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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗ 

พรรษา ๑๐ เดนมากเรื่องความทุกขความสุข 
 

 เงินสิงคโปรหรือนี่ (ครับ ๑ เหรียญเทากับ ๒๕ บาทครับ) ที่ไหนมาหัวเมืองไทยมัน
ต่ํา เทาเมืองนอกเมืองนาสูงเหยียบแตหัวเมืองไทย อาว จริงๆ นะ คนเราไมมีแกใจมนัเปน
สาระไดยังไง เมืองไหนมาๆ เหยียบหัวๆ เมืองไทย แสดงวาต่ํามาก แลวหมอบใหเขา
เหยียบตลอด ไมมีแกใจที่จะฟตตัว อาว พูดจริงๆ เรา อะไรก็ดีๆๆ นี่ที่หมอบหัวลงไปให
เขาเหยียบเอา มาจากเมืองนอกเมืองนาแลวดีหมด ของเจาของไมสนใจ ของขางนอกแลว
ดีๆ ของภายในไมดี นี่ที่วากมหัวลงตลอด ไมไดฟตตัวขึ้นเพื่อเปนหลักเปนเกณฑ เสียตรง
นี้เมืองไทยเรา เสียจริงๆ ไมใชเสียเลนๆ ทําไมจิตใจจึงขามหัวเจาของ ขามหัวตัวเองไป กม
หัวลงใหเขาเหยียบหัวไป ถึงวาระจะแยกก็แยกอยางน้ีธรรมะนะ ไมใชจะเปนชองเดยีวๆ 
แบบเถรตรงนะ ตองมีแยกมีแยะ อะไรก็เห็นแตขางนอกดีแลว ขางในจะเหลวไหลไปตลอด 
เปนอยางน้ันนะ 

สอนทุกแบบแหละเมืองไทยเรา เพราะเมืองไทยเราเปนชาวพุทธ พุทธศาสนาคือ
ธรรมอันเลิศเลอ มองเห็นหมด สอนหมดอันไหนไมดีๆ ธรรมตําหนิๆ อยางที่พูดเหลานี้
ธรรมตําหนิชาวพุทธเราไมรูเนื้อรูตัว กมหัวลงไปเรื่อยๆ ใหเขาเหยียบไปเรื่อยๆ นี่เรียกวา
ธรรมสอนโลก ตรงไหนควรตําหนิก็ตองตําหนิ พูดเหลานี้พูดใหคิดนะ คนไทยเราก็เปน
สาระเชนเดียวกับคนทั่วๆ ไป เมอืงไทยเราก็เหมือนเมืองทัว่ๆ ไป ส่ิงทีไ่มควรกมก็ไมควร
จะกมจนเกนิไปใหเขาเหยียบไปโดยไมคิดไมอาน ไมถูก ตองคิดตองอานซ ิ

ควรจะฟตตัวเราใหดีขึ้นๆ อะไรที่เขาเหนือเรายอมรับ เรายังสูเขาไมได ชวยตัวเอง
ไมได เอา อาศัยเขากอน อาศัยเขาก็เพื่อจะฟตตัวเองดวย อยางน้ันถูกตอง อันนี้กมไป
ตลอดๆ เปนนิสัย สุดทายก็ระบาดสาดกระจายกันหมดทั้งเมืองไทยเรา เปนเมืองกมหัว
หมอบไปเลย ที่ไหนมาใหเหยียบหัวไปเลยๆ เมืองไทยเราไมใชหัวหมานี่วะ หัวหมาก็ลอง
ไปเหยียบมันซิ หัวไอปุกกี้ มันไลกัดเอาหลงทิศ นั่นเห็นไหม หัวมันก็มีคา หัวคนทําไมจึงไม
มีคาสักนิด สูหัวหมาไมได ฟงใหดีนะ 

ทานทั้งหลายเคยไดยินไหมธรรมะประเภทนี้ นี้พูดเพื่อใหรูเนื้อรูตัว ไมไดพูดเพือ่
เหยียบย่ําทําลาย พูดเพื่อใหรูเนื้อรูตัว ฟตตัวขึ้นใหดี ไมงั้นหาวันดีไมได ทกุอยางจะหมอบ
ไปตลอด หมอบเปนบอยเขาไปตลอด ตองคิดตองอาน ธรรมพระพุทธเจาทานสอนอยางน้ี
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ฟงเอา เหยียบหัวคนทั้งเมืองไทยเหยียบไปไดอยางสบายๆ เหยียบหัวหมาตัวเดียวไมได
มันไลกัดเลยนะ แสดงวาหมานี้ดีกวาคนทั้งเมืองไทยเรา เอาไปคิดขอนี้ ตรงไหนต่ําตอง
บอกวาต่ําซิ ถึงจะสูงกต็าม เดินไปสูงไปนี่กต็าม แตมันต่ํากวาหัวหมา เขาใจไหม เขา
เหยียบไดงาย เขาเหยียบเอาๆ หัวหมาเขาไมเหยียบ แตหัวคนนี้เหยียบแหลกเมืองไทยเรา 
กมหัวใหเขาเหยียบไปเรื่อยๆ ไมคิดไมอานอะไรเลยยังไงกัน ตองคดิตองอานซิ 

เห็นของอันไหนเขาดี ใกลเขามาๆ ดูเปนคติตัวอยางไปเรื่อยๆ ถึงถูก ทกุอยางเอา
มาเปนคติเครื่องเตือนตนเอง เตือนตนเองไปเรื่อยๆ มันกด็ีไปเรื่อยๆ คนเรา ถาไมคิดก็
ไมไดเตอืนตนเอง มันก็ไมมีสติสตงัไมมปีญญาคิดอานเพื่อสารประโยชนตอไป มันก็
เหลวไหลไปเรื่อยๆ อยางน้ัน ใหจํานะ เมืองไทยเราเมืองเหลวไหล เมืองไขวควา อะไรมา
ควาหมด ถาเปนของเมืองนอกเมอืงนาควาหมด แมที่สุดแอปเปลแอปแปนไปหาดูตาม
สวน อดอยากอะไรเมืองไทยเรา นี้มาจากเมืองนอกนะแอปเปล เราจะฟาดหนาผากมัน
พรอมเรา เขาใจไหม 

สอนธรรมดามันไมไดเร่ือง ใสหนาผากเปรี๊ยะเขาไป นี่แอปเปล เปนยังไงแอปเปลน่ี
เจ็บไหม นั่น ใหมันไดคิดแอปเปลอันนี้ แอปเปลอันนั้นมันไมไดคิด แอปเปลอันนี้มันได
คิด เขาใจไหม ความหมายวาอยางนั้น ไมงั้นมันไมไดคดิไดอานอะไรเลย เหลวไหลไป
เร่ือยๆ กลายเปนเมืองไขวควา อะไรมาความับๆ ไมมีสติปญญาคิดอานตัวเองเพื่อฟต
ตัวเองบางเลย ใชไมได ตองคิดซ ิ

มาปฏิบัติธรรมก็แบบนั้นละ แบบนิสัยอยางน้ันละมาใช มันก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร 
เลอะๆ เทอะๆ ไปอยางนั้น ตัวเองยังไดฟตตัวเองอยูในระหวางกิเลสกับธรรม วันไหนมัน
ออนแอเกินไป ดัดกันในเวลานั้น ไมอยางน้ันไมไดนะ จะปฏิบัติตามความออนแอก็จะ
ออนแอเรื่อยๆ ไปอยางนั้น ไมไดขอคิดอานอะไรเลย ทําความเพียรก็เดินไปอยางนั้นละ
เดินจงกรม ขามีก็เดินไปอยางน้ัน ขาไอกีม้ัน ๔ ขา ถาวาขาสองขาก็สูมนัไมได ขาไมมีสติ 
ขาไอกีม้ันม ี ๔ ขา มนัไมมีสติกไ็มมีใครถือสีถือสา ไอเราสองขาเปนขาคนดวย สูขาไอกี้
ไมได เอะอะมันเหาโวกเลยไอกี้ มันฉลาดอยูนะดูหมาตัวนี้แปลกๆ อยู ฉลาด ขยัน ถาเปน
คนก็ขยัน ฉลาด นอนปบตามันมอง มันไมนอนแบบตายเหมือนพวกไอจ้ําหลอด ไอหมีนะ 

หมาดวยกันสามสี่ตัวเราก็ดู มันตางกัน เราก็บอกวาไอกี้นีม้ันตางเขา มันฉลาดอยู 
นอนปบนี่ตามันจะมอง หมอบแลวมองๆ มันไมไดนอนแบบตายเลยนะไอกี้ ปุบปบลกุขึ้น
แลวจอมองนั้นมองนี้ เราดูมัน มีวันหนึ่งเราดัดเอา ตั้งแตเขาเกิดมาไมเคยถูกไมเรียวนะ ไอ
กี้ไมเคยถกูไมเรียวเลย ใครก็รักมันๆ ไมเคยมีใครแตะมันเลย มันไมรูจักไมเรียว ทีนี้นิสัย
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มันชอบขูไอหมี เอะอะขูไอหมี ไอหมีก็เฉยไมสนใจ วันนั้นไปขูไปกัดมันยังไงไมทราบอยูใน
ครัวนั้น ซัดไอหมี ไอหมมีันเจ็บมันก็รองวากขึ้น เลยโวกวากใสกัน มีวันนั้นละไอหมีตอสูกับ
ไอกี้ ทุกวันไมมีละ มีแตไอกี้เหยียบหัวไอหมีไป 

เอะอะก็ไลกดัไอหม ี ไอหมีเปนตัววิ่งหนี ไอกี้เปนตัวไลกัด เปนอยางน้ันนิสัยตลอด
มา วันนั้นมันเปนนิสัยอยางน้ันแหละเอามาใช โวกวากกัดไอหมี ไอหมคีงเจ็บมันเลยโวก 
วากใส มีวันนั้นละ ไอหมีโวกวากใสไอกี ้ โวกวากใสกัน เราก็เลยเรียกมาทั้งสองตัว ไอกี้วิ่ง
หนีไมใหจับ ไปจบัมาใหได มันไปไหนไปตามเอามา ตามอุมเอามาแลววางลง เอาไมเรียว
ซัดเสีย ๔ หน เปรี้ยงๆ ตีใหเจ็บนะ ฟาดไอหมีเสียกอน ไอหม ี๓ หนเปรี้ยงๆ ตีใหเจ็บ 
แลวก็จับไอกี้มา ทัง้สองตัวอยูตอหนา จับไอกี้มาใสเปรี้ยงๆ ถึง ๔ เปรี้ยง ไอหม ี๓ เปรี้ยง 
ไมรองสักแอะนะ นิ่งเลยเชียว ถูกเราตี ตีเจ็บนะ วันนั้นละวันไอกีถู้กไมเรียว พอหลุดมือ
ปลอยปุบนี่วิ่งไปนอนอยูปากประตูลูกกรง วันนี้อารมณไมดี เจ็บมาก 

ตีใหเจ็บจริงๆ นะ ตีใหรูโทษรูภัย ตีใหเจ็บจริงๆ สวนไอหมีใส ๓ เปรี้ยง เสร็จแลว
ไอหมีไปนอนสบายเฉย ไมมีอะไรนะ เฉย ไอกี้เจ็บ วันนั้นอารมณไอกี้เสีย แตไอหมีเฉยไม
มีอะไรเลย เราดูมันเลนของมันสบายๆ ใส ๓ เปรี้ยงแลวไอหมียังอยูสบายๆ  ไอกี้นี่วิง่มานี้
เลย นั่นละมันผิดก็ตองต ีเขาใจไหม ก็มีเทานั้นละ สวนไอหมีมีเร่ือยมันขูใสเขา พอขูใสเขา
ก็เปรี๊ยะแหละไมไดตีแรงอะไร แตวันนั้นเอาแรง ไอหมีก็แรง ไอกี้ก็แรง แตสําคัญไมรอง
อี๊ๆ แอะๆ แมคําเดียวไมรองเลย ใสลงเปรี้ยงๆ หมอบนิ่งเลย ซัดลง พอปลอยหลุดมือนี้
เปดเลย ไอหมีไปอยูขางๆ ไปเลนอยูนั้นสบายๆ ไมมีอารมณอะไร สวนไอกี้อารมณเสีย เรา
ดู นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตหมาเขาก็สอนเขาก็เฆี่ยน เราไมสอนเราเฆี่ยนเราตีเราจะดีไดยังไง 
ตองฟตเจาของซิ ปลอยเลยตามเลยมันเลอะเทอะ 

ยิ่งพุทธศาสนา ศาสนาของพระพุทธเจา แหม ละเอียดลออสดุขีดเลยนะ ไมมีทีไ่หน
ละ เราไดพิจารณาทางภาคปฏิบัติขึ้นเวทีกัน เอาอุบายวิธีของธรรมมาแกกิเลส กิเลสจะกลัว
แตธรรมเทานั้นนอกนั้นไมกลัว ถาเปนธรรมแลวกิเลสกลัว ฝกทรมานตน เอาอยางน้ัน
แหละ หนักเบาก็เอา เกงกวาไอหมีไอกี้อีกเวลาเราฝกเรา ถึงขัน้มันจะสลบก็มี เชนนั่งตลอด
รุงนี่เดนมากทีเดียว ที่วาทุกขมากที่สุดนั่งตลอดรุง ตั้งแตค่ํา บางวันตะวันยังไมตกเลยนั่ง
แลว ซัดตลอดรุงเลย ไมใหกระดุกกระดิกไปไหน ไมใหเปลี่ยนอิริยาบถ ไมใหพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงไปไหน ทาขัดสมาธ ิ ตั้งสัจจอธิษฐานวันนี้จะนั่งตลอดรุง ตั้งสัจจะบังคับ
เจาของ มีขอยกเวนขอเดียว คืออยูในวงครูบาอาจารยพระเณร เวนแตมีเหตุฉุกเฉินหรือ
อะไรเกิดขึ้นภายในวัด หรือครูบาอาจารยพระเณรทั้งหลายเทานั้น เราจึงจะลุกจากที่ไปชวย
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เหตุการณนั้นๆ นอกจากนั้นแลวสําหรับเราเองไมใหมี เอาปวดหนักออกเลย ปวดเบาออก
เลย จะไมยอมลุกจากที่ เปนอะไรเปนเลย สลบลมลงลุกขึ้นนัง่ จะไมมีถอย ซัดเลย 
 นั่นละที่นี่เวลามันนั่งนานๆ ทุกขมากๆ นี่ตัวของเราที่นั่งเหมือนหัวตอนะ ความทุกข
ทั้งหลายที่โหมเขามาในตัวของเรานี่เหมือนกับไฟไหมหัวตอ อยูในตัวของเราเอง ทุกขมาก 
เวลานั้นเปนเวลาที่ใชสติปญญาอยางสุดเหวี่ยงเลย เราจะทนทุกขเฉยๆ ไมไดไมถกู ตอง
พิจารณาแยกแยะเรื่องกองทกุขทัง้หลาย กองทกุขอะไรเปนทุกข ทกุขมาจากไหน ไลไปหา
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง ในอวัยวะของเราทั้งหมดนี้ อะไรเปนทุกข ก็สรุปลง
วาหนัง-เนื้อเปนทุกขเหรอ คนตายแลวหนัง-เนื้อ มีไหม หนัง-เนื้อมีเอาไปเผาไฟเขาวาไง 
เขาไมไดเห็นวาอะไร เวลานี้มันวาเพราะอะไร มีใจเปนผูครองอยูนั้น ไลเขาหาใจ ไลเขาไป
หาอาการตางๆ ทุกอยาง  
 ทุกขมากเทาไรยิ่งหมุน เอาจนกระทั่งถึงวา เอา อะไรจะตายกอนตายหลังใหรูกันใน
วันนี้ ใหถอยไมมี ฟดกนั เหมือนวาไฟน่ีละโหมเขามาหัวตอที่เรานั่งอยูนี้ ทุกขแสนสาหัส 
สติปญญากห็มุนตลอด ยิ่งหมุนมากเขาไปๆ สุดทายก็ไดหลักไดเกณฑ พอไดเทานั้นละ 
ทั้งๆ ที่ไฟมนัเผาหัวตออยูในขณะนั้น พอสติปญญารอบตัวแลวเทานั้น ดับพรึบเลย ไมมี
เลยทุกข ใจลงพรึบเทานั้นจาไปหมดเลย กายก็ไมเห็นมีอะไร จิตก็จาขึ้นมาแลว นั่นไดหลัก
แลว นี่ละที่ไฟไหมหัวตอคือรางกายเรา ไดแกทุกขเวทนามันไหมเอา  
 หมุนติ้วไมหยุดไมถอย สติปญญาแกทนั แกทันก็ดับกันไดเลย ในขณะนั้นจิตก็
แสดงความอัศจรรยขึ้นมา นี่เรียกวาทุกขมาก ในสวนรางกายที่เราไดฝกทรมานเรามานี้ มี
การนั่งตลอดรุง ๑๒-๑๓ ชั่วโมง ไมใหพลิกแพลงไปไหนเลย เยี่ยวไมมี ขี้ไมม ีมีกอ็อกเลย 
ที่จะใหลุกไปนี้ไมมีทาง บังคับขนาดนั้น ก็ไมเคยปวด ปวดหนักไมปวด ปวดเบาไมปวด 
สวนปวดเบาไมมีละ เพราะเหงื่อมันเปยกหมดแลวจีวร มันไมใชเหงื่อธรรมดา มันเปนยาง
ตาย คนจะตาย แตจิตใจบังคับไวอยางแนนหนามั่นคง ตายเทานั้นวางั้น เอาตายเขาวาเลย
เวลานั้น 
 ลงไดทกุคืน ในบรรดาที่เราน่ังตลอดรุงมัน ๙ คืน ๑๐ คืนนะ เวนคืนสองคืนบาง 
สามคืนบาง นั่งตลอดรุงๆ นั่งทีไรเปนอยางน้ันทุกวัน แตกไ็ดความอัศจรรยทุกวันเพราะ
สติปญญาหมุนติ้วๆ ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนหนักเขาไป สุดทายก็มันก็รอบตวั พอ
รอบตัวแลวจิตมันก็ลง พอลงแลวกายนี้เงียบ หายหมดเลยบางที เงียบเลย เหลือแตความ
แปลกประหลาดอัศจรรย มีอันเดียวเทานั้น ชี้ไดเลยวามีอันเดียวสักแตวาปรากฏ เปนความ
อัศจรรยอยูลึกๆ นั่นลงแลว 
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 จนกระทั่งถอนขึ้นมา พอถอนขึ้นมาแลวทุกขก็คอยเริ่มขึ้นมาอีก พิจารณาอีก แตจะ
พิจารณาเอาแบบเกามาใชเทียบนั้นเทียบนี้ไมไดนะ ตองเปนปจจุบัน เกิดขึ้นในปจจุบัน 
พิจารณาในปจจุบัน แมจะพิจารณาแบบเกาก็ตาม แตเปนของที่เกิดขึ้นสดๆ รอนๆ ใน
ปจจุบันก็ใชไดสดๆ รอนๆ ถาเราจะไปเทียบเอาอันนั้นมาอันนี้มาไมได ไมถกู ไมดบั ไมได
อุบาย ตองเปนสติปญญาเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ แมจะเหมือนเกาแตเปนสดๆ รอนๆ ก็เปน
ของใหมตลอดไป แกไดๆ นี่เร่ืองความทุกข แตไมเคยพลาด นั่งตลอดรุงคืนไหนไมเคย
พลาด ที่นั่งแลวออกมานี้จิตใจไมไดอะไรเลย ไมเคยมี เพราะมันสละตายใสกันแลว มัน
ตองได นี่ก็ไดอยางน้ันจริงๆ พูดถงึการฝกการทรมานตน 
 ทีนี้ความอัศจรรยนั้นละมันเหนือทุกอยางในความทุกขทั้งหลาย ที่เราเคยทุกขมา
มากนอยนี้ ความอัศจรรยที่เคยรูเคยเห็นนั้นเปนผลที่เดนมากทีเดียว นั่นละเรามุงตอนั้น 
อันนี้จะเปนอะไรก็เปน แนะมันก็เลยเปนเรื่องเล็กนอย ซัด ลงๆ นี่พูดถึงเร่ืองความทุกข
ทางรางกาย ความทุกขทางดานจิตใจจะวาใจเปนทุกขมันกไ็มเห็นมี เร่ืองความทุกขทาง
รางกายยอมรับนะ แตอุบายวิธีการที่จะเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยในจิตเกิดขึ้น
จากกองทุกขภายในรางกายบีบบี้กัน นี่การฝก  
 เราก็ยังไมลืมตั้งแตบวชมานี้ พรรษาที่ ๑๐ เปนพรรษาที่เดนมากที่สุดในเรื่องความ
ทุกขทัง้ทางรางกายและจิตใจ จิตใจบังคับ วันนี้นั่งตลอดรุงจติจะยิบแย็บออกไปคิดเรือ่งใด
ไมไดเด็ดขาด ไมใหออกคิดเลย ใหคิดอยูในวงอริยสัจอยางเดียวนี้เทานั้น วันนั้นจึงวา
บังคับทั้งจิตจะคิดออกไปแงใดๆ ไมได ใหคดิอยูภายในรางกายที่จะแกกิเลสของตัวเอง
เทานั้น นี่บังคับทางดานจิตใจ บังคบัทางดานรางกาย เอาจะทุกขขนาดไหนมันไมเลยตาย 
เอาตายเขาวาเลย นี่ก็เปนความทุกขแสนสาหัส  
 เรียกวาในพรรษาที่ ๑๐ เปนพรรษาที่เดนมากในชีวิตแหงนักบวชของเรา เพราะน่ัง
ตลอดรุงเร่ือยๆ ดวย แลวกลางวันไมยอมนอน หากวามันจะงวงนอนก็ลงไปเดินจงกรมเสีย 
จากน้ันก็ไปอาบน้ําเสีย เวนแตคืนไหนถาเรานั่งตลอดรุงแลวกลางวันก็นอนให ถาไมไดนั่ง
ตลอดรุงไมยอมนอนพกักลางวันเลย บังคับตลอด ในพรรษานั้นเรียกวาทุกขมากทีเดียว 
รางกายก็ซัดกันเสียจนเต็มเหนี่ยว จนจะเปนจะตาย จิตใจก็ไดความอัศจรรยในพรรษานั้น  
 การฝกจิตเราบีบบังคับไมใหคิดออกนอกลูนอกทางยิบๆ แย็บๆ ที่เคยคิดหาม
ทั้งหมด มันจึงเปนทุกขมาก ไมใหคดิ ทกุขมากทีเดียว เราก็รวมยอลงมาแลวไดพรรษาที่ 
๑๐ เปนพรรษาที่หนักมากทั้งทางรางกายและจิตใจ นอกจากนั้นถึงจะทุกขก็ทุกขเปนสัด
เปนสวน ทุกขทางรางกายหนักบาง บางทีจิตใจหนักบาง ไมเสมอกัน แตปนั้นเปนปที่เอา
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กันทั้งสองเลย บังคับทั้งทางรางกายและจิตใจจึงทุกขมากทีเดียว นี่การฝกทรมานเรียกวา
เดนที่สุดในพรรษาที่ ๑๐ จําพรรษาบานนามนกับหลวงปูมั่น นั่นละที่วาน่ังตลอดรุงๆ 
พรรษานั้นเปนพรรษาที่หนักมากที่สุด  
 หมากพลูบุหร่ีตัดหมดเลยนะ หมากนี้ก็ฉันมาตั้งแตนูน แตในพรรษานั้นขาดสะบั้น
ไปเลย ไมใหมีเลย สวนบุหร่ีเราไมสูบอยูแลว หมากฉันก็ตัดขาดไปดวยกนัหมดเลย ไมเอา 
เทานั้นแหละ การฝกในพรรษา ๑๐ เปนพรรษาทีเ่ดนมากที่สุดเรื่องความทุกขใน
รางกายที่ถูกทรมานก็ดี เรื่องความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรยก็ดี เพราะเกิดขึ้นจาก
นั่งตลอดรุงก็คือพรรษานั้น ทุกขกับสุขจึงวาเดนทั้งสองเลยเชียว เราฝกทรมานมา 
 จากน้ันจิตก็ตั้งรากตั้งฐานไดเร่ือยๆๆ ตอจากนั้นไปทีนี้จิตจะไดรับความทุกข
มากกวาสวนรางกายนะ พอจิตกาวขึ้นสูหลักสูเกณฑ มีหลักเกณฑเปนที่ยึดที่เกาะ เห็น
ความพนทุกขมีกําลังกลาขึ้นเทาไร ความทุกขก็ยิ่งเห็นโทษของมันมาก เร่ืองธรรมความพน
ทุกขก็เห็นคุณคามากขึ้น นั่นละที่นี่จิตหมุนละ หมุนเลย ทุกขทางดานจิตใจเพราะการหมุน
ติ้วๆ นี้จะหนักมากยิ่งกวารางกาย ทุกขทางดานจิตใจ เพราะทํางานไมหยุด เปนอัตโนมัต ิ
สติอัตโนมัต ิ ปญญาอัตโนมัติ หมุนติ้วตลอดเลย นี่เปนทุกขทางใจมากกวาเพราะจิตหมุน
ตลอด มันหนักไปคนละสัดละสวน  
 บางทีหนักทั้งรางกายทั้งจิตใจ บางทีหนักทางรางกายจิตใจไมมาก พอธรรมขั้น
สูงข้ึนไปแลวหนักทางดานจิตใจ รางกายก็ธรรมดาๆ แตจิตใจนี้หมุนติ้วตลอด นั่งอยู
เฉยๆ ก็ทํางานแกกิเลสเปนอัตโนมัติของมัน นี่เรียกวาจิตใจทุกขมากอยู เพราะหมุนไม
หยุดๆ ไมยอมนอนกลางคืน ใหนอนใหหลับไมหลับเพราะเพลินในงานเพื่อพนทกุข หมนุ
ติ้วตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ไมตองบังคับเรื่องความเพียร มีแตร้ังเอาไวเทานั้น มันผาดโผน
โจนทะยาน ไมร้ังไมได ร้ังคือใหพกันอน บังคบัใหพักนอน บังคับใหจิตเขาสูสมาธิความ
สงบเย็น ไมบังคับจิตจะหมุนของมันตลอดเพื่อความพนทุกข ตอนนี้จิตทุกขมากนะ ทุกข
มากไปเรื่อยๆ มันหมุนของมันไปเรื่อยๆ ไมมีเวลาหยุดเวลาถอย รางกายก็รูสึกธรรมดา 
สวนอดอาหารเราอดไมหยุดแหละ  
 การอดอาหารสําหรับจริตนิสัยที่ชอบแลว สําหรับเราเองนี้อดอาหารไดดีทุกขั้น ไม
วาขั้นต่ํา ขั้นกลาง ขั้นละเอียด อดอาหารเทาไรยิ่งหนุนไดดี คลองตัวๆ นั่นเปนอยางน้ัน 
การฝกทรมานตนพูดเปนขั้นๆ ทุกขทั้งรางกายและจิตใจ ทุกขสวนรางกายมากกวาจิตใจมี 
ทุกขทางดานจิตใจมากกวารางกายมี เปนขั้นเปนตอนไปอยางน้ัน แตธรรมะขั้นสูงแลวจะ
ทุกขทางใจเพราะหมุนติ้วตลอด มากกวาทางรางกาย เหลานี้เปนเพราะอะไร เพราะกิเลส
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กับธรรมฟดกัน กิเลสมีมากมีนอยกรู็วาเปนภัยแลวจะใหมันตกคางอยูในจิตใจไดยังไง มัน
มีมากมีนอยเทาไรก็เอาใหมันพังถายเดียวๆ นี่ก็เรียกวาตอสูกัน เปนทุกข  
 จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรเหลือเลย เราจึงรูไดชัดเจนวา ที่ไดรับ
ความทุกขความทรมาน ลําบากลําบนตลอดทั้งสวนรางกายและจิตใจนี้ เปนเพราะกิเลส
เทานั้น ฟงแตวาเทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวไมมีทกุข ทางใจไมมี เพราะ
กิเลสเปนตนเหตุแหงการสรางทุกข ทีนี้กิเลสตัวตนเหตุขาดสะบั้นลงไปแลวทุกขกไ็มม ี
ตั้งแตบัดนั้นตอไปไมปรากฏวาทุกขม ี แตเราก็ไมไดจองไมไดมองวาทุกขจะมีหรือไมมีละ 
แตไมมีเลยตลอด  
 พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปทุกขก็ขาดสะบั้นลงไปตามๆ กัน จะยังเหลืออยูในวงขันธ
เทานั้น เชน เจ็บทอง ปวดหัว ตัวรอนอะไร หรือหิวกระหาย อยากหลับอยากนอน เปน
เร่ืองของขันธ มันเปนของมันแตไมกระเทือนถึงใจ เราก็ทราบ ยอมรับวาในขันธนี้ไมมอีะไร
ดับ ส่ิงใดที่เคยมีของมันมันก็มีของมนัเปนธรรมดา เปนแตเพียงวาไมไปรบกวนจิต ไมไป
ประสานจิต เสียดแทงจิตใหเดือดรอนไปตามเทานั้น ขันธก็เปนขันธ จิตก็เปนจิต เปนฝก
เปนฝาย เปนคนละฝงละฝาแลว นั่น  
 เพราะฉะนั้นขันธจึงเปนเรื่องขันธลวนๆ ที่จะดับลงไปเหมือนกเิลสไมมี กิเลสจึงเปน
ตัวเหตุอันสําคัญที่จะบังคบัขันธใหหมุนตัวเขามาทําลายตัวเองคือจิตเสียอกี พอกิเลสขาด
ลงไปแลวขันธก็เปนขันธลวนๆ ไป ไมมีอะไร ทุกขทางใจของพระพุทธเจา ของพระอรหันต
จึงไมม ี ตั้งแตวันกิเลสตัวเปนเหตุสรางทุกขขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ  ทานครองบรมสุข
เปนนิพพานเที่ยงขึ้นมาเลย ไมมีทุกขแหละ นี่เรียกวาทุกขทางใจหมดโดยสิ้นเชิง ในขณะที่
กิเลสส้ินไปโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ มีแตขันธเทานั้น ขันธนี้จะมีไปตลอดจนกวาลม
หายใจดับพรึบ นี่เรียกวาสมมุติสุดทายคือลมหายใจ 

พอลมหายใจดับลงพับสมมุติดับไปพรอมกัน วมิุตติกอ็อกเลยละ วมิุตติเต็มสวน
ของตัวอยูแลว ออก ไมตองรับผิดชอบในสิ่งเหลานี้คือขันธตอไปอีกแลว เรียกวานิพพาน
เที่ยง การฝกทรมานตนไดสมเหตุสมผล สมมักสมหมายตามเหตุที่บําเพ็ญมามากนอย ผล
จะแสดงขึ้นมาอยางน้ันๆ จนกระทั่งหมดเหตุหมดผล หมดเหตุหมดผล ไมใหผลตอไปอีก
แลว เพราะเหตุไมมีผลกไ็มมี ผลก็พอแลว บรมสุขพอเต็มทีแ่ลว พอ นีก่ารฝกตนเองเปน
อยางน้ัน ธรรมเหลานี้ทานทั้งหลายเคยไดยินจากใครบาง เราอยากจะพูดเต็มปากเลยวา
ไมไดยินงายๆ แหละวางั้นเลย ก็มีแตหลวงตาบัวนี้วอๆๆ อยูมาพูดใหฟงอยูนี้ 
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นี้ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งหวงโลกหวงสงสารมากเขาทุกวันนะ แทนที่จะมาหวงธาตุ
ขันธกองกระดูกของเรานี้ไมมี เราบอกไมมี อาศัยกันไปอยางนั้นละ คือเครื่องไมเครื่องมอื
สําหรับใช ทีนี้มันชํารุดลงไปแลวมันกอทกุขใหเราอีก อะไรก็เจ็บนั้นปวดนี้ ดูซิขานี้นั่งฉัน
จังหันยังไมเสร็จเหยียดออกแลว นี่มนัก็เปนความทุกขอันหนึ่ง แตใจไมมกีับมันก็บอกวาไม
มี มันมีของมันก็มีอยางนี้ อันนี้ละเรียกสมมุตอิันหนึ่ง พอลมหายใจขาดแลวเหลานี้ก็หมด 
จิตก็ถอนจากความรับผิดชอบกันขาดสะบั้นไปเลย อนุปาทิเสสนิพพาน เปนความบริสุทธิ์
ลวนๆ ไมมีสมมุติเขาไปเจือปนคือขนัธเปนตนเลย ขันธนี้เปนสมมุติ ใหจิตที่บริสุทธิ์แลว
รับผิดชอบอยู พออันนี้ดบัลงไปก็หมดความรับผิดชอบ 

พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอกอุทีเดียว เราจะหาที่ไหนไมเจอเราชี้นิ้วเลย สาม
แดนโลกธาตุนี้จะไมมี มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้นที่เปนศาสนาที่ร้ือขนสัตวโลกใหหลุด
พนจากทุกขเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึงพนจากทกุขโดยสิ้นเชิงได มพีุทธศาสนาเทานั้น เรา
ไมไดดูถกูเหยียดหยามศาสนาใด เพราะเราไมเขาใกลชิดติดพันกับศาสนานั้นๆ ยิ่งกวาการ
ปฏิบัติตอพทุธศาสนา ถึงขนาดเอาเปนเอาตายเขาวาเลย ไดผลเปนที่พอใจภูมิใจจึงไดมา
พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง แตอดไมไดนะ ศาสนาใดจริง ศาสนาใดปลอม ศาสนาผิดถูก
ประการใด ไมตองบอกมันหากรูของมันเอง ไมตองไปหาดูศาสนาใด ดูอันนี้แลวครอบไป
หมดเลย 

ทานทั้งหลายไดเกิดมาทามกลางพุทธศาสนา อยานอนอยูเปลาๆ นะ ทุกขมันก็
ทุกขเหมือนโลกทั่วๆ ไป ถาทุกขไมมีธรรมแลว ทุกขไมมคีวามหมาย ตายไมมีฝงมีฝานะ 
ถาทุกขดวยการสรางความดี เอา ทุกขเถอะวางั้น นี่ความหมายเต็มตัว ทุกขนี้ทกุขเพื่อสุข 
ทุกขดวยการสรางความดีตะเกียกตะกายฝกฝนอบรมตนใหเปนคนดีแลว เอา ทุกขไปเถอะ 
นี่ทุกขเพื่อความดีทั้งนั้น แตทุกขแบบตะเกียกตะกายเหมือนคนตกน้ําอยูในมหาสมุทรนั้น 
ทุกขกี่กัปกี่กลัปมันก็เปนอยางน้ัน ไมมีฝงมีฝาใหเกาะใหยึดไดเลย แตทุกขเพราะอาํนาจ
แหงการสรางความดีเจือปนไปดวยแลวนี้ ทุกขอันนี้จะเปนไปเพื่อความสุข ใหพากันจําเอา
นะ เอาละพูดเทานั้นละวันนี้  

เมื่อวานนี้ไปวัดดอยธรรมเจดีย ไมไดไป โอย เปนหลายๆ ปนะ พึง่ไปเมื่อวานนี้ 
เอารถตูเราไป รถตูสีน้ําเงินของเรา สามคันไปเลยเชียว เอาของใสเต็มๆๆๆ แลวไปเลย 
จากน้ีไปถึงวัดดอยธรรมเจดีย เวลาขาไปไมจอดทีไ่หนเลยแหละ แตรถมนัหนักมันตางกัน 
หรืออาจจะเกี่ยวกับรถมีมากมีนอยตามสายทางก็ได เวลาไปนี้ ๒ ชั่วโมง ๑๒ นาที เวลาขา
กลับมา ๒ ชั่วโมงกับ ๕ นาที เร็วกวากัน ๗ นาที เอาละใหพร 
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โยม พอแมครูจารยพึ่งเร่ิมนั่งตลอดรุงน่ี จิตไมเส่ือมแลวใชไหมคะ 

หลวงตา ออตอนนี้มันไมเส่ือมแลวแหละ ตอนจิตเสื่อมมันตั้งรากตั้งฐานไมได
แหละ อันนี้มันจิตเริ่มกาวขึ้นนี้แลวก็ขึ้นตลอดรุงไปเรื่อยเลย จิตเสื่อมนี้ถึงปกับหาเดือน
ละมั้ง ตัง้แตเดือนพฤศจกิาปนี้ เดือนเมษาปหนานี้มันถึงตั้งตวัได ปกับหาเดือนไมใชเลนๆ 
นะ จิตเสื่อม โถทกุขแสนสาหัสเลย จนไมลืมวางั้นเถอะ จติเสื่อมนี้ไมลืมเลย เพราะมันทุกข
มากจริงๆ พูดไมออก มันเหมือนไฟไหมกองแกลบอยูในหัวอกเรานี้ รอนระอุอยูภายใน 
อยูที่ไหนไมสบายเลย เสียดายจิตที่วาดีๆ นั้นเสื่อมไปหายไปเลย ยังเหลือแตไฟขึ้นแทนที่ 
เพราะฉะนั้นพอตัง้ไดปบคราวนี้จึงขีดเสนตายใหกันเลย นั่นมันเข็ด ถาหากวาจิตของเรา
เส่ือมคราวนี้เราตองตาย ถาเรายังไมตายจิตเราจะเสื่อมไมได นั้นละที่มันมัดกันดวยสติ
เขาใจไหม ไมใหเผลอเลย ตั้งหลักใหมไดแลวก็ฟดกันขึ้นไดเลย ขึ้นไดแลวก็เอาเตลิด จิตนี้
จะเสื่อมไปอกีไมไดเพราะเข็ดพอแลว ถาเส่ือมคราวนี้เราตองตายเปนอืน่ไปไมได มัน
จะตองตายจริงๆ เพราะจิตเรามันเปนนิสัยอยางน้ัน ถาวาอะไรแลวขาดไปเลยๆ 

เชนอยาง นี่มันมักมีตัวอยางของกันและกันได เชน พระโคธิกะ ทานบอกวาฌาน
เส่ือม ก็คือจิตเสื่อม ๖ หน พอหนสุดทายนี้ ทานเลยเอามีดโกนเชือดคอทาน ทานเสียใจ
มาก จะทนอยูตอไปไมไดแลวมันเปนทุกข แลวมาเทียบกับของเราแลวมันก็แบบเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นเวลาจิตเราเจริญขึ้นแลวจะเสื่อมไปไมได ถาเส่ือมตองตาย มันก็คิดถงึพระโคธิ
กะ พระโคธกิะตายเพราะจิตเสื่อมนะ แตทานมีอปุนิสัยของทาน พอจิตของทานเสื่อมครั้ง
สุดทายนี้ ทานเอามีดเชือดคอทาน พอเชือดคอเลือดทะลักออกมาทานพิจารณาเลือด 
บรรลุธรรมขึ้นในขณะนั้นเลย เปนพระอรหันตในเวลานั้น 

เรามันไมไดเปนนิสัยอยางนั้น ตายก็ตายจริง แตตายแบบซุงทั้งทอนตาย ทานตาย
แบบนั้น ที่เอามาเทียบกันไดคือวา มันทนไมไหวจะอยูไปทําไม ตายเสียดีกวา ดีหรือไมดีก็
ตามมันก็บอกวาดีกวาไปเลย ตายเสียดีกวา พระโคธิกะทานเอาจนตายแลวทานก็สําเร็จ
อรหันต แตเรามันจะไมสําเร็จอรหันตอะไรละ คือมันทนไมไหวมันจะตายแบบเดียวกัน 
เพราะทนมาปหนึ่งกับหาเดือนแลว ทนทุกขมากทีสุ่ดเลย โถ ทุกขมากจริงๆ นะ จิตเสื่อมนี้ 
จนไมลืม ถาหากวายังเส่ือมอกีคราวนี้เราตองตาย มันอาจเปนได เพราะพระโคธิกะเปน
ตัวอยางอยูแลว ก็มันทนไปไมไหวแลว ตายเสียกวา นั่นละมันจะไปตอนนั้น แตนี้ยังบอกวา 
เมื่อยังมีชีวิตอยูนี้จิตจะเสื่อมไปไมได มันก็ฟดกนัอยางหนักขนาด จิตเสื่อมกเ็ปนครูอยาง
เอกถึงใจ เรานี่เปนเอง เส่ือมปหนึ่งกบัหาเดือน โถทุกขมากทีสุ่ดเลย 

เอาละไปละ 
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