เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

การปฏิบัติพระศาสนา
เห็นพี่นองชาวไทยเราเปนชาวพุทธมาเกี่ยวของกับศาสนาก็รูสึกวาเราภูมิใจดวย
จริง ๆ นะ ไมใชธรรมดา วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปฏิบัติศาสนา การเรียนเราก็เรียน แต
เราไม ได ใชค วามสังเกตุ พิ นิ จพิ จารณาอย างเต็ ม หั วใจเหมื อ นอย างภาคปฏิ บั ติ ภาค
ปฏิบัตินี้เปนภาคเขาสูแนวรบจริง ๆ ไมไดเหมือนอยางภาคทหารเขาซอมรบกัน ภาค
ซอมรบเปนธรรมดา ถึงจะหนักจะเบาขนาดไหนก็รูอยูแลววาเปนภาคซอมรบ ไมใชเปน
เรื่องฆากันใหตายใหฉิบหาย แตภาคเขาสูสงครามจริง ๆ ไมเกงตองตาย ตองไดทุมเท
สติกําลังความสามารถทุกดานทุกทางเขาสูสงครามเพื่อชัยชนะมาสูบานสูเมืองของเรา
ถาไมเกงก็ตองตายแน ๆ อันนี้เราเทียบเขากับทางภาคปฏิบัติของผูปฏิบัติธรรม การ
ศึกษาเลาเรียนก็เหมือนกับวาการฝกซอมกันธรรมดา ทหารฝกซอมกันธรรมดา ๆ ไม
เปนเรื่องเสียหายไมเปนเรื่องเจ็บปวดแสบรอน ไมเปนเรื่องฉิบหายวายปวง แตภาค
ปฏิบัตินี้ซิภาคเอาจริงเอาจังที่นี่นะ
นี่ละ เราถึงไดพิจารณาเต็มหัวใจทางภาคปฏิบัติ นับตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวที เวที
คืออะไร พระพุทธเจาทานก็สอนแลววา รุกขมูลเสนาสนัง นิสสาย ปพพัชชา ตัตถ เต
ยาวชีวัง อุสสาโห กรณีโย ออกจากนั้นก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึง หัมมิยัง คุหา เปนสุด
ทาย คือ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายพยายามทําอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด นี่ละ
กาวขึ้นสูเวทีอันนี้เอง คําวา เวที ๆ ไดแกเขาปานั้นบางเขาปานี้บาง เขาเขาลูกนั้นบาง
เขาถ้ํานี้บาง เงื้อมผานั้นบาง ความอดอยากขาดแคลนไมตองพูด แตไมเคยไปสนใจกับ
มันกับเรื่องการอยูการกินการหลับการนอน วาจะมาเปนอุปสรรคตอการประกอบความ
เพียร ขอแตวาสถานที่ไหนดี สถานที่ไหนปลอดโปรง สถานที่ไหนจะฆากิเลสไดอยางจัง
ๆ ใหฉิบหายวายปวง อยาใหเปนกิเลสฆาเราก็แลวกัน นี่ละเขาสูสมรภูมิอยางนี้เอง
เราเริ่มปฏิ บัติม าตั้ งแตหยุดเรียนหนังสือ เรียนหนั งสืออยู ๗ ป ก็ไดแค ป.๓
เหมือนกันแหละ เรียนหนังสือชั้นประถมก็ได ป.๓ นักธรรมก็ได ป.๓ คือ ตรี โท เอก
เปรียญก็ได ป.๓ นี่ละหลวงตา ป. ๓ นะ พอเรียน ๗ ปนั้นแลวก็ออก เพราะตั้งหนาจะ
ออกอยูแลว ดวยความซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจา อานตั้งแตประวัติของพระพุทธ
เจาลงไปถึงประวัติของพระสาวก อานแลวน้ําตารวง ทั้งเวลาพระพุทธเจาไดรับความ
ลําบากลําบนในการประกอบความพากเพียร สลบไสลถึง ๓ หน เกิดความสลดสังเวช

สงสารพระองคมาก จากนั้นพระองคไดตรัสรูเกิดความอัศจรรยอีก น้ําตารวงอีกเหมือน
กัน
ทีนี้สาวกมาจากที่ตาง ๆ นับแตพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี ตลอดถึง
พอคาประชาชนคนธรรมดา องคไหนออกมาบวชแลวรุกขมูลเสนาสนัง อยูตรงไหน
พระพุทธเจาชี้ยังไง ไปตามนั้นเลย ๆ ไมมาสนใจกับบานกับเรือนสถานที่อยูอาศัยมาตั้ง
แตดั้งเดิม วงศสกุลเปนยังไง ทุกขจนหนโลกขนาดไหน มีความมั่งมีศรีสุข ขนาดไหนไม
เคยไปสนใจเลย ขึ้นเวทีเลยทานเหลานั้นก็ดี จนกระทั่งไดเปน พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ของเราหนึ่ง และ สังฆัง สรณั ง คัจฉามิ ของเราหนึ่ง ทั้งพระพุทธเจาหนึ่ง พระสงฆ
สาวกหนึ่ง ไดธรรมมาเปน ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ใหพวกเรา นี่ทานเปนอยางนั้น
เราเวลาอานแลวเกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจ จึงไดตัดสินใจภายในความรูสึก
ของตัวเอง แตนี้เราพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมใชเปนการโอการอวด เราพูดตามความ
สัตยความจริง พูดตามเรื่องความเปนจริงแหงใจของเรามันเปนอยางนั้นจริง ๆ และ
นิสัยอันนี้ไมคอยเหมือนใครดวย ถาลงวายังไงแลวขาดสะบั้นไปเลย ถาลง ลงจริง ๆ ไม
ลงไมยอมเลย ถึงคอขาดหัวก็ไมลง จะไปตกที่ไหนก็ไมรูนะ ใหตกไมตกถาลงไดลงแลว
หัวไมขาดก็ลง มันลงดวยเหตุดวยผล ทีนี้เวลาไดอานชีวิตของทานแลวเกิดน้ําตารวง มี
ความกระหยิ่มตอมรรคตอผลโดยถายเดียวเทานั้น
เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอยางเดียว เหมือนทหารฝกซอมเพลง
การรบก็เพื่อจะเขาสูแนวรบเทานั้น ไมไดถอย นี่ละคือวาการศึกษาเลาเรียน เหมือนกับ
การฝกซอม จากนั้นก็กาวขึ้นสูเวที เพราะความซาบซึ้งในปฏิปทาของพระพุทธเจาและ
พระสาวกทั้งหลายทานลําบากลําบนขนาดไหนดวย และไดธรรมะอันวิเศษวิโสขึ้นมา
ครองใจดวย เปนสรณะของโลกดวย ไมมีอะไรประเสริฐเหมือนธรรมครองใจนั้นเลย
อันนี้ละเปนเหตุจะใหบึกบึน เปนเหตุจะใหสละเปนสละตาย
พอหยุดเรียนหนังสือเทานั้นเขาปาเลย ขโมยหนีนะนี่ไมใชธรรมดานะ เราพูดให
เต็ ม เหตุ เต็ ม ผลก็ คื อ ว าขโมยหนี ส มเด็ จพระมหาวีรวงศ วัด พระศรี ม หาธาตุ ซึ่ งเป น
อาจารยของเราทางดานปริยัติ เพราะจะหนีซึ่งหนาไมได ทานไมใหเราหนีนี่ ทานกีดกัน
ไวทุกดานทุกทาง ดวยเจตนาดีของทานอันหนึ่ง เราจะตําหนิทานไมได แตเราก็จะไปอีก
แบบหนึ่ง สุดทายยังไงเราจะอยูไมไดบอกอยางนี้เลย เพราะเราไดตั้งสัตยไวแลววา จบ
ประโยค ๓ นี้ เท านี้ จะไม เรียนประโยค ๔ ไม สอบประโยค ๔ ต อ ไปเลย เราจะออก
ปฏิบัติโดยถายเดียว มีเทานั้นไมมีขอแม เพราะฉะนั้นจึงตองหาอุบายวิธีที่จะหลบหลีก
ปลีกตัวออกจากทานใหได โดยไมใหเสียมารยาท ก็พอดีทานไปตางจังหวัดเราก็บึ่งเลย
ขโมยหนีเขาปาเลย

ทีนี้พอเขาปาแลวเปนยังไง เพราะความซาบซึ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน จิตจึง
มุงตอหลวงปูมั่นซึ่งเดนและโดงดังที่สุด จิตของเราอยูโนน พอออกบึ่งก็ถึงเลย นี่เราพูด
สรุปความนะ พอจากนั้นมาแลวใชความพินิจพิจารณาตั้งแตเริ่มขึ้นเวทีมาจนกระทั่งทุก
วันนี้มันหมดแลวละ หมดเขี้ยวหมดฟน ไมไดเรื่องอะไรแหละ ถาเปนหมาก็เปนหมา
เฒาแก ๆ นอนเฝากองไฟตั้งแตเวลายังหนุมยังแนนยังนอย ทั้งกัดทั้งเหา ผาใครวาง
เกะ ๆ กะ ๆ ใครเลินเลอไมไดถูกกัดฉีกแหลกหมด พวกเซอ ๆ อยางพวกเรานี้หมากัด
ผาขาดแหลกหมดนั่นแหละ หมาตัวกําลังคะนองใชไหมละ เชนลูกหมานี่ มั นดื้ อเก ง
หยอกเมื่อไร ลูกหมาใครก็เถอะเราเคยเห็นไหม มันกัดมันฉีกผาแหลกหมดนั่นแหละ นี่
เวลามันคึกมันคะนองภายในจิตใจของมัน จิตของเราก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน แตเวลา
นี้มันหมดเขี้ยวหมดฟนแลว ก็อยูตามประสีประสาอยางนั้นละ
นี่เราพูดถึงเรื่องวาเวลาขึ้นเวทีเปนยังไง ตองใชความพินิจพิจารณาอยางมาก ไม
ยังงั้นถูกน็อกตาย ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวากิเลส ไมมีเพลงใดไมวาลูกทุงลูกกรุงลูก
ไหน ๆ ก็เถอะ ลมเหลวทั้งนั้น สูเพลงของกิเลสไมไดเลย แมแตเพลงลูกทุงลูกกรุงอัน
เปนเพลงของกิเลสแตงใหก็ตาม แตกิเลสที่ฝงอยูในใจนั้นยิ่งแหลมคมยิ่งละเอียดยิ่งกวา
นั้นไปอีก ทีนี้เราจะใชวิธีไหนถึงจะไดฆาสิ่งเหลานี้ใหฉิบหายวายปวงไปได จะเอาเพลง
ไหนมาแขงกับเพลงของกิเลสละ ก็ตองเปนเพลงของธรรมเทานั้น อาวุธคือธรรมเทานั้น
นั่นละทีนี่ไดใชความพินิจพิจารณา เอา ทีนี่ขอสรุปลงไปเลยวาเทาที่เราไดพิจารณาเต็ม
สติกําลังความสามารถของเรานี้ เราลงใจทันที แมจะมี ๕ หัวเราใหยอมตัดทั้ง ๕ หัว
เพื่อถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เพื่อถวายพุทธศาสนา จะมีกี่หัวเราจะไมเสีย
ดายเลย ถาวาตัดบูชาพุทธศาสนาเทานั้นเราจะยอมใหเลย ขาดสะบั้นไปเลย เอา ๆ เอา
เถอะ
จึงไดมีความภาคภูมิใจกับพี่นองทั้งหลายที่ไดยึดถือพระพุทธเจาพระธรรม พระ
สงฆ เปนที่พึ่งฝากเปนฝากตาย เรียกวาเลือกนับถือศาสนานี้ถูกจุดที่สุดเลย นับวาไม
เสียวาสนาไมเสียบุญญาภิสมภาร เกิดมาเปนมนุษยตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนอะไร
อันนี้เกิดเปนมนุษยดวยแลว มิหนําซ้ํายังไดถือพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่แทจริงดวย
เพราะพระพุทธเจาของเราเปนศาสดาเอก เปนเจาของศาสนามีตัวจริงตัวจังจริง ๆ เอา
ถาใครอยากจะทราบพระพุทธเจามีจริงหรือไมมีจริง พระสงฆสาวกมีจริงหรือไมมีจริง
ปฏิบัติธรรมเขาไป เริ่มแตทานสอน เอา ๆ ตรงทีจะสัมผัสชัดเจนเริ่มแตสมาธิเปนตน
ไป ท านสอนให บําเพ็ ญ ภาวนา พอจิต เริ่ม เป น สมาธิแล วจะเริ่ม เชื่อพระพุ ท ธเจา อ อ
สมาธิเปนอยางนี้ พระพุทธเจาทานคงเปนแลวทานถึงสอนเราอยางนี้ ไมวาสมาธิขั้นใด

ๆ พระพุทธเจาเปนหมดแลวถึงไดสอนเราอยางนี้ ทีนี้ยอมเลย ๆ จากนั้นก็เขาถึงขั้น
ปญญา
ยิ่งถึงขั้นปญญาดวยแลว ปญญามีความฉลาดแหลมคมเทาไรยิ่งซึ้งถึงพระพุทธ
เจา ๆ โดยลําดับลําดา เพราะทานสอนเราแลวเราถึงจะรูอยางนี้ อุบายเหลานี้เราเอามา
จากพระพุทธเจา พอรูขึ้นที่ตรงไหนมีแตพระพุทธเจารูแลว ๆ เห็นแลวแนะไวแลวทั้ง
นั้น ๆ มันจะทะนงไปไหนมนุษยเรา มันก็ยอม ๆ นั่นละเปนเครื่องวัดตวงกัน ตรงที่จิต
กับธรรมสัมผัสกันมากนอยเพียงไร จะเปนเครื่องสัมผัสพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก
ในขณะเดียวกัน ๆ มากนอยเพียงนั้น เมื่อจิตไดสัมผัสธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยถึงรอย
เปอรเซ็นต ถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธแลว พระพุทธเจาองคศาสดาก็รอยเปอรเซ็นตเชน
เดียวกันหาความสงสัยไมได แมจะไมเคยพบพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาองคนั้น
ฉันใด อันนี้ฉันใดเลา ถามนี้ปงขึ้นกระเทือนถึงกันหมด นี่จึงวาเปนศาสนาที่เอกที่สุดคือ
พุทธศาสนา
เราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลวนับวาเปนคนมีวาสนา เพราะฉะนั้นอยาให
เสียวาสนาของตน ในวันหนึ่งคืนหนึ่งงานทางโลกก็มี แตเราอยาไปยกใหเรื่องรางกายไป
กินเสียหมด เรื่องกายก็มีการอยูการกินการหลับการนอนเปนธรรมดา อยาใหเหนือจิต
ไปได จิตนั้นเปนของจําเปนอยูตลอดเวลา จะตองรับอาหารอยูตลอด ถาไมรับอาหารก็
เปนยาพิษขึ้นมาอีกแลว คือมีความทุกขภายในใจ จะเอาอะไรมาแก ก็ตองมียา ยาคือ
ธรรมโอสถที่ จ ะแก อุ บ ายวิธี ค วามเฉลี ย วฉลาดของตนแก ไม แ ก ทุ ก ข ห ลุ ด ไปไม ได
เพราะทุกขเกิดขึ้นมาจากกิเลส เรื่องจะแกทุกขเปนเรื่องของธรรม เหมือนกับยาแกโรค
นั่นเอง เราตองหาอุบายใชอุบายแกใหไดโดยลําดับลําดา จนกระทั่งจิตของเราผานพน
ไปได ห มดไมมี อ ะไรเหลือเลย จิต ดวงนั้น ไม บ อกวาเลิศ ก็เลิศ อยูไหนไม มี คํ าวากาล
สถานที่เวล่ําเวลา ทานจึงเรียก อกาลิโก ๆ คืออะไร อาลิกจิตอกาลิกธรรมอันเดียวกัน
เมื่อจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว อยูที่ไหนอยูเถอะไมมีละวากาลนั้นสมัยนี้
ไมมี คือหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ที่จะวิตกวิจารใหเปนความทุกขความลําบาก
วาเราตายนี้จะไปเกิดที่ไหนอีก เหมือนอยางที่เราเคยเกิดมาแลวเคยตายมาแลว เคย
ทุกขมาแลว ทีนี้เราจะไปทุกขที่ไหนอีก มันหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ในจิตใจ
ดวงนั้นละ โดยที่เจาของรูเจาของเอง ทานจึงเรียก สันทิฏฐิโก ๆ พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด
ใครปฏิบัติแลวจะเริ่มรูไปตั้งแตนี้ละ เชนอยางพวกเรามาใหทานวันนี้ เราก็ทราบ
ทุกคนวาเราไดอะไรมาทาน มาทานดวยความบริสุทธิ์ใจของเรา นี่ก็รูขัด ๆ ในเจาของ
แลวใชไหม วัตถุทานของเรามีมากมีนอยเทาไร เราทานมาโดยลําดับลําดา เราซึ้งใจของ

เราและก็เขาไปสูใจนี้ละ เปดออกพั๊บเขาพั๊บทันที การใหทานกับการไดมาเปนอันเดียว
กัน ประสานกันปุบ เหมือนกับเราเปดชองอากาศ เปดใหอากาศออกอากาศเขาพรอม
กันเลย ประสานกันทันที ๆ นี่ละคําวาใหไปกับไดมาเปนอันเดียวกัน ในประโยคของจิต
เดียวกันนั่นละ
การรักษาศีลก็ดี การภาวนาก็ดี มากนอยเราก็รูในตัวของเราเอง ๆ นี่ทานถึง
เรียกวา สันทิฏฐิโก จนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพนภายในจิตใจจริง ๆ เราจะถามใคร
แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนานี้ก็ไมทูลถาม ถามพระองคทําไม สันทิฏฐิโก พระ
องคมอบไวแลว ไมไดผูกขาด สันทิฏฐิโกแปลวา รูเองเห็นเอง ถาเทียบแลวก็เหมือนกับ
วาอาหารอันนี้เผ็ดหรือเค็ม เอา ดื่มเอาบอกงั้น พอใสลงไปปบเผ็ดหรือเค็มก็รูเอง จํา
เปนอะไรจะตองไปถามคนอื่น ลิ้นของเราก็มีเหมือนกันนี่นะ ถามเขาทําไม ไมใชเราเปน
คนลิ้นกุดลิ้นขาดนี่วะ เมื่อปฏิบัติลงไปก็ทราบกันอยางนี้ ทํานองที่วาหวานก็รูในลิ้นของ
เราเอง ผูนั้นมาบอกวา โอ อันนี้หวาน เหออยางนั้นเหรอ ลองดู ออ ใช โห อันนี้ขม ใส
ลงไปพั๊ บเปนยังไง โอ ใช เพราะลิ้นอันเดี ยวกันมันรับกัน ยอมกัน ๆ ดวยความจริง
อยางนี้ละ เรื่องยอมธรรมก็เหมือนกันอยางนี้
ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพยายามอุตสาหนะ อยาใหเสียเวล่ําเวลา จิตนี้เรียกรอง
หาความชวยเหลือจากเราอยูตลอดเวลา เพราะไดรับความทุกขความลําบาก เราอยาเขา
ใจวา คนนั้นมี คนนี้ฉลาด คนนั้นโง คนนั้นมีวัตถุสิ่งของเงินทองบริษัทบริวารมากนอย
นั้นยกใหเปนบุญวาสนาอันหนึ่ง แตวากิเลสผูเหยียบย่ําเราก็ตองวามันบางซี เรื่องความ
ทุกขมันจะเหยียบอยูที่หัวใจ ถาใจไมมีธรรมแลวจะหาความสุขไมได ทรัพยสินเงินทอง
ขาวของบริษัทบริวารมากนอยจะมาชวยไมไดนะ ถาไมใชธรรมชวยภายในจิตใจ บุญ
ชวยนั่นแหละสําคัญ เพราะฉะนั้นจึงตองไดสรางความดีไวสําหรับจิต ซึ่งสมกับวาจิต
เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของอยูตลอดเวลาใหเราชวยจิตดวยการบําเพ็ญคุณ
งามความดี หาอุบายวิธีเฉลียวฉลาดปฏิบัติตอใจของเราใหมีความรมเย็นเปนสุข
เอาละนะพอ

