
 

ดับไฟในใจกันเถิด ๑๒ 

๑๒ 

 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมือ่วันท่ี ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ 
การปฏิบัติพระศาสนา 

 
 เห็นพี่นองชาวไทยเราเปนชาวพุทธมาเก่ียวของกับศาสนาก็รูสึกวาเราภูมิใจดวย
จริง ๆ นะ ไมใชธรรมดา วันน้ีเราจะพูดถึงเร่ืองปฏิบัติศาสนา การเรียนเราก็เรียน แต
เราไมไดใชความสังเกตพินิจพิจารณาอยางเต็มหัวใจเหมือนอยางภาคปฏิบัติ ภาค
ปฏิบัติน้ีเปนภาคเขาสูแนวรบจริง ๆ ไมไดเหมือนอยางภาคทหารเขาซอมรบกัน ภาค
ซอมรบเปนธรรมดา ถึงจะหนักจะเบาขนาดไหนก็รูอยูแลววาเปนภาคซอมรบ ไมใชเปน
เรื่องฆากันใหตายใหฉิบหาย แตภาคเขาสูสงครามจริง ๆ นี้ เปนภาคตายจริง ๆ ไมเกง
ตองตาย ตองไดทุมเทสติกําลังความสามารถทุกดานทุกทางเขาสูสงคราม เพื่อชัยชนะ
มาสูบานสูเมืองของเรา ถาไมเกงก็ตองตายแน ๆ อันน้ีเราเทียบเขากับทางภาคปฏิบัติ
ของผูปฏิบัติธรรม การศึกษาเลาเรียนก็เหมือนกับวาการฝกซอมกันธรรมดา ทหารฝก
ซอมกันธรรมดา ๆ ไมเปนเรื่องเสียหาย ไมเปนเรื่องเจ็บปวดแสบรอน ไมเปนเรื่องฉิบ
หายวายปวง แตภาคปฏิบัติน้ีซิภาคเอาจริงเอาจังท่ีน่ีนะ 
 น่ีละ เราถึงไดพิจารณาเต็มหัวใจทางภาคปฏิบัติ นับต้ังแตวันกาวข้ึนสูเวที เวที
คืออะไร พระพุทธเจาทานก็สอนแลววา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต 
ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย ออกจากน้ันก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึง หมฺมิยํ คุหา เปนสุดทาย 
คือ บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปเที่ยวเสาะแสวงหาอยูตามรุกขมูลรมไม 
ชายปาชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ที่แจงลอมฟาง อันเปนที่สงบงบเงียบควรแกการปฏิบัติ
สมณธรรม และขอใหทานทั้งหลายพยายามทําอยางน้ีตลอดชีวิตเถิด น่ีละกาวขึ้นสูเวที
อันน้ีเอง คําวา เวที ๆ ไดแกเขาปาน้ันบางเขาปาน้ีบาง เขาเขาลูกน้ันบาง เขาถํ้าน้ีบาง 
เงื้อมผาน้ันบาง ความอดอยากขาดแคลนไมตองพูด แตไมเคยไปสนใจกับมันกับเรื่อง
การอยูการกินการหลับการนอน วาจะมาเปนอุปสรรคตอการประกอบความเพียร ขอ
แตวาสถานที่ไหนดี สถานที่ไหนปลอดโปรง สถานที่ไหนจะฆากิเลสไดอยางจัง ๆ ใหฉิบ
หายวายปวง อยาใหเปนกิเลสฆาเราก็แลวกัน น่ีละเขาสูสมรภูมิอยางน้ีเอง 
 เราเริ่มปฏิบัติมาตั้งแตหยุดเรียนหนังสือ เรียนหนังสืออยู ๗ ป ก็ไดแค ป.๓ 
เหมือนกันแหละ เรียนหนังสือช้ันประถมก็ได ป.๓ นักธรรมก็ได ป.๓ คือ ตรี โท เอก 
เปรียญก็ได ป.๓ น่ีละหลวงตา ป. ๓ นะ พอเรียน ๗ ปนั้นแลวก็ออก เพราะตั้งหนาจะ
ออกอยูแลว ดวยความซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจา อานตั้งแตประวัติของพระพุทธ
เจาลงไปถึงประวัติของพระสาวก อานแลวน้ําตารวง ทั้งเวลาพระพุทธเจาไดรับความ
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ลําบากลําบนในการประกอบความพากเพียร สลบไสลถึง ๓ หน เกิดความสลดสังเวช
สงสารพระองคมาก จากนั้นพระองคไดตรัสรูเกิดความอัศจรรยอีก น้ําตารวงอีกเหมือน
กัน 
 ทีน้ีสาวกมาจากที่ตาง ๆ นับแตพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี ตลอดถึง
พอคาประชาชนคนธรรมดา องคไหนออกมาบวชแลวรุกฺขมูลเสนาสนํ อยูตรงไหนพระ
พุทธเจาช้ียังไง ไปตามน้ันเลย ๆ ไมมาสนใจกับบานกับเรือนสถานที่อยูอาศัยมาตั้งแต
ด้ังเดิม วงศสกุลเปนยังไง ทุกขจนหนโลกขนาดไหน มีความมั่งมีศรีสุขขนาดไหน ไม
เคยไปสนใจเลย ขึ้นเวทีเลยทานเหลานั้นก็ด ีจนกระทั่งไดเปน พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
เราหนึ่ง และ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของเราหนึ่ง ทั้งพระพุทธเจาหน่ึง พระสงฆสาวกหน่ึง 
ไดธรรมมาเปน ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ใหพวกเรา น่ีทานเปนอยางน้ัน 
 เราเวลาอานแลวเกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจ จึงไดตัดสินใจภายในความรูสึก
ของตัวเอง แตนี้เราพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมใชเปนการโอการอวด เราพูดตามความ
สัตยความจริง พูดตามเรื่องความเปนจริงแหงใจของเรา มันเปนอยางน้ันจริง ๆ และ
นิสัยอันนี้ไมคอยเหมือนใครดวย ถาลงวายังไงแลวขาดสะบั้นไปเลย ถาลง ลงจริง ๆ ไม
ลงไมยอมเลย ถึงคอขาดหัวก็ไมลง จะไปตกที่ไหนก็ไมรูนะ ใหตกไมตกถาลงไดลงแลว
หัวไมขาดก็ลง มันลงดวยเหตุดวยผล ทีนี้เวลาไดอานชีวิตของทานแลวเกิดน้ําตารวง มี
ความกระหยิ่มตอมรรคตอผลโดยถายเดียวเทานั้น 
 เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอยางเดียว เหมือนทหารฝกซอมเพลง
การรบก็เพื่อจะเขาสูแนวรบเทานั้น ไมไดถอย นี่ละคือวาการศึกษาเลาเรียน เหมือนกับ
การฝกซอม จากน้ันก็กาวขึ้นสูเวที เพราะความซาบซึ้งในปฏิปทาของพระพุทธเจาและ
พระสาวกทั้งหลายทานลําบากลําบนขนาดไหนดวย และไดธรรมะอันวิเศษวิโสขึ้นมา
ครองใจดวย เปนสรณะของโลกดวย ไมมีอะไรประเสริฐเหมือนธรรมครองใจน้ันเลย 
อันน้ีละเปนเหตุจะใหบึกบึน เปนเหตุจะใหสละเปนสละตาย 
 พอหยุดเรียนหนังสือเทาน้ันเขาปาเลย ขโมยหนีนะ น่ีไมใชธรรมดานะ เราพูด
ใหเต็มเหตุเต็มผลก็คือวาขโมยหนีสมเด็จพระมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งเปน
อาจารยของเราทางดานปริยัติ เพราะจะหนีซึ่งหนาไมได ทานไมใหเราหนีน่ี ทานกีดกัน
ไวทุกดานทุกทาง ดวยเจตนาดีของทานอันหนึ่ง เราจะตําหนิทานไมได แตเราก็จะไปอีก
แบบหนึ่ง สุดทายยังไงเราจะอยูไมไดบอกอยางน้ีเลย เพราะเราไดต้ังสัตยไวแลววา จบ
ประโยค ๓ นี้เทาน้ี จะไมเรียนประโยค ๔ ไมสอบประโยค ๔ ตอไปเลย เราจะออก
ปฏิบัติโดยถายเดียว มีเทาน้ันไมมีขอแม เพราะฉะนั้นจึงตองหาอุบายวิธีที่จะหลบหลีก
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ปลีกตัวออกจากทานใหได โดยไมใหเสียมารยาท ก็พอดีทานไปตางจังหวัดเราก็บึ่งเลย 
ขโมยหนีเขาปาเลย 
 ทีน้ีพอเขาปาแลวเปนยังไง เพราะความซาบซึ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน จิตจึง
มุงตอหลวงปูมั่นซึ่งเดนและโดงดังที่สุด จิตของเราอยูโนน พอออกบึ่งก็ถึงเลย นี่เราพูด
สรุปความนะ พอจากนั้นมาแลวใชความพินิจพิจารณาตั้งแตเริ่มขึ้นเวทีมา จนกระทั่งทุก
วันน้ีมันหมดแลวละ หมดเข้ียวหมดฟน ไมไดเรื่องอะไรแหละ ถาเปนหมาก็เปนหมา
เฒาแก ๆ นอนเฝากองไฟ ต้ังแตเวลายังหนุมยังแนนยังนอย ท้ังกัดทั้งเหา ผาใครวาง
เกะ ๆ กะ ๆ ใครเลินเลอไมไดถูกกัดฉีกแหลกหมด พวกเซอ ๆ อยางพวกเรานี้หมากัด
ผาขาดแหลกหมดน่ันแหละ หมาตัวกําลังคะนองใชไหมละ เชนลูกหมาน่ีมันด้ือเกง
หยอกเมื่อไร ลูกหมาใครก็เถอะเราเคยเห็นไหม มันกัดมันฉีกผาแหลกหมดน่ันแหละ นี่
เวลามันคึกมันคะนองภายในจิตใจของมัน จิตของเราก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน แตเวลา
นี้มันหมดเขี้ยวหมดฟนแลว ก็อยูตามประสีประสาอยางนั้นละ 
 นี่เราพูดถึงเรื่องวาเวลาขึ้นเวทีเปนยังไง ตองใชความพินิจพิจารณาอยางมาก ไม
ยังงั้นถูกน็อกตาย ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวากิเลส ไมมีเพลงใดไมวาลูกทุงลูกกรุงลูก
ไหน ๆ ก็เถอะ ลมเหลวทั้งน้ัน สูเพลงของกิเลสไมไดเลย แมแตเพลงลูกทุงลูกกรุงอัน
เปนเพลงของกิเลสแตงใหก็ตาม แตกิเลสที่ฝงอยูในใจนั้น ย่ิงแหลมคมย่ิงละเอียดย่ิง
กวาน้ันไปอีก ทีน้ีเราจะใชวิธีไหนถึงจะไดฆาส่ิงเหลาน้ีใหฉิบหายวายปวงไปได จะเอา
เพลงไหนมาแขงกับเพลงของกิเลสละ ก็ตองเปนเพลงของธรรมเทาน้ัน อาวุธคือธรรม
เทาน้ัน น่ันละที่ น่ีไดใชความพินิจพิจารณา เอา ที่ น่ีขอสรุปลงไปเลยวาเทาที่เราได
พิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถของเรานี ้เราลงใจทันที แมจะมี ๕ หัวเราใหยอมตัด
ทั้ง ๕ หัว เพื่อถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เพื่อถวายพุทธศาสนา จะมีก่ีหัว
เราจะไมเสียดายเลย ถาวาตัดบูชาพุทธศาสนาเทาน้ันเราจะยอมใหเลย ขาดสะบ้ันไป
เลย เอา ๆ เอาเถอะ 
 จึงไดมีความภาคภูมิใจกับพี่นองทั้งหลายที่ไดยึดถือพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ เปนที่พึ่งฝากเปนฝากตาย เรียกวาเลือกนับถือศาสนาน้ีถูกจุดที่สุดเลย นับวา
ไมเสียวาสนาไมเสียบุญญาภิสมภาร เกิดมาเปนมนุษยตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร อันนี้เกิดเปนมนุษยดวยแลว มิหนําซ้ํายังไดถือพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่แทจริง
ดวย เพราะพระพุทธเจาของเราเปนศาสดาเอก เปนเจาของศาสนา มีตัวจริงตัวจังจริง 
ๆ เอา ถาใครอยากจะทราบพระพุทธเจามีจริงหรือไมมีจริง พระสงฆสาวกมีจริงหรือไม
มีจริง ปฏิบัติธรรมเขาไป เริ่มแตทานสอน เอา ๆ ตรงที่จะสัมผัสชัดเจนเริ่มแตสมาธิ
เปนตนไป ทานสอนใหบําเพ็ญภาวนา พอจิตเริ่มเปนสมาธิแลวจะเริ่มเชื่อพระพุทธเจา 
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ออ สมาธิเปนอยางนี้ พระพุทธเจาทานคงเปนแลวทานถึงสอนเราอยางนี้ ไมวาสมาธิขั้น
ใด ๆ พระพุทธเจาเปนหมดแลวถึงไดสอนเราอยางนี้ ทีนี้ยอมเลย ๆ จากนั้นก็เขาถึงขั้น
ปญญา  
 ยิ่งถึงขั้นปญญาดวยแลว ปญญามีความฉลาดแหลมคมเทาไร ย่ิงซ้ึงถึงพระพุทธ
เจา ๆ โดยลําดับลําดา เพราะทานสอนเราแลวเราถึงจะรูอยางน้ี อุบายเหลาน้ีเราเอามา
จากพระพุทธเจา พอรูขึ้นที่ตรงไหนมีแตพระพุทธเจารูแลว ๆ เห็นแลวแนะไวแลวทั้ง
น้ัน ๆ มันจะทะนงไปไหนมนุษยเรา มันก็ยอม ๆ นั่นละเปนเครื่องวัดตวงกัน ตรงที่จิต
กับธรรมสัมผัสกันมากนอยเพียงไร จะเปนเครื่องสัมผัสพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก
ในขณะเดียวกัน ๆ มากนอยเพียงนั้น เมื่อจิตไดสัมผัสธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยถึงรอย
เปอรเซ็นต ถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธแลว พระพุทธเจาองคศาสดาก็รอยเปอรเซ็นตเชน
เดียวกันหาความสงสัยไมได แมจะไมเคยพบพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาองคนั้น
ฉันใด อันนี้ฉันใดเลา ถามนี้ปงขึ้นกระเทือนถึงกันหมด น่ีจึงวาเปนศาสนาที่เอกที่สุดคือ
พุทธศาสนา 
 เราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลวนับวาเปนคนมีวาสนา เพราะฉะน้ันอยาให
เสียวาสนาของตน ในวันหนึ่งคืนหนึ่งงานทางโลกก็ม ีแตเราอยาไปยกใหเรื่องรางกายไป
กินเสียหมด เรื่องกายก็มีการอยูการกินการหลับการนอนเปนธรรมดา อยาใหเหนือจิต
ไปได จิตน้ันเปนของจําเปนอยูตลอดเวลา จะตองรับอาหารอยูตลอด ถาไมรับอาหารก็
เปนยาพิษข้ึนมาอีกแลว คือมีความทุกขภายในใจ จะเอาอะไรมาแก ก็ตองมียา ยาคือ
ธรรมโอสถที่จะแก อุบายวิธีความเฉลียวฉลาดของตนแก ไมแกทุกขหลุดไปไมได 
เพราะทุกขเกิดข้ึนมาจากกิเลส เรื่องจะแกทุกขเปนเรื่องของธรรม เหมือนกับยาแกโรค
น่ันเอง เราตองหาอุบายใชอุบายแกใหไดโดยลําดับลําดา จนกระทั่งจิตของเราผานพน
ไปไดหมดไมมีอะไรเหลือเลย จิตดวงนั้นไมบอกวาเลิศก็เลิศ อยูไหนไมมีคําวากาล
สถานท่ีเวลํ่าเวลา ทานจึงเรียก อกาลิโก ๆ คืออะไร อกาลิกจติอกาลิกธรรมอันเดียวกัน 
 เมื่อจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว อยูที่ไหนอยูเถอะไมมีละวากาลน้ันสมัยนี้
ไมมี คือหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ที่จะวิตกวิจารณใหเปนความทุกขความ
ลําบาก วาเราตายน้ีจะไปเกิดที่ไหนอีก เหมือนอยางที่เราเคยเกิดมาแลวเคยตายมาแลว 
เคยทุกขมาแลว ทีน้ีเราจะไปทุกขที่ไหนอีก มันหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ในจิต
ใจดวงนั้นละ โดยที่เจาของรูเจาของเอง ทานจึงเรียก สนฺทิฏฐิโก ๆ พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด 
 ใครปฏิบัติแลวจะเริ่มรูไปตั้งแตนี้ละ เชนอยางพวกเรามาใหทานวันนี ้เราก็ทราบ
ทุกคนวาเราไดอะไรมาทาน มาทานดวยความบริสุทธ์ิใจของเรา น่ีก็รูชัด ๆ ในเจาของ



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๑๖ 

๑๖ 

 

แลวใชไหม วัตถุทานของเรามีมากมีนอยเทาไร เราทานมาโดยลําดับลําดา เราซึ้งใจของ
เราและก็เขาไปสูใจน้ีละ เปดออกพับเขาพับทันที การใหทานกับการไดมาเปนอันเดียว
กัน ประสานกันปุบ เหมือนกับเราเปดชองอากาศ เปดใหอากาศออกอากาศเขาพรอม
กันเลย ประสานกันทันที ๆ นี่ละคําวาใหไปกับไดมาเปนอันเดียวกัน ในประโยคของจิต
เดียวกันน่ันละ 
 การรักษาศีลก็ดี การภาวนาก็ดี มากนอยเราก็รูในตัวของเราเอง ๆ น่ีทานถึง
เรียกวา สนฺทิฏฐิโก จนกระทั่งถึงข้ันวิมุตติหลุดพนภายในจิตใจจริง ๆ เราจะถามใคร 
แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาน้ีก็ไมทูลถาม ถามพระองคทําไม สนฺทิฏฐิโก พระ
องคมอบไวแลว ไมไดผูกขาด สนฺทิฏฐิโก แปลวา รูเองเห็นเอง ถาเทียบแลวก็เหมือนกับ
วาอาหารอันน้ีเผ็ดหรือเค็ม เอา ดื่มเอาบอกงั้น พอใสลงไปปบเผ็ดหรือเค็มก็รูเอง จํา
เปนอะไรจะตองไปถามคนอื่น ลิ้นของเราก็มีเหมือนกันนี่นะ ถามเขาทําไม ไมใชเราเปน
คนล้ินกุดล้ินขาดน่ีวะ พระพุทธเจาไมไดสอนศาสนาไวใหแกพุทธบริษัทพวกล้ินกุดล้ิน
ขาดนี่วะ เมือ่ปฏิบัติลงไปก็ทราบกันอยางน้ี ทํานองที่วาหวานก็รูในลิ้นของเราเอง ผูนั้น
มาบอกวา โอ อันน้ีหวาน เหออยางน้ันเหรอ ลองดู ออ ใช โห อันน้ีขม ใสลงไปพับเปน
ยังไง โอ ใช เพราะล้ินอันเดียวกันมันรับกัน ยอมกัน ๆ ดวยความจริงอยางน้ีละ เรื่อง
ยอมธรรมก็เหมือนกันอยางน้ี 
 ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพยายามอุตสาหนะ อยาใหเสียเวลํ่าเวลา จิตน้ีเรียกรอง
หาความชวยเหลือจากเราอยูตลอดเวลา เพราะไดรับความทุกขความลําบาก เราอยาเขา
ใจวา คนน้ันมี คนนี้ฉลาด คนน้ันโง คนนั้นมีวัตถุสิ่งของเงินทองบริษัทบริวารมากนอย 
น้ันยกใหเปนบุญวาสนาอันหน่ึง แตวากิเลสผูเหยียบยํ่าเราก็ตองวามันบางซี เรื่องความ
ทุกขมันจะเหยียบอยูที่หัวใจ ถาใจไมมีธรรมแลวจะหาความสุขไมได ทรัพยสินเงินทอง
ขาวของบริษัทบริวารมากนอยจะมาชวยไมไดนะ ถาไมใชธรรมชวยภายในจิตใจ บุญ
ชวยน่ันแหละสําคัญ เพราะฉะน้ันจึงตองไดสรางความดีไวสําหรับจิต ซึ่งสมกับวาจิต
เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของอยูตลอดเวลา ใหเราชวยจิตดวยการบําเพ็ญคุณ
งามความดี หาอุบายวิธีเฉลียวฉลาดปฏิบัติตอใจของเราใหมีความรมเย็นเปนสุข 

เอาละนะพอ 
 


