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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔

แงปฏิบตั ขิ องพระธุดงคกรรมฐาน
อายุแกมาเทาไร กําลังวังชาลดลง ๆ มากนอยเพียงไร การทําประโยชนลดนอย
ลงโดยลําดับเทาไร ความกังวลเกีย่ วกับหมูเ พือ่ นวงพระศาสนา ในแงปฏิบัติของพระ
ธุดงคกรรมฐานเรา ยิ่งทําใหคิดใหวิตกกังวลมาก ถาจะพูดตามแบบของโลกวาวิตก
กังวล เพราะคํานี้เปนคําสมมุติที่จะตองใชไดทั่วๆ ไป ในวงปฏิบตั นิ แ้ี ลถาตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบัติ ดังพระพุทธเจาและสาวกทานตลอดครูอาจารยมีพอแมครูอาจารยมั่น
เปนตน ทีไ่ ดพาดําเนินมาในวงปจจุบนั นี้ ไมละไมปลอยวางปฏิปทาที่ทานพาดําเนินมา
ทานเหลานีแ้ ลจะเปนผูท รงมรรคทรงผล จนถึงความพนทุกขไดโดยไมอาจสงสัย
เพราะธรรมเปนแนวทางที่ถูกตองดีงามมาแลวแตองคพระศาสดา จนกระทั่ง
ปจจุบนั ทีค่ รูบาอาจารยพาดําเนินมา และตักตวงผลเต็มหัวใจทานเรื่อยมา จนกระทั่งได
มาใหโอวาทแนะนําสัง่ สอนพวกเรา และพาดําเนินตามในแงตา ง ๆ เรือ่ ยมา นี่ไมมีขอ
อรรถขอธรรมปฏิปทาใดทีจ่ ะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลย ถาผูปฏิบัติตั้งใจดําเนิน
ตามนีแ้ ลว การทรงมรรคทรงผลก็คือผูนั้นแลจะไมเปนผูอื่นใด
เพราะการปฏิบตั นิ เ้ี ปนภาคทีก่ า วเดินแลวเพือ่ สูม รรคสูผ ล ถาเปนงานก็กาวเดิน
แลวเพือ่ เปนรูปเปนราง เปนบานเปนเรือน เปนกิจการงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได
โดยลําดับ ทานจึงเรียกวาปริยตั ิ คือการศึกษาเลาเรียนมามากนอย นั้นคือเข็มทิศทาง
เดิน การปฏิบตั ติ ามในแงตา ง ๆ ตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไวนั้น คือภาค
ดําเนินงานทีจ่ ะปรากฏผลขึน้ มาโดยลําดับ เหมือนเขาปลูกบานปลูกเรือน เริม่ ตัง้ แตวาง
รากฐานขึน้ มาจนกระทัง่ สําเร็จเปนบานเปนเรือน นั้นคือภาคปฏิบัติงานของเขา
นี่ภาคปฏิบัติธรรมของผูปฏิบัติก็ยอมเปนเชนนั้นเหมือนกัน คําวาปริยัติไดแก
การศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติไดแกการกาวเดินตาม และปฏิเวธธรรมไดแกความรูไ ปโดย
ลําดับ จนกระทั่งถึงรูแจงแทงทะลุ นั้นแยกกันไมออกตั้งแตไหนแตไรมา ถาชาวพุทธเรา
มีความมุงมั่น หวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมนี้แลวก็ตองปฏิบัติตามนี้ ถา
ปลีกแวะจากธรรมทัง้ สามประเภทนีแ้ ลว ก็ไมมีหวังที่จะไดทรงอรรถทรงธรรมทรงมรรค
ทรงผล ตั้งแตตนจนถึงความสุดยอดแหงธรรมแหงจิต
พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ครูอาจารยกด็ ี ทานดําเนินในธรรมทัง้ สาม
ประเภทนี้ไมใหปลีกใหแวะจากกันเรื่อยมา ทานจึงเปนผูต กั ตวงเอามรรคผลนิพพาน
เต็มพระทัยและเต็มหัวใจ แลวนํามาประกาศธรรมสอนโลกดวยธรรมสามประเภทนี้
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เพื่อผูไดยินไดฟงแลวจะไดดําเนินตามธรรมที่กลาวมาแลวนี้ แลวมรรคผลนิพพานก็จะ
ปรากฏขึ้นที่ใจของผูปฏิบัตินั้นเปนลําดับลําดา เรือ่ ยมาจนกระทัง่ ปจจุบนั และอนาคต
จะไมสน้ิ สุดยุตจิ ากคําวามรรควาผลนีเ้ ลย
แตถา แยกแยะธรรมเหลานีใ้ หหา งเหินจากกัน ประหนึง่ วาเปนคนละศาสนาไป
เสียอยางนี้แลวก็ไมมีทาง คือเราเรียนปริยตั เิ มือ่ เขาใจมาแลวเราก็ไมสนใจปฏิบตั ิ เพราะ
เห็นวาปริยตั นิ ก้ี เ็ ปนธรรมทีส่ มบูรณแลว ปฏิบตั กิ ไ็ มสนใจทีจ่ ะดําเนินตามหลักธรรม
หลักวินยั ทีท่ า นดําเนินมา มรรคผลทีป่ รากฏขึน้ จากปฏิเวธธรรมคือความรูแ จงแทงทะลุ
นั้นก็ไมมี นีเ่ รียกวาแยกศาสนาไปโดยเจาตัวไมรนู น้ั แล ใหเปนแปลก ๆ ตาง ๆ กันไป
และไมนํามาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ทานพาดําเนินมา เพราะฉะนัน้ มรรคผล
นิพพานจึงไมปรากฏ แมพระพุทธเจาจะยังทรงพระชนมอยูตอหนาตอตาของพวกเราก็
ตาม
มรรคผลนิพพานนี้ไมขึ้นอยูกับการไปเฝาพระพุทธเจา
โดยไมสนใจในภาค
ปฏิบตั แิ ละสนใจในแงธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เรือ่ งมรรคเรือ่ งผลนัน้ มีความจําเปนอยูก บั
ภาคปฏิบัติ จะอยูกับพระพุทธเจาก็ตาม หรือเขาเฝาพระพุทธเจา ไมเขาเฝาก็ตาม พระ
พุทธเจาปรินิพพานแลวก็ตาม ยังทรงพระชนมอยูก็ตาม ถาผูมีธรรมทั้งสามประเภทนี้
กลมกลืนกันดวยภาคปฏิบัติดวยดีแลว อยางไรก็จะเปนผูทรงมรรคทรงผลโดยไมตอง
สงสัย
ไมมคี าํ วากาลสถานทีเ่ วล่าํ เวลา วากาลนัน้ สมัยนี้ วาเวลานัน้ พระพุทธเจานิพพาน
แลว เวลานีส้ น้ิ สูญพระพุทธเจาไปแลว ศาสนธรรมเปนโมฆะอยางนี้ไมมี จึงเปนที่ตายใจ
ไดในพระโอวาททีว่ า สวากขาตธรรม ไดตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุม จึงไมขึ้นอยูกับการ
ทรงพระชนมอยูของพระพุทธเจาและปรินิพพานไปแลว ในบรรดามรรคผลนิพพานทัง้
หลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไมมี
สวากขาตธรรมนัน้ แล เปนเครื่องรับรองแหงความถูกตองในธรรมทั้งหลายที่
ประทานไวแลว ผูด าํ เนินตามจะไดรบั ผลเปนขัน้ ๆ ตอน ๆ ไป นับแตขน้ั สมาธิคอื
ความสงบใจ และเปนความสงบละเอียดเปนชัน้ ๆ ขึ้นไป นี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือ
จิตตภาวนาของผูบ าํ เพ็ญนีเ้ ทานัน้
แมปญญาทุกขั้นที่จะเปนเครื่องกําจัดกิเลสใหมุด
มอดไปจากจิตใจไมมีสิ่งใดเหลือเลย ก็ไมพนคําที่วาปฏิบัติ ปฏิบตั คิ อื การบําเพ็ญ คือ
จิตตภาวนา ในทางคนควาจนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมดไดเลย นี่หลักเครื่องยืนยันของ
พระพุทธเจามีอยูอยางนี้ ขอใหทุก ๆ ทานไดตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
สิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหน ฟงวาแดนสมมุติครอบไวหมดแลว ไมมีสิ่งใด
เหนือไปจากสมมุตนิ เ้ี ลย สัตวทง้ั หลายไดเคยผานเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธมามากแลว
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พระพุทธเจาเองที่เปนศาสดาสอนโลกก็ทรงผานมาแลวอยางช่ําชองหรืออยางโชกโชน
จนไดเห็นทั้งทุกขทั้งมหันตทุกข ไดเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแลว จึงไดนาํ ธรรม
เหลานีม้ าสอนโลก สิง่ ใดทีเ่ ปนโทษจึงรับสัง่ หรือประทานวาเปนโทษ สิ่งใดที่เปนคุณมาก
นอยก็ประทานพระโอวาท หรือบอกไวอยางชัดเจนวานัน้ เปนโทษเปนคุณ
เราผูด าํ เนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ก็ไมใชเปนผูบกพรองในการสัมผัส
สัมพันธกับสมมุติทั้งหลาย ซึ่งเต็มไปดวยทุกขนั้นแหละมากกวาสุข ความเพลิดเพลินรืน่
เริง ก็เพื่อจะใหเกิดทุกข ไมใชเพื่อจะใหเกิดความสุข เหลานีเ้ ราก็เคยผานมาแลว ทาง
ตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย สัมผัสสัมพันธอยูตลอดเวลา แมในภพชาตินี้ก็ไมได
บกพรองบรรดาสิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ จะไมสัมผัสสัมพันธกับอายตนะภายใน คือ ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจของเรา แลวก็ไมพน ทีจ่ ะนําผลเขามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได
เหตุใดเราจึงไมเข็ดไมหลาบ เหตุไรเราจึงจะเห็นสิง่ เหลานีว้ า เปนของเลิศเลออยู
เรือ่ ยไป ถาไมใชถูกหลอก ถูกตมตุนจากกิเลสเสียอยางไมลืมหูลืมตา ไมมองดูธรรม ไม
ควาเอาธรรมเขามาสอดมาสองบางเลย นีม้ นั เกินไปสําหรับพระผูป ฏิบตั เิ รา
เราสงสัยอะไรในโลกนี้ เกิดกับตายมีเกลื่อนแผนดิน เพียงแผนดินในโลกนี้ก็
เกลือ่ นแลว บานใดเมืองใดไมมีปาชาไมมี มีปา ชาประจําอยูท กุ บานทุกครัวเรือนทุกราง
กาย ไมวา สัตววา บุคคลหญิงชาย ในน้าํ บนบก มีปาชาประจําตนอยูทุกแหงทุกหน เปน
ของวิเศษอะไร สัตวเกิดที่ไหนปาชาปรากฏอยูที่นั่น กอนที่จะเปนปาชา ก็ไดรบั ความ
ทุกขความทรมานถึงขั้นตาย จึงเรียกวาปาชาของสัตว เหลานี้พระพุทธเจาทรงไดผานมา
เสียพอแลว จึงไดเสาะแสวงหาทางออกดวยภาคปฏิบัติธรรม
แมไมมีใครแนะนําสั่งสอน พระองคก็ทรงเสาะแสวงหาโดยลําพังพระองคเอง
จึงเรียกวาสยัมภู การขวนขวายในทางเหตุก็ทรงคนควาโดยลําพังพระองค แมการรูข น้ึ
มาในธรรมทัง้ หลายจนเปนสัพพัญู คือรูในธรรมทั้งหลายไมมีอัดมีอั้น พระองคก็ทรง
ขวนขวายเอง รูข น้ึ มาเอง แลวก็นาํ ธรรมเหลานีม้ าสัง่ สอนพวกเรา และประกาศแตเรือ่ ง
เหลานี้ตลอดไป
เพราะสัตวทง้ั หลายคลุกเคลาอยูก บั ความทุกขความทรมาน เพราะชาติเปนตัว
สําคัญ พาใหทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นไมหยุดไมหยอน จึงไดประทานพระโอวาท แมธรรมที่
ละเอียดสุขุมอันเปนคุณและมหาคุณพระองคก็ทรงไวแลว มาแนะนําสัง่ สอนพวกเราทัง้
หลาย จึงไมนา สงสัยในสิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานี้
เราเสียดายอะไรเรือ่ งความสัมผัสสัมพันธ เปนเพียงเหยือ่ ลอปลาเทานัน้ เอง บน
ปลายเบ็ดหรือทีป่ ลายเบ็ดเทานัน้ ถาไมมีเหยื่อลอปลาก็ไมกินเบ็ด เมื่องับเขาไปใน
เหยื่อที่ลออยูที่ปลายเบ็ดนั้น ก็เทากับกลืนทุกขเขาไปในขณะเดียวกัน นี่สิ่งที่สัมผัส
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สัมพันธทง้ั หลายเปนเหยือ่ เบ็ดทัง้ นัน้ เบ็ดคือกองทุกข เหยือ่ คือกิเลส เปนเครือ่ งลอลวง
สัตวทั้งหลายใหลมจมฉิบหายอยูไมหยุดหยอน และไมมีวันเข็ดหลาบตลอดไป
เพราะฉะนัน้ ปาชาของสัตวไมวา ในน้าํ บนบก ในบรรดาโลกธาตุนจ้ี งึ เกลือ่ นไป
ไมมคี าํ วาขาดวาสูญ ไมมีคําวาลดหยอนผอนคลายลงไปดวยการตายของสัตว เพราะ
การเกิดเกิดอยูตลอดเวลา เมื่อเกิดตลอดเวลาคําวาทุกขที่ติดตามมากับความเกิดนั้น ก็
ตองมีอยูเรื่อย ๆ ไปอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุดยุติ กาวมาเดินมาดวยความเกิดแกเจ็บตาย
เกิดแกเจ็บตาย ในภพนอยภพใหญเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้
ตัวเราเองซึง่ เปนตัวมหาเหตุทาํ ใหเกิดแกเจ็บตายอยูเ รือ่ ยมา ก็ไมสามารถที่จะ
ทราบความเปนมาของตนไดวา ยืดยาวเพียงไร แลวในอนาคตกาลขางหนานัน้ จะเกิดจะ
ตายไปอีกยืดยาวเพียงไร เมือ่ จับมาเทียบกันแลว ทีเ่ ปนมายืดยาวเพียงไรฉันใด ทีจ่ ะ
เปนไปขางหนาก็มคี วามยืดยาวฉันนัน้ เหมือนกัน ไมมีเงื่อนใดที่จะยิ่งหยอนกวากัน ถา
ไมมีธรรมเขาไปกําจัด ตัดภพตัดชาติใหนอยลงภายในใจของตน ซึ่งเปนมหาเหตุอันพา
ใหเกิดใหตายนีเ้ สียเทานัน้
เพราะฉะนัน้ การบําเพ็ญธรรม การระมัดระวังรักษาตัวทุกแงทุกมุมโดยธรรม
โดยวินยั จึงเปนทางปองกันหรือหวงหาม หรือตัดภพตัดชาติใหลดนอยลงไป ดวย
ความมีสติ กําจัดอารมณทจ่ี ะเขามาพัวพันจิตใจใหกาํ เริบเสิบสาน ตอภพตอชาติใหยืด
ยาวไปไมมีสิ้นสุด ใหมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาอยูเสมอ ไมใหสง่ิ ทัง้ หลายเหลานีเ้ ขามา
เกาะเกีย่ วจิตใจของเรา นัน้ แลเรียกวาการบําเพ็ญตน เรียกวาจิตตภาวนา จิตใจจะสงบ
เย็นเขามา
เวลานี้จิตก็เหมือนอยูในโองที่ปดไวอยางมิดชิด มองหาอะไรก็ไมเห็น เพราะถูก
ปดไวอยางมิดชิด หรือเขาหองมืดปดไวอยางมิดชิด เคยเปนมาเทาไรก็ไมรูถาไมได
ธรรมเขาไปเปด เริ่มแตความสงบของใจ เมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมา จะรูสึกมี
ความแปลกประหลาดภายในใจขึน้ โดยลําดับลําดา และความสวางภายในตัว แมจะมีวฏั
วนครอบอยูเ ชนเดียวกับโองครอบตัวของเราอยูภ ายในก็ตาม แตเราก็เริม่ มีความสวาง
ไสวอยูภ ายในโองนัน้ แลว คือภายในวัฏจักร เริม่ เปนความสวางไสวขึน้ ทีใ่ จของเรา ที่ได
ชําระมาโดยลําดับลําดานัน้
จากนั้นก็เปนเรื่องของปญญาที่คลี่คลายทําลายโองที่เราถูกขังอยูนั้น ใหแตก
กระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติ แลวก็เปนอันวาหมดความทุกขโดย
ประการทั้งปวง นอกจากการหมดจากความทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ยังทรงบรมสุข
ที่เปนอิสรเสรีอยางไมมีอะไรมากีดขวางไดเลย
นัน่ พระพุทธเจาทานทรงดําเนินและ
ทําลายโองคือวัฏจักรใหแตกกระจัดกระจายไป ตลอดถึงสาวกทานดําเนินอยางนั้น
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ทานเหลานีแ้ ลทีเ่ ปนผูอ ศั จรรย เปนผูอัศจรรยนอกโลกนอกสงสาร นอกสมมุติ
โดยประการทั้งปวง ดังที่วานอกตุมนอกไห นอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิน้ เชิง นัน่ ทาน
เรียกบรมสุข ตั้งชื่อเปนสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งวาบรมสุข สุขอยางยอดเยี่ยม สุขอยางไมมี
อะไรเสมอเหมือน ขึ้นชื่อวาสมมุติแลว ไมมีอันใดที่จะเขาไปเทียบเคียงไดเลย นี่คือผล
แหงการปฏิบตั ธิ รรม
ภพชาติที่เคยเปนมามากนอยเพียงไร ก็ไดถูกทําลายลงที่จุดแหงความมืด ๆ ดํา
ๆ ภายในหัวใจนัน้ แล ความมืดดําอันนีค้ อื กิเลสมันครอบหัวใจ ใจนั้นรูแตถูกสิ่งปดบังที่
มืดมิดปดตานี้ครอบเอาไว จึงไมสามารถที่จะมองทะลุไปเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกขทั้งหลาย
ได เมือ่ ทําลายอันนีล้ งภายในหัวใจแลวก็แทงทะลุไปหมด
ทั้งอดีตที่เคยเปนมาแลว ใครพาใหเปนไป ใครเปนตนเหตุพาใหเกิด จนถึงกับ
ตองแบกกองทุกขไมมีประมาณเชนนี้ ก็ประจักษภายในหัวใจ แลวอนาคตที่จะตองแบก
ภพแบกชาติความเกิดแกเจ็บตายตอไปมากนอยหรือยืดยาวเพียงไรนั้น ก็ไดถกู สังหาร
แลว ซึ่งตัวเชื้ออันสําคัญที่จะพาใหเกิดนั้น ภายในจิตใจไมมีสิ่งใดเหลือแลว ปจจุบันก็รู
เทา ไมยึดไมถือ อยูดวยความพอแลวทุกประการและตลอดอนันตกาล นีแ่ ลคือผูเ ปน
สุข นี้แลคือผูพนจากทุกข เพราะอํานาจแหงการปกครองตนเองโดยอรรถโดยธรรม
กําจัดสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจของตนโดยสม่ําเสมอ
นี่คือเรื่องผลแหงศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่ประทานไวนี้คือแนว
ทาง หรือเครื่องมือที่จะเขาไปกําจัด หรือกาวเดินตามแนวทาง ไมใหผิดไมใหแยกแยะ
จากหลักธรรมหลักวินัย แลวจะเขาสูจ ดุ บรมสุขนีโ้ ดยไมอาจสงสัย ถาไมมีธรรมเครื่อง
กําจัดแลว อยางไรจิตดวงนี้ก็จะตองเปนไปอยางนี้ตลอด คือไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย จะ
หมุนไปอยางนี้
เชนอยางโลกทีเ่ ขาใจกัน โลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเปนอะไรไป เขาใจกันวา
ตายแลวสูญ ตัวเองนั้นแลเปนนักเกิดนักตาย จนไมมีคําวาแขงขันกันไดเรื่องภพเรื่อง
ชาติ มีมากมีนอยกวากัน ใครมีภพมีชาติมากนอยเพียงไร ใครมีความสุขความทุกขมาก
นอยเพียงไร ในสัตวแตละราย ๆ นี้เอามาแขงขันกันไมไดเลย เพราะตางคนตางมากไม
สามารถทีจ่ ะนํามาแขงขัน ถาเปนสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไมมีใครตองการแลว
ใครก็เต็มตัว แบกหามเต็มกําลังดวยกัน แลวจะไปกวานหามาจากทีไ่ หนอีก
นีค่ าํ วาเรือ่ งภพเรือ่ งชาติ เรื่องความทุกขความทรมาน ก็เคยเปนมามากตอมาก
แลวดวยกันทุก ๆ รายไป จึงไมมีใครที่จะกลาแขงกันวาใครมีภพมีชาติมากนอยเพียงไร
มีความสุขความทุกขมากนอยเพียงไร แขงกันไมได นี่คือเรื่องกองทุกขที่วนเวียนอยูใน
วัฏวนในวัฏจักรนีไ้ มไดสญ
ู คําวาสูญก็คือเรื่องของกิเลสเปดทางใหสัตวทั้งหลาย ไดกาว
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เดินเพื่อความเกิดตาย ๆ นัน่ แล ไมใชเพือ่ ความตายแลวสูญ กิเลสปดไวอยางนั้น เราผู
ที่โงแสนโงนี้ก็เชื่อกิเลสยิ่งกวาธรรมเปนไหน ๆ
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจาองควเิ ศษ องคตรัสรูแ ลว ไมมกี เิ ลสภายในพระทัยเลยมาสัง่
สอน สัตวโลกยังไมยอมรับกัน เพราะกิเลสมีอาํ นาจมากปดบังไวไมใหยอมรับความจริง
คือเกิดแลวตองตาย ตายแลวตองเกิด นี่เปนหลักธรรมชาติที่ไมมีใครแกไขได ถาไมใช
ธรรมเขาไปแกไขถอดถอนเชื้อมันเสียไมใหเกิด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนสําคัญ ถา
ทําลายธรรมชาตินไ้ี ดแลวเปดโลงหมดเลย ทีว่ า ตายแลวเกิด ตายแลวสูญเปนยังไง หาก
ประจักษในหัวใจเอง
มีธรรมเทานั้นที่จะมาเปดโลกมืดแปดทิศแปดดาน คือตายแลวสูญนีใ้ หกระจาง
แจง เห็นตามหลักแหงความเปนจริงวา ตายแลวตองเกิดถายังมีเชื้อฝงใจอยูตราบใด นี่
คือความฝงลึกของทานผูที่รูจริงเห็นจริง ไมหวัน่ ไหวกับกิเลสใด ๆ อีกแลว
พวกเราทั้งหลายนี่รูตามความจอมปลอมของกิเลส ตัวจอมปลอมหลอกลวงตม
ตุนสัตวโลกอยูตลอดเวลา แลวสัตวทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมัน ถาไมมีธรรมเขาไป
ปลดเปลื้องชวยเหลือแลว ยังไงก็ตองจมไปอยางนี้ไมมีประมาณเลย นี่คือความเชื่อของ
ใจทีเ่ ปนไปเพราะอํานาจกิเลสกลอมวาตายแลวสูญ
แมชาวพุทธเราก็มีจํานวนมากไมมีประมาณเหมือนกัน ทีเ่ ชือ่ วาตายแลวสูญ ไม
มีการสืบตอแหงภพชาติใด ๆ เลย เชือ่ วาตายแลวเกิดนัน้ นอยมาก กับผูที่เชื่ออยาง
ประจักษใจจากภาคปฏิบัติของตนวา ตายแลวตองเกิดนี้มีนอยมากเขาไปอีก คือทานผู
บําเพ็ญทานผูป ฏิบตั ริ เู หตุรผู ลแหงความเปนมาของใจ ความเปนไปของภพของชาติ
ประจักษใจแลวเทานัน้
นอกจากนั้นก็มีแตกลิ้งไปมาอยูอยางนั้นแหละ เหมือนซุงทั้งทอนแตมีหัวใจอยู
ภายใน หากไมทราบจะหาทางออกโดยวิธีการใด จึงเปนเหมือนกับซุง กลิ้งไปไหนก็กลิ้ง
ไป กิเลสมันไสไปไหนก็ตองไปตามอํานาจของมัน เพราะเราไมมสี ติปญ
 ญาเครือ่ ง
ทดสอบ ไมมีกําลังวังชาที่จะตานทานกิเลสทั้งหลายได ถาหากพอรูบางตองมีอุบายวิธี
การตอสูกันไมมากก็นอย
นีไ่ มมนี น่ั ละสําคัญ ธรรมทานจึงสอนลงที่ตรงนี้ จุดมหาเหตุคอื ใจ เกิดแกเจ็บ
ตายอยูที่ใจดวงถูกฝงยาพิษเชื้อแหงความเกิดไวอยางสนิท ติดกับใจเปนอันเดียวกัน
เมื่อยังแยกไมได ทานจึงสอนลงที่นี่
ผูที่จะแกภพแกชาติอันนี้ใหเห็นประจักษภายในจิตใจก็คือนักภาวนา เดินตาม
ภาคปฏิบตั ทิ ท่ี า นทรงสัง่ สอนไว
ดังพระสาวกทั้งหลายดําเนินตามพระพุทธเจาที่
ประทานพระโอวาทไวแลวบรรลุธรรม ๆ นัน้ คือการสังหารภพชาติของตนนัน่ แล และ
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ประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอขึน้ ภายในจิตใจในขณะเดียวกัน ทานเรียกวาบรรลุธรรม
ๆ ทานเหลานี้เองเปนผูทําลายภพชาติของตัวเอง ๆ มาโดยลําดับจากภาคปฏิบตั ิ
ถาเราอยากจะทําลายความทุกขทก่ี ลุม รุมอยูภ ายในจิตใจ
แมจะไมไดสิ้นสุด
วิมุตติก็ตาม ผูม ธี รรมยอมมีความสงบเย็นภายในจิตใจ เชนเดียวกับผูม โี รคแลวมีหมอ
มียารักษานัน่ แล คนเปนโรคไมมยี าเลย แตแลวก็ชอบแตของแสลง คนคนนั้นตายได
งาย ไมมีอะไรเปนเครื่องยืนยันรับรองไดเลย นอกจากรอวันตายอยูเ ทานัน้ แตถาคนไข
คนใดมีความเชื่อหมอ ทําตามที่หมอแนะหมอสั่ง ปฏิบตั ติ ามทีห่ มอแนะ ระวังสิ่งที่
แสลง ใหปฏิบตั ดิ าํ เนินตามหมอ คนนัน้ มีทางทีจ่ ะหายได โรคมีมากมีนอยมีวันหายได
ใจของผูมีอรรถมีธรรมเขาเคลือบแฝง กับมีครูมอี าจารยคอยแนะนําสัง่ สอน เชื่อ
ครูเชือ่ อาจารย เชือ่ อรรถเชือ่ ธรรม ยอมมีทางที่จะเปนไปไดในทางที่ดี เหมือนหนึง่ วา
หายจากโรค โรคอันนีค้ อื โรคกิเลสอยูภ ายในจิตใจ จะคอยหมดไปโดยลําดับลําดา
ฉะนั้นขอใหทุกทานที่มาประพฤติปฏิบัติ กรุณาไดตั้งอกตั้งใจ อยาใหจดื จางวาง
เปลา แลววิง่ เถลไถลไปตามกิเลสไมรวู นั รูค นื รูป ร เู ดือน จนไมรูเพศของตัวเองวาเปน
เพศของพระไปเสียอยางนั้น เรียกวาเลวทีส่ ดุ ใหจาํ ไวอยางลึกภายในจิตใจ ถาเปนผูมี
ความกระหยิ่มยิ้มยองตอมรรคตอผล ตามที่พระองคทานแนะนําสั่งสอนไวแลว ผูน น้ั แล
จะเปนผูทรงมรรคทรงผลไปโดยลําดับ ตัง้ แตความสงบสุขภายในจิตใจดวยอํานาจแหง
สมาธินี้ก็พออยูพอกินแลว
สําหรับเราทัง้ หลายทีเ่ คยไดรบั ความทุกขความทรมานมามากตอมาก พอไปเจอ
ความสงบรมเย็นเขาเพียงเทานัน้ ก็ตน่ื เตน มีความรืน่ เริงบันเทิง จะดีใจขนาดไหน ภูมิ
ใจขนาดไหน เพียงขัน้ สมาธิเทานัน้ ดีไมดีติดอยูในนั้นก็ได เพราะเปนความสุขทีพ่ งึ หวัง
ในขัน้ หยาบ ๆ ของพวกเรา แตเปนทางกาวเดิน หรือเปนที่พักผอนของทานผูจะ
บําเพ็ญธรรมทีเ่ หนือกวานีไ้ ปอีก เพื่อกาวเขาสูปญญา
ความรูของสมาธิกับความรูของปญญา สรุปแลวเรียกวาความรูใ นธรรมกับความ
รูใ นโลก นั้นมีแปลกตางกัน เริ่มตั้งแตจิตเปนสมาธิ ถาจิตยังไมปรากฏตัวเปนความสงบ
รมเย็นอันเปนผลของการปฏิบตั แิ ลว เพียงแตเรียนมาเฉย ๆ ไมวา ทานวาเรา เรียนมา
มากมานอย ความทุกขก็ตองมีอยูภายในจิตใจตลอดมา ไมปรากฏวาความทุกขและ
กิเลสตัวใดไดหลุดลอยไปจากการศึกษาเลาเรียน มีแตจาํ ไดเทานัน้ ทานจึงเรียกวาธรรม
ความจํา ความจํากับความจริงจึงตางกันอยูม าก
ธรรมความจําคือจํามาจากการศึกษาเลาเรียน การไดยนิ ไดฟงครูอาจารยแนะนํา
สั่งสอน เราจําได นีเ่ ปนธรรมความจํา ไมสามารถที่จะแกกิเลสไดแมตัวเดียว แตธรรม
ความจริงนัน้ นําไปปฏิบตั ิ จนปรากฏเห็นเปนความจริงขึน้ มาภายในจิตใจนัน้
เมื่อ
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ปรากฏมากนอย กิเลสก็เริ่มลดเริ่มถอยลงไปเปนลําดับลําดา นีธ่ รรมความจริง เมื่อ
ความจริงเขาถึงใจเขาเรือ่ ย ๆ ความรูอ นั นีจ้ ะแปรสภาพจากความรูท ง้ั หลายทีเ่ คยเปน
มาตามโลกตามสงสาร ทีเ่ ขารู ๆ เห็น ๆ กันไปโดยลําดับลําดา
เพียงความรูส มาธินก้ี แ็ ปลกแลว ยิง่ เปนความรูท างดานปญญาดวยแลว ยิง่ เปน
ความละเอียดสุขุมมากทีเดียว ไมอาจที่จะนํามาแจงใหโลกทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกัน
อยางละเอียดลออได ตามความเปนอยูภายในจิตใจของผูปฏิบัตินั้นเลย และยิง่ เปน
ความรูที่เดนอยูดวยความหลุดพน เปนจิตวิมุตติ เปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ รูอ ยูด ว ยความ
บริสทุ ธิน์ น้ั แลว ไมมีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงไดเลย ในโลกอันนีก้ วางแคบขนาดไหน
เรียกวาแดนสมมุติ ไมมแี มชน้ิ หนึง่ ทีจ่ ะเขาไปเทียบในความรูแ หงจิตวิมตุ ตินน้ั ไดเลย
นัน่ ทานจึงเรียกวาโลกวาธรรม ตางกันอยางนี้
เวลาทานทรงขันธอยู ความรูของทานก็ไมเหมือนใคร ๆ ความเปนอยูของทานก็
ไมเหมือนใคร แตพูดไมไดวาไมเหมือนเพราะอะไร นอกจากจะพูดออกมาอยางหยาบ
ๆ เทานัน้ แตตามหลักธรรมชาติที่มีอยูเปนอยูในองคของทาน ทานเองไมสงสัย แตจะ
นําออกสูโลกนั้น เปนสิง่ ทีค่ วรบางไมควรบาง หรือไมควรเลยในธรรมบางประเภท นีล่ ะ
เรือ่ งความเปนของธรรม ความรูข องธรรมภายในผูป ฏิบตั เิ ปนอยางนี้
ถาเราอยากจะทราบความรูอ นั นี้ วาแปลกตางกันกับโลกอยางไรบาง ใหดาํ เนิน
ปฏิบตั ธิ รรม ดังพระพุทธเจาทานสอนโลก ทานไปเรียนมาจากทีไ่ หน คัมภีรใ ด ลัทธิใด
ศาสดาองคใด ทําไมทานจึงสอนโลกไดถึงสามแดนโลกธาตุ
โนนตัง้ แตนรกอเวจีกท็ รงทราบทรงเห็นมาตลอด จนกระทั่งถึงสวรรค พรหม
โลก นิพพาน พระองคทรงรูทรงเห็นทรงเกี่ยวของทั้งนั้น ในบรรดาสัตวรายใดทีจ่ ะมา
เกี่ยวกับพระญาณของพระองค ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนําสั่งสอนได พระองคก็ทรง
แนะนําสั่งสอนเรื่อยมาโดยไมมีประมาณขอบเขตเลย นัน่ แลความรูข องพระพุทธเจาเปน
อยางนัน้ ทานไปเรียนมาจากทีไ่ หน
แลวบรรดาสาวกทัง้ หลายก็เหมือนกัน เมื่อไดรูความจริงที่กระเทือนอยูภายใน
หัวใจทานแลว ทําไมจะไมกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ และทําไมจะไมรู ตองรูไดเห็นได
ไมสงสัย เปนแตเพียงวาจะนํามาสั่งสอนโลกไดมากนอยเพียงไร ตามฐานะของโลกที่จะ
รับไดเทานัน้ เอง อยางทานสอนมนุษยเราทานก็สอนแบบหนึง่ สอนเทวบุตรเทวดาก็
สอนแบบหนึง่ เทวดามีหลายขัน้ หลายภูมิ สอนเปนขัน้ เปนภูมติ ามอรรถตามธรรม ตาม
อัธยาศัยหรืออุปนิสัยของสัตว จนกระทั่งถึงพรหมโลก สอนแยกสอนแยะไปโดยลําดับ
ลําดา
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ภาษาใจหรือธรรมทีท่ า นนําไปสอนทานเหลานัน้ ไมมใี นมนุษยเรา แลวเราจะไปรู
ไดอยางไร ความรูอ นั นีท้ า นไปหามาจากไหน ทานทําไมถึงสัง่ สอนโลกไดหลายขัน้ หลาย
ภูมิ กวางแคบลึกตืน้ หยาบละเอียดแคไหน ทรงสั่งสอน ทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมด
นี่ความสามารถของพระพุทธเจา ที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแล เปนทีร่ วมแหง
ธรรมทัง้ หลาย สาวกทัง้ หลายก็เหมือนกัน นีล่ ะทานวาธรรมความจริง
ธรรมความจริงนีไ้ มมปี ระมาณนะ
ขอใหรูความจริงเถิดจะไมมีขอบเขตไมมี
ประมาณ ไมเหมือนเราเรียนมาจดจํามา มากนอยก็ไดตามสูตรตามคัมภีร ตามหลักวิชา
ทีเ่ ราเรียนมานัน่ เทานัน้ ๆ ไมเลยจากนั้นไป แตหลักวิชาธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากภาคปฏิบตั นิ ้ี
กระจัดกระจายไปทุกแหงทุกหนทั่วโลกดินแดน ไมมีขอบเขตไมมีประมาณเลย ทานจึง
เรียกวาโลกุตรธรรม จึงเหนือโลกตลอดเวลา เหนืออยูเ ชนนัน้ โลกุตระ โลกุตรธรรมคือ
ธรรมเหนือโลก สูงกวาโลกอยูตลอด ละเอียดกวาโลกตลอด ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่ง
โลกเอื้อมไมถึง ทานจึงเรียกโลกุตรธรรม เปนชัน้ ๆ ขึน้ ไป
แลวธรรมทีก่ ลาวมาเหลานีจ้ ะเกิดขึน้ ไดดว ยวิธกี ารใด ถาศึกษาเลาเรียนก็ไดมา
เพียงตํารับตําราเทาทีม่ อี ยูใ นคัมภีรใ บลานนีเ้ ทานัน้ ถาศึกษากับตัวเองดวยภาคปฏิบัติ
ตามหลักศาสนธรรมแลว จะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไมมีสิ้นสุด จากหัวใจดวง
เดียวนีแ้ ล นัน่ ละทานวาธรรมความจริง
เพราะฉะนัน้ ธรรมความจํากับธรรมความจริงจึงตางกัน ไมไดเหมือนกันเลย
ธรรมความจริงนัน้ พอเจอเขาแลว ๆ หายสงสัย ๆ กิเลสคอยหลุดคอยลอยไปโดยลําดับ
ลําดา จนกระทั่งมวนเสื่อไปหมด ไมมกี เิ ลสตัวใดเหลืออยูภ ายในจิตใจนัน้ เลย ก็เพราะ
อํานาจแหงความรูท เ่ี ปนจริง หรือความจริงแหงธรรมปรากฏขึน้ แลวทีใ่ จ
ไมไดเหมือนกับความจํา ธรรมทีป่ รากฏขึน้ ทีใ่ จเพราะเราจําได อันนีจ้ าํ ไดเทาไร
ก็จําได เพราะเปนแบบแปลนแผนผัง อยางเราจะสรางบานสรางเรือนมีแตแบบแปลน
เฉย ๆ เราไมสราง เราจะเขียนหรือวาดใหเต็มหองก็ได แตจะมีแตกระดาษนั่นซิเต็ม
หอง ไมปรากฏเปนบานเปนเรือนขึน้ ในกระดาษนัน้ เลย
ถาเราอยากจะใหเปนบานเปนเรือนเปนตึกเปนหางแลวก็ เอา เอาแปลนนีไ้ ป
ขยายออกไปตามแปลนนี้ แปลนสอนไวอยางไรกําหนดไวอยางไร เดินตามแปลนนีแ้ ลว
บานเรือนก็จะเปนไปตามนั้น นัน่ เปนผลขึน้ มาแลว นีล่ ะภาคปฏิบตั ิ
เทาทีว่ ติ กวิจารณกเ็ พราะ ผูที่แนะนําสั่งสอนดวยความถูกตองแมนยําตามหลัก
ศาสนธรรมจริง ๆ โดยทีอ่ งคทา นเองก็เปนผูท รงธรรมทัง้ หลายเหลานัน้ ไวแลวอยางนี้ ก็
ลดนอยลงไป ๆ โดยลําดับ สถานทีบ่ าํ เพ็ญก็นบั วันลําบากไปโดยลําดับ เอา ผูท บ่ี าํ เพ็ญ
จิตใจก็หนักไปในทางโลกทางสงสาร หนักไปทางกิเลสตัณหามากยิง่ กวาหนักในธรรม
สังวรธรรม
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เสีย แลวก็ใหกิเลสลากไปถลอกปอกเปก ทั้งพระทั้งเณรประชาชนชาวพุทธของเราไมมี
ประมาณ ผูหนึ่งถูกลากไปทางหนึ่ง ผูหนึ่งถูกลากไปทางหนึ่ง ตางคนตางถูกลากถูกเข็น
จากกิเลส ไปสูความลมจมทํานองนี้ก็อดคิดไมได
เพราะสิ่งที่จะเปนฟนเปนไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งขางนอกขางใน ขาง
นอกเราก็ทราบมิใชเหรอ โลกนอกโลกใน เมืองนอกเมืองใน นัน่ พิจารณาซิ มันไหลมา
ทุกทิศทุกทาง เพราะกิเลสเปนผูผ ลิต ผลิตไดทั้งนั้น กิเลสไมมีขอบเขตในหัวใจสัตว ทํา
ได สิ่งใดที่เปนอํานาจของกิเลสแลวมันทําได ฉลาดแหลมคมก็ฉลาดอยูในวงของกิเลส
เมื่อทําออกมาแลวผูที่เขาไปสัมผัสสัมพันธก็เปนคนมีกิเลสอยูแลว ทําไมจะไมชอบกัน
เมื่อชอบกันแลวก็พัวพันกัน ก็เผาไหมกันใหแหลกไปได เพราะความฉลาดของตนที่เขา
ใจวาฉลาดนัน้ แลเผาตัวเอง
ไมเหมือนความรูข องธรรมทีป่ รากฏขึน้ มามากนอยภายในใจ เผากิเลสเรือ่ ย ๆ
แตนี่กิเลสเกิดขึ้นมากนอยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อย ๆ เพราะฉะนัน้ ธรรมของชาวพุทธ
เราจึงจะไมมเี หลือ คอยหมดไป ๆ อยางนีแ้ ล ขอใหทุกทานไดนําไปพินิจพิจารณา
คําวาโลกเจริญ ๆ ก็โลกกิเลสมันเจริญมาตัง้ แตไหนแตไรอยูแ ลว ไมมกี เิ ลสจะ
เรียกวาโลกไดยังไง กิเลสมีอยูทุกหัวใจนั้นแล เกิดในทามกลางแหงกิเลส อยูกับ
ทามกลางของกิเลสครอบงําอยู ไมวา เขาวาเราทัว่ โลกดินแดนไมมใี ครผิดแปลกกัน ใคร
คนควาหาวิชาความรูแ ขนงใดมา ก็มีแตเรื่องของกิเลสพาใหคนควา ไดมาแลวก็มาเผา
เรา ๆ เผาคนนัน่ แหละ
เราก็วา ดิบวาดีวา รูว า ฉลาด ความจริงฉลาดเพือ่ เผาเจาของ ไดมาจากทางไหนก็
มาเผาเขา ๆ เพราะไมมธี รรมเปนเครือ่ งปองกัน ถามีธรรมเขาแทรกเขาแซง ก็เหมือน
กับคนเปนโรคมีหมอมียาตามรักษา หรือรักษากับหมอกับยานั้นแลก็มีทางหายได นี่ก็
เหมือนกัน ธรรมมีอยูแ ตความสนใจในธรรมมีนอ ย นีล่ ะทีว่ า เกิดความกังวล ผูปฏิบัติมี
แตเรื่องที่จะทําลายตัวเอง ๆ
สิง่ ทีว่ ติ กมาก ๆ ทุกวันนี้ก็เคยพูดใหฟงแลว ก็คือ โทรทัศนเทวทัต วิทยุ วิดีโอ
สําหรับพระปฏิบตั ขิ องเรานีเ้ รียกวาไมควรอยางยิง่ เลย ตัดขาดสะบั้นไปเลย ถาตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว สิ่งเหลานี้มาเกี่ยวของไมได ตัดใหขาดสะบัน้
เปนคนละโลกไปเลย แตเวลานีม้ นั กลมกลืนกันเขามากับหัวใจของผูป ฏิบตั เิ รา ของพระ
ของเณรผูป ฏิบตั เิ รา ใหมีความรักใครใฝใจกับสิ่งที่เปนฟนเปนไฟไปเสีย โดยไมสนใจ
กับอรรถกับธรรมเลยนีซ่ สิ าํ คัญ
ถาลงอันนี้ไดเขาสูวัดใดก็ตาม วัดนัน้ อยาเขาใจวาจะมีเหลือเลย จะเหลือแตซาก
เทานัน้ เอง ซากคืออะไร กุฏิ ซากคือพระคือเณร รูปพระรูปเณรทีเ่ อาผาเหลืองครอบหัว
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ไวเทานัน้ กุฏิพระเณรก็คือกุฏิเทวทัตผูทําลายศาสนาของพระพุทธเจานั่นแลจะเปนกุฏิ
ของใคร จึงเรียกวาเหลือแตซาก เรื่องอรรถเรื่องธรรมนั้นไมมีทางจะหวังเลย นี่ละตัว
ทําลายอันหนึง่
มันเกิดมาจากอะไรพิจารณาซิ มันถึงทําใหโลกทั้งหลายเพลินเอานักเอาหนา ถา
ธรรมแลวไมเพลินเพือ่ สัง่ สมกิเลส ถาเปนเรื่องของโลกของกิเลสแลวตองเพลิน เพื่อสั่ง
สมกิเลสใหมากมูนขึ้นโดยลําดับ แลวเผาตัวของผูพอใจ ของผูเ สาะแสวงหามา ของผูชม
หรือของผูสัมผัสสัมพันธนั้นแล ใหฉบิ หายวายปวงไปตาม ๆ กัน นี่ขาศึกของศาสนา
มันเปนอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ จะไมใหวิตกวิจารณยังไง
เพราะพระพุทธเจาทานไมใหสนใจกับสิง่ ทีเ่ ปนภัยเหลานี้ แตพวกเรานีร้ กั ใคร
ใกลชิดติดพันกับสิ่งดังกลาวนี้เขาไปโดยลําดับ จนไมมองดูอรรถดูธรรมเลย อยางนี้มัน
เขากันไดเหรอกับหลักศาสนาของพระพุทธเจาทีท่ รงสัง่ สอน นีไ่ มนา วิตกบางเหรอพวก
เราผูป ฏิบตั ิ เอา ใครอยากจมก็ใหเสาะแสวงหามาแบบโลกเขา แบบกิเลสทัง้ หลายนัน่
เอง จะไมมีอะไรผิดแปลกจากโลกเขา ผาเหลืองมีอยูทั่วไป ในรานตลาดยิง่ มาก ถาผา
เหลืองเปนของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแกกิเลสไดจริง
มีภาคปฏิบตั คิ อื อรรถคือธรรม ระมัดระวังสํารวมตัวเองนีเ่ ทานัน้ เปนเครือ่ ง
กําจัดกิเลสได ปองกันกิเลสได ถาเราก็ยงั มีความพอใจในสิง่ เหลานัน้ และเสาะแสวงหา
สิง่ เหลานัน้ มาเผาเราอยูต ลอดเวลาแลว ก็เรียกวาตายทัง้ เปน ไมมอี ะไรเหลือเลยแหละ
ในซากของพระในวัดในวาพระเณรของเรา นี่ที่นาวิตกมาก แลวสิง่ ทีล่ กึ ลับกวานีก้ จ็ ะ
ตามมาเรือ่ ย ๆ เราก็ยิ่งติดยิ่งพันเขาไป นีท่ า นวาศาสนาเสือ่ ม ดูเอา เสื่อมอยางนี้เอง
ตํารับตํารามี ในคัมภีรใ บลานมี ในตูใ นหีบมี ไมอดไมอยาก อยูที่ไหนมีแต
คัมภีร แตไมสนใจกับคัมภีรซิ มันสนใจแตเรื่องฟนเรื่องไฟที่จะเผาไหมหัวใจตลอดเวลา
แลวกระจายออกไปทั่วโลกดินแดน ศาสนาไมมคี วามหมาย ก็เพราะไมสนใจนี่จะเอา
อะไรมามีความหมาย คนหมดความหมายแลว พระเณรหมดความหมายไปแลว จะเอา
อะไรมาใหมคี วามหมาย
เชนเดียวกับคนตายแลวยาจะมีความหมายอะไร หมอจะมีความหมายอะไร ก็
เพราะคนนัน้ มันหมดความหมายแลว คนตายแลวนัน้ หมดความหมายแลว จะเอาอะไร
ไปใหมคี วามหมาย นี่ก็เหมือนกัน ศาสนาจะมีความหมายมากมายเพียงไร ก็ไมเกิด
ประโยชนสาํ หรับคนตายแลว นี่ซิที่นาคิดอยูมากทีเดียว
คอยหมดไป ๆ วงศาสนาก็ดี คับแคบเขามา ๆ มองเห็นกันจะพูดเรื่องอรรถ
เรือ่ งธรรม เรื่องการเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนานี้ ไมพูดเสียแลว มีแตโลกเปนเรื่องของ
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กิเลสลวน ๆ จูงไป ๆ จูงตา หู จมูก ลิน้ กาย จูงหัวใจทุกราง ๆ เขาในตะแลงแกง คือ
เปนทีฆ่ า เปนทีส่ งั หารไปเสียหมด เพราะอํานาจของกิเลสมีกําลังมากมันเปนอยางนั้น
คิดซิทาํ ไมจะใหแตครูบาอาจารยมคี วามหวงใยวิตกวิจารณ
เจาของไมวิตก
วิจารณเจาของบางเหรอ ผูจะลมจม ผูท จ่ี ะรับความฉิบหายเพราะความทุกขความ
ทรมานจะเปนใคร ถาไมใชผูที่สมัครรักชอบในสิ่งที่เปนฟนเปนไฟ ซึ่งปรากฏอยูในหัว
ใจของเราเวลานี้ ถายังไมแสดงออกทางกายวาจา ที่แสดงออกแลวก็มากตอมากแลว
มันเผาทั้งเปนมากตอมากแลว เปนยังไงไดคดิ กันแลวยังนักปฏิบตั เิ รา นี่ละที่นาวิตก
วิจารณมาก
คําวาธรรม ๆ จะไมปรากฏแลว สุดทายพระพุทธเจาไมปรากฏ พระธรรมไม
ปรากฏ พระสงฆไมปรากฏ จะปรากฏแตเทวทัตเต็มหัวใจเต็มบานเต็มเมืองนีห้ มด นัน่
ละศาสนาเสือ่ มศาสนาหมดหมดอยางนี้ ไมใชหมดในคัมภีรใ บลาน มันหมดที่หัวใจของ
คนของผูปฏิบัติชาวพุทธเรานี้แล ถาไมคิดก็ขอใหคิดเสียนักปฏิบัติเรา ตอไปจะสายเกิน
ไปละนะ สายเกินแก แกไมได ตายแลวไมมอี ะไรแกกนั แหละ หมดทาง นีถ่ า ลงตายจาก
มรรคจากผล ตายจากอรรถจากธรรมในความรูส กึ ในความประพฤติแลว ก็ตองจมเขา
ไปหากิเลสตัวเปนฟนเปนไฟจนไดนน่ั แหละ นีล่ ะวาวิตกวิจารณ วิตกวิจารณอยางนี้เอง
หมดไป ๆ พระเต็มบานเต็มเมือง ผูปฏิบัติเต็มบานเต็มเมือง หาผูท จ่ี ะควร
กราบควรไหวใหเปนที่ลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายไมได เพราะกิเลสเอาไปกิน
หมด กิเลสเอาไปถลุงเสียหมด ๆ แลวเปนยังไง เราเองจะมานึกเปนความภูมิใจของเรา
วาเปนพระ ๆ อยูอยางนี้เหรอ อยาคิดวาเขามากราบไหวบชู าเรา ไดรบั ความอบอุน เย็น
ใจสบายใจกลับบานกลับเรือนนัน่ เลย แมตวั เราเองก็หาความรมเย็นเปนสุขหาความทีไ่ ว
วางใจของตนไมได
เพราะมีแตฟนแตไฟเผาไหม ดวยอํานาจแหงความรูของเทวทัต การประพฤติ
ตัวแบบเทวทัตก็เผาอยูต ลอดเวลา แลวหาเกาะหาดอนที่พอยึดพออาศัยที่ไหน แมนาํ้
มหาสมุทรยังมีเกาะ แลวหัวใจเรามีเกาะทีไ่ หน หัวใจในวงชาวพุทธเรา ทั้งประชาชนทั้ง
พระเณรและพระปฏิบตั ิ ไมมีเกาะมีดอนเปนที่เกาะที่ยึดในความถูกตองดีงามเลย มีแต
ฟนแตไฟเผาไหมอยูอยางนี้ เราจะอาศัยอะไรพิจารณาซิ นักปฏิบตั ไิ มพจิ ารณาไมมใี คร
พิจารณานะ
พระพุทธเจาทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดา จึงทรงนําธรรมมาสอนโลก และได
ตรัสรูกอนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณา พระสาวกทัง้ หลายลวนแลวแต
ทานเปนผูพ จิ ารณาเต็มหัวใจทัง้ นัน้ แลวเราเปนนักปฏิบตั ิไมพจิ ารณาจะเอาอะไรไปแขง
กิเลสละ ก็มีแตกิเลสเหยียบเอา ๆ มีแตเอาความไมพจิ ารณา ความสุกเอาเผากินไปแขง
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ศาสนธรรม แขงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆทานมีอยางหรือ พวกเราซึง่ กําลังจะ
เปนเทวทัต หรือเปนเทวทัตอยูใ นหัวใจของตัวเวลานีก้ ไ็ มนา จะผิด ไมละอายแกใจบาง
หรือ
การกลาวเทวทัตเหลานีไ้ มไดตาํ หนิตโิ ทษทานพระเทวทัตนะ เอาหลักเกณฑของ
ทานมาเปนคติเครือ่ งเตือนใจสอนใจเราตางหาก ไมไดพูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยาม
พระเทวทัต เรื่องดีก็เปนครู ชัว่ ก็เปนครู เรานําเอามาเปนครูสอนซึง่ กันและกันใหเปน
คติ พระเทวทัตทานก็เปนในเวลานี้ ในเวลาตอไปทานก็จะไดเปนพระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่ง นัน่ ใชเลนเมือ่ ไร เลิศไหมพระปจเจกพุทธเจา เวลานีท้ า นก็เสวยกรรมอยูต าม
วิบากของทาน
เพราะคําวากรรม ๆ วิบากกรรมไมลาํ เอียงใคร ใครทําถูกทําดีตองไดดี ใครทํา
ผิดทําชั่วตองไดชั่ว ในวาระทีห่ ลงก็ตอ งหลงทัง้ ทานทัง้ เรานัน่ แล แตสาํ หรับพระเทวทัต
ทานมีขอบมีเขต ทานยังจะผานพนไปไดจากกรรมอันหนาแนนนี้ แลวจะไดเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งชื่อ อัฏฐิสาระ แนนอนเวลาตอไป แตพวกเรานี้แนนอนหรือไม
แนนอน ดูซหิ วั ใจ เจาของสรางอะไรไวเปนความแนนอนในหัวใจบางไหม หรือมีแต
ความเหลว ๆ แหลก ๆ แหวกแนวตลอดเวลา ถาอยางนี้ใชไมไดนะ
ทานผูมาศึกษาก็มามากตอมาก ผมก็สอนมาเปนเวลานานตัง้ ๔๐ กวาปแลว
สําหรับสอนพระ จนเต็มภูมิ ทีเ่ ทศนนก่ี ห็ ลงหนาหลงหลังอยางเทศนมานีแ้ หละ พอพูด
ไป ๆ หลงไปแลวลืมไปแลว แลวตัง้ ใหมอยูใ นนีล้ ะ มันรูอ ยูใ นตัวนี่ มันลืมไป ๆ จะทํา
ยังไง เพราะฉะนั้นจึงไมคอยไดเทศนาวาการ การแนะนําสัง่ สอนหมูเ พือ่ นและใคร ๆ ก็
ตาม ไดงดไปแลวเวลานี้
นีก่ ส็ งสารหมูเ พือ่ น ผูบวชใหมก็มียังไมไดใหนิสัย และผูอยูเกาผูมาศึกษาใหมก็
สับสนปนเปกันอยูอยางนี้ ดวยความหิวความกระหายอยากไดยนิ ไดฟง แตธาตุขันธของ
เราก็เปนอยางนี้ วันนี้จึงไดถูไถมาประชุมเทศนใหทานทั้งหลายไดฟง ใหนําไปปฏิบัติ
เพือ่ เปนสารคุณแกตน
ที่วาศาสดาองคเอก เอกอยูอยางนั้นตลอดเวลา ใหพึงจําไวอยางฝงใจ ธรรม ๆ
อันเอกก็คือเอกตลอดเวลา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เอกตลอดเวลา ไมมีคําวา
ใกลวา ไกล วาอดีตอนาคต เปนอกาลิโก ทรงอยูตามความเปนจริงตลอดมา ผูใดอยาก
ไดของดิบของดี ก็ใหพยายามกําจัดสิง่ ทีเ่ ลวรายอยูภ ายในหัวใจนีอ้ อกไปโดยลําดับ ก็จะ
ประสบพบเห็นซึง่ ความสุขความเจริญ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละเพียงเทานี้ รูส กึ เหนือ่ ยแลว
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