมามากๆ แล�ว
ผางเด�ยวไปเลยม� พวกอ�คฆฏ�ต�ญญ� ว�ปจ�ต�ญญ� เนยยะ ปทปรมะ อ�คฆฏ+ตญญ6น�&ร6�รวด
เร2ว ว+ปจ+ตญญ6ลดกนลงมาน+ดหน1อยเด+นตามหลงกนไป

ส1วนเนยยะน�&ต�องม�ถ6ม�ไถม�ฟAดม�เหว��ยงกนเต2มท�� แล�วก2ข9&นได�ลงได� พอเราเผลอ
มนก2ลากเราลง ถ�าเราเข�มแข2งเราลากข9&นได�ไปได� เนยยะน��เป'นผ6�พอชกจ6งไปได� แปล
ออกแล�วนะ แนะน%าส�งสอนชกจ6งไปได� ข9&นก2ได�ลงก2ได�เข�าใจไหม ถ�าใครม�ความขยน
หม�นเพ�ยรก2ข9&นเร��อยๆ ผ6�ใดไม1ม�ความขยนหม�นเพ�ยรนอนหลบครอกๆ ม�แต1จมเลย ก�
สลา ธม
มา ในหมอนกนเลยเข�าใจไหมล1ะ พวกน�&พวกก�สลาในหมอนนะ เต2มอย61น��

พระท1านอย61ในป�าในเขาเฉพาะสมยพ1อแม1คร6จารย�ยงม�ช�ว+ตอย61แหม พระน�&เด2ด
จร+งๆ นะ ความพากความเพ�ยรเด2ดมากท�เด�ยว เพราะม�ร1มโพธ+ Rร1มไทร ม�แม1เหล2ก
เคร��องด9งด6ดอย61ภายในใจด9งด6ด ต1อมาก2ค1อยจางไปๆ วนน�&ก2เทศน�เร��องว+ธ�ภาวนาให�พระ
ฟAงมากกว1าประชาชน  เพราะนานๆ  พระจะได�ฟAงสกท�หน9�ง  ประชาชนมนฟAงท�กวนจน
ข�&เก�ยจพวกน�&น1ะ พระอยากฟAงเท1าไรก2ไม1ได�ฟAง เพราะเราไม1ม�โอกาส เวล�%าเวลาท��จะ
เทศน�ให�ฟAง นานๆ น�&เก�อบจะปIหน9�ง จวบเข�าพรรษาจ9งมาเทศน�ให�ฟAงวนน�& นอกจากน&น
ไม1ค1อยม�เวลาเทศน�นะ แต1ก1อนเทศน�เจ2ดวนบ�าง อาท+ตย�หน9�งบ�าง ส+บวนบ�าง เทศน�
ตลอดมา พออาย�ก�าวเข�าแปดส+บหย�ด จากน&นก2เลยเป'นช1วยบ�านช1วยเม�องเข�ามา พล+ก
ใหม1ก2เลยไปทางโลกไปหมดเส�ย ไม1ได�ม�เวลามาสอนพระนะ วนน�&ได�สอนบ�าง วนน�&ก2ไม1
มากละ ๖๓ นาท�ก2นบว1ามากละในวยน�& วยแก1

ท��ของเราก2เหมาะ กะให�พระพอด�ๆ ไม1ให�มาก เพราะฉะน &นถ9งด�พระละซ+
มากกว1าก%าหนด ถ�อเอาพระเก1าเคยอย61แล�วมาอย61 มาเอาอ%านาจอย1างน&นไม1ได� เม��อมน
เต2มแล�วต�องออกๆ พระเก1าเท1าไรก2ต�องออก ใครมาท�หลงเขาน�� ไปเท��ยวอย61เส�ย เจ�าของ
ไปเท��ยวอย61 ผ6�มาก2มาก2แสวงธรรมด�วยกน แน1ะ ผ6�มาใหม1ก2แสวงธรรม ผ6�อย61เก1าก2แสวง
ธรรม เม��อมนเต2มแล�วก2ต�องเต2ม ถ�อว1าพระเก1าๆ เคยอย61แล�ว เคยอย61น�&พระน�&เป'นแสน
เคยอย61กบเรา เราไม1อยากพ6ดว1าหม� �นนะ ว1าเป'นแสนมานานสกเท1าไร ต&งแต1 พ.ศ.
๒๔๙๓ ส%าหรบพระ ปAดเท1าไรก2ไม1ฟAงๆ ไหลเข�ามาจนเต2มไปแล�ว มนถ9งแล�วไปอย1างน�&

เราก 2ไม 1 เคยค +ดนะว 1าจะม �เพ� �อนม �ฝ 6งมาก ตลอดถ9งได �ช 1วยประชาชนท �ว
ประเทศไทยว1าง&นเถอะ เพราะว+ทย�น�&ออกท�ว เราก2เทศน�ท�วประเทศไทย เราก2ไม1เคยค+ด
เวลาออกก2ออกคนเด�ยวจร+งๆ ออกก2ออกตามน+สยน�&แหละ ว1าออกออกจร+งๆ ไม1ให�ใคร
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ต+ดตามเลย เราไปองค�เด�ยวๆ พ1อแม1คร6จารย�ก2ส1งเสร+มด�วย ส%าหรบเราองค�เด�ยวนะ
นอกน&นท1านด� ไปองค�เด�ยวไปท%าไม แน1ะ บางท�ไปสององค�ท1านยงว1าไปหาอะไร แต1
ส%าหรบเราน�& อ6Jย หน�นเลยเช�ยว ท1านก2คงเห2นความต&งใจของเราน&นแหละ ท�กอย1างเรา
ต&งใจตลอดเวลา แม�อย61ในวงพระเณรมากๆ อย1างวดป�าหนองผ�ออย1างน�&นะ พระเณร
มากขนาดไหน พ6ดจะว1ายอตวหร�อไม1ยอ เอาความจร+งมาพ6ด

ในวดน&นเราถ�อธ�ดงค�องค�เด�ยว แต1เราไม1เคยพ6ดให�ใครฟAง พ1อแม1คร6จารย�ท1าน
ทราบ แน1ะอย1างน&นนะ ท1านถ9งได�อย61ๆ ป�QบปALบเอาของในบาตรท1านมาใส1บาตรเรา เอ�อ
ศรทธามาสายๆ มาป�QบปALบเปFดบาตรเราเลย ขอใส1บาตรๆ ใส1บาตรเรา นานๆ ท1านท%าท�
หน9�งท1านไม1ท%าบ1อยนะ แต1ถ�าท%าเม��อไรเราต�องได�ฉนให�ท1านละจะว1าไง ท1านเป'นจอม
ปราชญ�เรามนจอมโง1ว1าง&นเถอะ น��เราท%าของเราคนเด�ยวอย61ในวด เต2มวดอย61น&นละพระ
เณร สมาทานธ�ดงค�ไป เอ�าว1าไปๆ ได�สองสามวนล�มเหลวๆ ล�มไปหมดท&งวด น�&พ6ด
จร+งๆ ไม1ล�ม ลงปAกลงตรงไหนขาดสะบ&นไปเลยเช�ยว ไม1ได�เหลาะแหละน��ท%าอะไร ท%าผ6�
เด�ยวคนเด�ยวของเราน&นละ ม�เท1าไรได�เท1าน&นพอ

ฉนก2ไม1อ+�มอย61กบพ1อแม1คร6จารย�ม�นมนพระหลาย พระหลายองค� ผ1อนเท1าน&นละ
แต1ไม1ให�อ+�มเป'นประจ%า ฉนจะประมาณสก ๖๐% ละม&ง หร�อ ๖๐ หร�อ ๗๐% ในระยะน�&
เท1าน&น ไม1ให�อ+�ม ไม1ให�อ+�มตลอด แต1ฉนอย61ตลอดนะอย61กบท1าน พอออกคนเด�ยวไปแล�ว
ท�น�&แล�วแต1จะก+นจะเป'นจะตาย อดก��วนจะก+นก2ได�ไม1ก+นก2ได�อย6 1คนเด�ยวเรา น�นเป'น
อย1างน&นนะ ถ�าอย61กบหม61เพ��อนก2ได�ฉนเพราะได�ท%างาน มนหนกนะเราอย61กบหม61เพ��อนใน
วดหนองผ�อ โถ หนกมาก คอยด6สอดส1องพระเณรให�เป'นความสงบเง�ยบ ไม1ให�ระเกะระ
กะห6ตาท1าน เพราะเราไปเองท1านไม1ได�น+มนต�เรามา มาแล�วไประเกะระกะท1านหาอะไร
น��ซ+เราก2ต�องได�คอยสอดส1องด6แลพระเณร น��ละท��ได�ฉนจงหนอย61ตลอด แต1ฉนไม1ให�อ+�มก2
ให�พอด�กบงานของเรา นอกจากออกไปแล�วอยากฉนก2ได�ไม1ฉนก2ได�อนน&นเป'นเร��องของ
เราเอง เราท%าอย1างน&น

อย61หนองผ�อน�&แหม เหม�อนบJอยกลางวดนะเรา เราจะตายจร+งๆ นะ ด6แลสอด
ส1อง ด6พระด6เณรเพ��อความสงบ ท1านร6�อย1างล9กๆ นะพ1อแม1คร6จารย�ม�น เวลาเราจะไป
ไหนเราต�องกราบเร�ยนถามโอกาสของท1านเส�ยก1อน ว1างยงไงไม1ว1างยงไงบ�าง พอท1านว1า
ไม1ม�อะไรแล�ว ถ�าง&นก2อยากจะกราบนมสการลาไปเท��ยวภาวนาสกพกหน9�ง เราก2บอกสก
พกหน9�ง ไม1ได�ย�ดยาวกว1าน&น บอกว1าสกพกหน9�ง ด6อาการของท1าน ท1านไม1อยากให�ไปนะ
ก2เพราะเห2นพระเณรน�& เวลาเราอย61เป'นยงไงๆ เวลาเราไปแล�วเป'นยงไง พระเณรจะระ
เกะระกะให�ท1านเห2นจนได�นะ แต1ท1านไม1พ6ดว1าไงนะ พอเราพ6ดอย1างง&นแล�วท1านน+�ง น+�ง
เราก2ร6�ว1าท1านน1ะไม1อยากให�ไป แต1เห2นประโยชน�ส1วนใหญ1ของเราอ�กน�นซ+
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บางท�เร��องผ1านไปสามวนส��วนเหม�อนว1าแล�วไปเลย ถ�าท1านไม1ซ&%าอ�กเราก2พ6ดไม1
ได�นะ เช1นอย1างจะกราบลาไปเท��ยวว+เวกน�&ท1านน+�งนะ ถ�าท1านไม1ตอบเราก2ไม1ต1อค%าอ�กนะ
เฉยเลย ถ�าท1านไม1อน�ญาตท1านไม1พ6ดว1าไงเราก2ไปไม1ได� เราเคารพท1านขนาดน&น น�&ท1าน
หากม�วนไหนท1านจะม�โอกาสด� ท1านเหมาะสมแล�ว เอ�อ น��อยากไปเท��ยวก2 ท1านมหา
อยากไปเท��ยว เอ�อ ไปได� น�นท1านว1า แสดงว1าท1านเปFดแล�วน�น ไปได� ค+ดว1าจะไปทาง
ไหนล1ะ น�นท1านถาม จะไปทางน&นๆ แล�วไปก��องค� ไปองค�เด�ยว โอJย ผางข9&นเลยนะ ท1าน
มหาไปองค�เด�ยวนะ ใครอย1าไปย�1งท1านนะ ช�&เหย�ยดตามพระ ให�ท1านไปท%าความเพ�ยรอย61
องค�เด�ยวอย1าไปย�1งท1านนะ

เราก2ไม1เคยสนใจกบใคร เพราะม�ร1มโพธ+Rร1มไทรใหญ1อย61น&นแล�ว เราไม1ค+ดว1าใคร
จะมาจดจ�องมองด6เราอย61นะ เราทราบได�ตอนพ1อแม1คร6จารย�มรณภาพน�&เกาะพร9บเลย
นะ โถ พ+ล9กพ+ล �น เราก2แทบเป'นแทบตายขโมยหน�จากหม61จากเพ��อนไปอย6 1คนเด�ยว
กลางค�นกลางวนขโมยท&งน&นละไปองค�เด�ยว หน�ๆ จากหม61จากเพ��อนเพราะความเพ�ยร
เราไม1สะดวก ย+�งการประกอบความเพ�ยรถ9งข&นอตโนมต+ของความเพ�ยรแล�วน�&อย61กบใคร
ไม1ได�เลยนะ ต�องอย61องค�เด�ยวท&งวนท&งค�น ใครเข�ามาย�1งไม1ได�เลย เร�ยกว1าองค�เด�ยว
ตลอดเวลาเลย น��ความเพ�ยรอตโนมต+ เป'นความเพ�ยรอตโนมต+ สต+ปAญญาอตโนมต+แล�ว
น�น ก�าวเร��อยๆ หม�นต+&วๆ เลย อย1างน�&น&นใครต+ดไม1ได�ไปด�วยไม1ได�เลย ต�องไปคนเด�ยว
ตลอดเวลา ค�อความเพ�ยรไม1ได�ม�เห+นห1างกนเลยต+ดพนกนตลอด

ถ9งข&นธรรมะก�าวแล�วเป'นอย1างน&นหม�นตลอด ถอยไม1ได�เลยๆ พอเป'นเช1นน&น
แล�วเร�อพ1วงอะไรมนจะมาให�เราย� 1งปAดท�เด�ยวขาดสะบ&นไปหมด ไปแต1องค�เด�ยวๆ
ตลอด ประกอบความเพ�ยรเราไปองค�เด�ยวของเราท&งน&นแหละ ไม1ม�ใครต+ดตามไปด�วย
ไม1ให�ไปเราไปคนเด�ยว ถ�าไปสองคนก2เป'นน&%าไหลบ1าทางน&นทางน�& สามองค�ไปแล�ว โอJย
แล�วเท1าน&นไม1ได�เร��องไม1ไป ต&งแต1สององค�ก2ยงไม1ให�ไปวะ ไปองค�เด�ยว เป'นองค�เด�ยว
ไปตลอด เด+นจากน�&ไปถ9งน6�นเป'นความเพ�ยรตลอด เด+นจงกรมไปเลยคนเด�ยวไม1ม�น&%า
ไหลบ1า ถ�าไปสองคนก2แย2บด6น�&แล�วแย2บด6น�& มนเป'นน&%าไหลบ1า ถ�าไปคนเด�ยวมนพ�1งๆ
เลย อยากก+นก2ก+นก��วนก2ช1าง ไม1ก+นก2ไม1ก+น เวลาจะเป'นจะตายมนอย61กบตวเอง จะตาย
จร+งๆ ก2บ+ณฑบาตมาฉนเส�ยบ�าง แน1ะ เพราะเด2ดความเพ�ยรน�นเอง ไม1ใช1อะไรนะ

ค�อธาต�ขนธ�ของเราน�&มนบ%าร�งง1าย ก%าลงของธาต�ขนธ�มนไม1ยากนะ เช1นถ9งวน
เวลาไปบ+ณฑบาตแล�ว กะว1าจะไปถ9งบ�านเขาละ เรากะแล�วนะเราอดอาหารมาก��วน ท�น�&
ถ�าเลยจากน&นแล�วมนจะไปไม1ได� กะเอาไปบ+ณฑบาตไปคงจะถ9งหม61บ�าน ถ9งขนาดน&นไป
ถ9งกลางทางไปไม1ได�แล�ว อย61 น�งพกเส�ยก1อนแล�วค1อยไป น��พ6ดถ9งเร��องก%าลงร1างกายนะ
เวลามนอดอาหารมากๆ มนอ1อนเปIยกก�าวขาไม1ออก พอฉนจงหนเสร2จแล�วน�& โอJย ม�า
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แข1งส6�ไม1ได� ก%าลงวงชาทางร1างกายด�ดผ9งทนท�ไปเลย ฉนเสร2จแล�วน�&เหม�อนม�าแข1ง น�น
เห2นไหมคนก%าลงหน�1ม แต1จ+ตใจน�&มนไม1ข9&นละซ+

จ+ตใจน�&บ%าร�งยากนะ ข9&นยาก จ9งต�องบ%าร�งทางใจหนกทางใจมากย+�งกว1าร1างกาย
ร1างกายน�&เม��อไรก2ได� มนห+วโหยเหม�อนจะตายพอฉนอ+�มแล�วด�ดผ9งไปได�เลย ส1วนจ+ตใจ
ไม1ด�ดหนา ล%าบาก ต�องได�พย�งทางด�านจ+ตใจมากกว1าทางร1างกาย จ9งต�องได�ทรมานกน
ทางร1างกายมากอย6 1เสมอมา การประกอบความเพ�ยรท%าอย1างน &นนะ ท%าเหลาะๆ
แหละๆ ไม1ได�นะ เอาจร+งเอาจงมาก ในวนหน9�งๆ ไม1ให�อะไรมาย�1งนะ ซดกนท&งวนท&ง
ค�นประกอบความเพ�ยร ก2ไม1ม�งานอะไรม�คนเด�ยว เพราะฉะน&นจ9งไม1ให�ใครไปย�1ง มน
ขาดงาน ไปองค�เด�ยวๆ

ก2เดชะนะเราต&งแต1ออกปฏ+บต+ไปองค�เด�ยวท&งน&นเลย ไม1ให�ใครไปย�1ง พ1อแม1คร6
จารย�ก2เสร+มให�ไปองค�เด�ยว เราก2ฟAดเต2มเหน��ยวเรา มาหาท1านท�ไรม�แต1หนงห1อกระด6ก
ท1านก2ร6� มาหาท1านท�ไรม�แต1หนงห1อกระด6ก เน�&อไม1ม�มนหมด วยก2ประมาณสามส+บสาม
ส+บกว1าน�� ก%าลงวงชาด�นะ ถ9งขนาดน&นก2เป'นหนงห1อกระด6กลงมาหาท1าน ท1านก2ร6�น��ว1าเอา
จร+งขนาดไหน เพราะฉะน&นท1านจ9งไม1ให�ใครไปย�1งเรา เราไปคนเด�ยวๆ เพราะอย61ในวด
ท1านก2ร6�อย61แล�วน��น+สยเป'นยงไง น��การปฏ+บต+

เราก2ไม1เคยค+ดเคยอ1านนะว1า จะม�ล6กศ+ษย�ล6กหาเพ��อนฝ6งประชาชนญาต+โยมมาก
ถ9งขนาดน�& แต1มนก2เป'นไปเองจะว1ายงไง เช1นอย1างว1าพระเณรน�&เราจะไปไหนลาพ1อแม1
คร6จารย�น�& ท1านช�&น+&วเลย ใครอย1าไปย�1งท1านนะ ให�ท1านไปองค�เด�ยว มนก2เง�ยบ เราก2ไม1
เคยสนใจกบใครว1าจะไปเก��ยวข�องกบเรา ไม1สนใจกบใครเลย แต1เวลาท1านมรณภาพน�&
เกาะพร9บอ�ก น�นอย1างน&นนะ จากน&นก2เร��อยมา ส�ดท�ายก2เกาะพร9บเต2มไปหมดเห2นไหม
ล1ะ พร9บหร�อไม1พร9บหร�อจะว1าไงอ�ก ก2มนเป'นอย1างน&น เวลาอย61คนเด�ยวจร+งๆ เป'นผ�าข�&
ร+&วห1อม6ตรห1อค6ถอย61ในป�าในเขาคนเด�ยว ผ�าข� &ร+&วผ�ากรกน�&ละ ห1อม6ตรห1อค6ถ ข� &โลภ ข�&
โกรธ ข�&หลง อย61ในหวใจของเรา ห1ออนน�&ละไป จะเป'นจะตายก2บ�นอย61คนเด�ยวอย1างน&น
ละ แต1เวลามนเป'นมาก2เป'นอย1างน�&ละ

เราก2ไม1เคยค+ดว1าจะม�บรรดาประชาชน พระเณรเพ��อนฝ6งมากมายถ9งขนาดได�
ออกช1วยชาต+บ�านเม�องน�&ได� มนก2เป'นของมนมาเองอย1างน�&แหละ ช1วยชาต+ก2เอ�าด6ซ+น1ะ
เร��องช1วยชาต+ พ6ดให�มนชดเจนเส�ย เร��องช1วยชาต+เราก2บร+ส�ทธ+Rเต2มเหน��ยวของเราตลอด
มา ไม1เคยม�อะไรด1างพร�อยนะ บรรดาทรพย�ส+นเง+นทองท��พ��น�องท&งหลายบร+จาคมาน�&
บาทเด�ยวเราไม1เคยแตะ ฟAงซ+น1ะ ท��จะให�เป'นไปด�วยความมวหมองของเราว1าหย+บไปไม1
ม�เลย จ1ายมากจ1ายน�อยเราพ+จารณาโดยเหต�โดยผลแล�ว เอ�า จ1ายๆ เราควบค�มหมด
ส%าหรบทองค%าน�&ร�อยท&งร�อยเข�าหมด ดอลลาร�เข�าเพ�ยง ๑๐ ล�าน ๒ แสนกว1า จากน&นก2
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เอาดอลลาร�หม�นเข�ามาช1วยเง+นไทย เง+นไทยจะเป'นหม��นล�านข9&นไปแหละ ไม1ใช1ธรรมดา
ออกช1วยหมดท�วประเทศ ไม1ว1าภาคไหนๆ เราช1วยหมดอย1างน�&

ส%าหรบเราๆ ไม1เอาเราพ6ดจร+ง เราช1วยโลกด�วยความเมตตาล�วนๆ และเราก2พอ
แล�วด�วยแล�วไม1เอาอะไร เขาให�ทานท��ไหนโละหมดๆ เราไม1เคยเอามาเลย ให�ทานท&ง
น&นๆ สละตลอดเวลาเลย น��ละเราก2ไม1เคยค+ดว1าเราจะได�ท%าอย1างน�&ต1อโลกท&งหลาย เป'น
อย1างน�&ละ มนก2เป'นมาอย1างน�& ทรพย�สมบต+เง+นทองข�าวของจต�ปAจจยไทยทานมาเท1าไร
ออกหมดๆ อย1างวดป�าบ�านตาดไม1เคยเก2บ ออกท&งน&นๆ ตลอดมาเลย น��ก2แก1แล�วน��ว1า
ไง สงขารร1างกายก2อย61ไปอย1างน&นแหละ ส1วนจ+ตก2เคยบอกแล�ว มนหมดปAญหาท�กอย1าง
แล�วเร��องจ+ต ก2ม�อย61แต1เร��องธาต�เร��องขนธ�เท1าน&น ก2ปฏ+บต+ไปแบบโลกสมม�ต+เขาไปตาม
ก+ร+ยาของธาต�ของขนธ�อนเป'นสมม�ต+เท1าน&น ส1วนใจไม1ม�ปAญหาโดยประการท&งปวงแล�ว
หมดโดยส+&นเช+ง ไม1ม�อะไรจะเข�าไปถ9งว1าง&นเลย เป'นอฐานะเป'นอะไรไปไม1ได�อ�กแล�วน�น
ก2ชดอย61แล�วในหวใจ

อย61กบโลกก2ปฏ+บต+ตามโลกไป พอเป'นพอไปยงไงก2ปฏ+บต+กนไปอย1างน�&แหละว1า
ไง ท�กข�ก2ท�กข�อย61อย1างน�&แหละท�กวนๆ ท�กข�ท�กวนน�นละ ไม1ใช1เร��องเล2กน�อยนะท�กข�มาก
อย61เรา ย+�งแก1เท1าไรย+�งท�กข�มากท�กวนน�& ไม1ค1อยม�เวลาว1าง พากนต&งจ+ตต&งใจนะประชาชน
ญาต+โยม ให�หม�นตวเข�าส61ธรรมนะ หม�นไปหาก+เลสมนจะพาให� ชาต+ ศาสนา พระมหา
กษตร+ย�จมนะ ถ�าหม�นตวเข�าส61ธรรมจะม�หลกม�เกณฑ�ย9ดเกาะ ทางศาสนาก2เหม�อนกน
ถ�าหน�จากหลกธรรมว+นยแล�วตายเลยจมเลยพระ จะต&งช��อต&งนามข9&นส6งขนาดไหนก2ตาม
เป'นสม�ห� ใบฎ�กา พระคร6พระคน เจ�าฟPาเจ�าค�ณ สมเด2จ สมเด2จฟากฟPาก2ตามเถอะ หว
ใจม�ต&งแต1ความช�วช�าลามกจมได�ท&งน&นตกนรกได�ท&งน&น

ไอ�ช��อท��ต &งไม1เห2นม�ปAญหาอะไร ต&งเอาเฉยๆ ก2ได� อย1างหลวงตาบวน��ต &งฟาก
จรวดดาวเท�ยมก2ได�ต&งตวเอง หลวงตาบวเวลาน�&ได�ยศถ9งข&นเลยจรวดดาวเท�ยมไปแล�ว
นะ แล�วข&นไหนล1ะ เลยแล�วบอกง&นพอ อย1างน&นแหละต&งยงไงก2ต&งได� แต1จะท%าตวให�ด�
แน1นหนาม�นคงภายในใจน��ยากนะ เพราะฉะน&นจ9งต&งจ+ตให�ด� ขอให�ด�ม�ค�ณธรรมภายใน
ใจ ส+�งเหล1าน&นเป'นเคร��องประดบเฉยๆ ถ�าโง1ต1อมนมนก2เป'นไฟเผาตวเอง ไอ�ช��อเส�ยง
น�นน1ะ ยศถาบรรดาศกด+Rว1ากนไปอย1างน&นละ ต&งน&นต&งน�& แล�วเวลาน�&เป'นบ�าต&งช� �อกน
ด�วยนะ เม�องไทยเราน��ต&งช��อ โถ พอเด2กเก+ดข9&นมาน��ต&งช��อว1าไง ว+�งไปหาพระองค�น&นองค�
น�&ให�ท1านต&งช��อให� ให�ท1านต&งช��อคนน&นคนน�&ให� พระเลยจะเป'นบ�าเลยจะตาย

ว+�งมาหาหลวงตาบวน�&ก2นบไม1ได�ละ หลวงตาบวไม1ต&งเราบอก เราไม1ต&ง ถ�าลอง
ต&งด6ซ+มนจะย�1งใหญ1เลยนะ พวกน�&พวกบ�าต&งช��อ ช��อให�ต&งส6งๆ ด�วยนะ ถ�าว1าต&งช��อน�&ช��อ
ว1าไง ให�คอยฟAงฟากจรวดดาวเท�ยมนะช��อเขา ช��อเขาอย1างน�อยเร�ยกว1าฟากจรวดดาว
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เท�ยม แต1คนอย61ใต�ก�นนรก มนไม1ได�หน�าได�หลงอะไร ต&งตวเองให�ด�ซ+ ช� �อเส�ยงมนม�
อะไรใครต&งก2ได� ต&งจ+ตต&งใจต&งตวให�เป'นคนด� น��ด�อย61ตรงน�&นะ สวรรค�น+พพานได�ท&งน&น
ละถ�าต&งตวให�ด� ถ�าต&งไม1ด�ไม1เป'นท1าละ พอสมควรแล�วม&ง เอาละเล+กกน พอสมควร
แล�ว

รบฟAงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และรบฟAงจากสถาน�ว+ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว+ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


