เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

“ปฏิบัติธรรมหวงเปนหวงตายไดยังไง”
พอตากับลูกเขยมักจะมีเรือ่ งกันอยูเ รือ่ ยละ แลวก็ลกู สะใภกบั ยา เณรนอยกับ
หลวงตา สามคูนี่มักเอากันจริง ๆ เปนนิทานไดเลย นี่เราก็หูหนวกเขาไปเรื่อย ๆ เราไม
ไดเอาเณรมาเลี้ยงไวสักองค เวลาคนมาหาเราจะไดสวัสดี เดีย๋ วนีห้ ชู กั หนวกแลวนะ แต
กอนเวลามันจะเปน นอนหลับ พอตื่นขึ้นมานี่หูดับหมดเลย มันไปนอนทับประสาทยัง
ไงก็ไมรูนะ หูดบั จริง ๆ เอ ทําไมจึงเปนอยางนี้ ก็หดู ี ๆ เวลาเปนกลางคืนนอนตืน่ ขึน้ มา
นี้หูดับเลย ไมไดยินเสียง จากนัน้ มามันก็เรือ่ ย เลยกลายเปนหูหนวกไปแลวเดีย๋ วนี้ ไม
เห็นมันเปลี่ยน จะวาหนวกเสียจริงๆ ก็ไมใช มันอยูใ นกึง่ กลางนัน่ ละ พอใหเณรรําคาญ
แบบนีแ้ บบเณรรําคาญ
นาจะไมตาํ่ กวา ๖-๗ ปละมัง้ หูหนวกนี่ คงจะนอนทับประสาทอะไรอยางงั้น จาก
นั้นมาก็ไมฟน ทีแรกดับจริง ๆ ครัน้ ตอมาก็ถอยมาอยูใ นระดับนีล้ ะ ระดับเณรรําคาญ
จะวาหนวกจริง ๆ ก็ไมใช จะวาไมหนวกมันก็อยูก ง่ึ กลาง พอสวัสดีลาํ บากวางัน้ เถอะ
เรื่องของเณรกับหลวงตามันมีนิทาน พอตากับลูกเขยก็มี ลูกสะใภกบั ยาก็มี สามคูนี่มัก
เปนละ ถือเปนนิทาน
แปลกนะเรา ป ๓. มีแต ๓ ทัง้ นัน้ แปลกอยู เราก็เอามาพิจารณาอยู ถาวา
ประถมก็ประถม ๓ เสีย นักธรรมก็ ๓ ตรี โท เอก เปรียญก็ ๓ พอใจเรียนเทานั้น
เปรียญเปนจุดขาดตัวเลย ไมมขี อ แกตวั พอสอบเปรียญ ๓ ประโยคจบแลวขาดสะบัน้
ไปเลย เพราะตั้งสัจอธิษฐานจุดนั้นเทานั้นเอง เพราะเราเรียนนี้เราเรียนเพื่อออกปฏิบัติ
เราไมไดเรียนเพื่อชื่อเสียงอะไร ๆ ไมเอาไมสนใจ เรียนเพือ่ ออกปฏิบตั ิ ถึงขัน้ มหาแลว
การประพฤติปฏิบัติตามแผนการหรือตํารับตําราที่เรียนมาเรียกวาไมบกพรอง แมแต
นักธรรม ๓ ชัน้ นีก้ พ็ อแลวในการปฏิบตั ิ ชีแ้ จงแนวทางตาง ๆ ในภาคปฏิบัติไดเปน
อยางดีแลว
สวนเปรียญ ๓ ประโยคเหมือนวาเปนสิ่งเสริมกันไปเฉย ๆ ภูมแิ ท ๆ ภูมิปฏิบัติ
นีอ้ ยูน กั ธรรม ๓ ชั้นนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นเวลาเรียนหนังสือที่เรียนบาลีกับเปรียญ จึง
ตองจุดไวเพียงแค ๓ ประโยค ถาไดนแ้ี ลวสมบูรณ หาทางสงสัยไมไดแลวในภาคปฏิบัติ
วาจะขัดของตํารับตําราตรงไหน ๆ ในภาคปฏิบตั นิ น้ั เราแนใจหมดแลว เพราะฉะนั้นจึง
ตั้งจุดเอาไววา ได ๓ ประโยคเทานัน้ จะออกโดยถายเดียว ไมมีขอแม ทีแรกนักธรรมก็
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ยังไมไดจบชั้น แตเปรียญสอบไปตกไป นักธรรมไดขึ้นไปเรื่อย ๆ เปรียญตกไมถอย นี่
มันแปลกอยูน ะ เปรียญสอบตกไป นักธรรมสอบขึน้ มาไดมา หนุนกันขึน้
จนปสุดทายมันเลยไดพรอมกัน นักธรรมเอกกับเปรียญ นักธรรมถึงจะไมไดก็
ตาม ขอใหไดเปรียญออกเลย นักธรรมไดชน้ั ไหนก็ตาม เรากําหนดไวเรียบรอยหมด
แลว สอบเปรียญตกไปเรื่อย ๆ สอบนักธรรมตามกันไป นักธรรมเลยไดไปเรื่อย ๆ พอ
ดีถึงวาระสุดทาย สอบนักธรรมก็ได เปรียญก็ไดพรอมกัน ออกเลย จึงไมมีปญหาอะไร
เลย ตามธรรมดาก็เรียกวาไมมี ถาลงไดเปรียญ ๓ แลวหมดปญหา ออกเลย นักธรรม
ไดแคไหนก็ตาม เพราะเราแนใจในภูมิของเราที่จะออกปฏิบัตินี้ไมขัดของแลว เทาที่
ศึกษาเลาเรียนมา พอดีมันก็ไดทั้งเปรียญ ๓ ประโยค ทั้งนักธรรมเอก ตรี โท เอก นี่ที่
วา ๓ ชอบกลนะ มีแต ๓ เรือ่ ย
พอหยุด หยุดเลยนะ นิสยั อันนีม้ นั ไมเหมือนใครวาหยุด ๆ เลย หยุดเรียนหยุด
เลย ไมเอา มีแตเรงปฏิบัติเทานั้น พุง ๆ เลย เรื่องผานไปเรียบรอยแลว เราจะดูหนังสือ
อะไรเราก็ดูไดตามสบาย ดูไมมีขอบมีเขต ดูไมมีขอบังคับ วางัน้ เถอะ ดูตามอัธยาศัย
เฉย ๆ แลวหายสงสัยเลยนะ ตั้งแตวันสอบเปรียญ ๓ ไดแลวออก จะสงสัยในการศึกษา
เลาเรียนไดมากไดนอย หมดทันทีเลยตามคําอธิษฐาน จนกระทั่งทุกวันนี้ไมเคยสนใจ
พอแลว เขากันไดกบั คําอธิษฐาน ขาดสะบัน้ กันเลย คนละฝงไปเลย
สวนสมณศักดิ์นั้นเราพูดจริง ๆ เราไมสนใจนะ ไมเอา คิดดูตั้งพระครูใหทีแรก
ปดคืนเลย ไมเอา เปนพระครูสัญญาบัตร เพราะเปนเปรียญแลวตั้งสัญญาบัตรไปเลย
ปดคืนเลย ไมเอาเลย คิดดูตั้งแตในหลวงพระราชทานพัดพระครู เปนพัดสัญญาบัตร
จะไปรับในพระราชวัง ไมไปนะ มันก็ดอ้ื แบบหนึง่ เหมือนกัน เราก็พจิ ารณายอนหลัง
วัดบวรฯที่วา เลขาธรรมยุต เจาคุณวิชชมัยอะไรนี่ละ เอาหนังสือมายืน่ ใหเราใหไปรับ
พัดในพระราชวังวันนั้น วางัน้ ดูวา หางกันไปสามวันก็ถงึ วันรับพัด พอจดหมายมาเราก็
ปุบปบเตรียมของเปดเลย กลับอุดร ไมเอา ไปกอนเลย
ทางวัดบวรฯ นีก้ ไ็ มถอย เขียนจดหมายจี้ไปหาเจาคณะจังหวัดใหเอาเรากลับมา
รับพัด แลวดุไปทางนูน ดวย เจาคณะจังหวัดวิ่งมาหาเรา ถูกดุใหญมาแลวจากทางนูน
แหละวางัน้ ดุอะไร ดุเรื่องรับพัด ทางนูน จดหมายมาแลว ทําไมถึงออกมาเสียละ ไม
ออกยังไง แกปบุ ปบ ก็เราคันหมดทั้งตัวนี่ หมาขีเ้ รือ้ นแตกฮือ ๆ ไปทางไหน จะไปได
ยังไง เอาหมาขี้เรื้อนเขาไปพระราชวังมันสมเหตุสมผลเหรอ แกตรงนั้น หมาขี้เรื้อน เรา
คัน มันไปฉันอาหารทะเลละทา อยูกรุงเทพฯ มันเลยคัน เอานัน้ ละเปนขอแกตวั ทาง
นูนก็มาขูเรา เจาคณะจังหวัดทานเจาคุณธรรมบัณฑิตนี่เองจะเปนใคร มาขูเรา เราก็ขู
เอาซิกพ็ วกเดียวกัน
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ก็บอกทานปวยทานมาไมไดแลว ทานรีบกลับเพราะทานไมสบาย ทานก็เลย เออ
ไดขอ แกตวั ก็จะบอกไป แลวก็เงียบไป เปนอันวาแลวไป ไมรับ จากนั้นก็สั่งไปหมดทุก
อยาง ตัดขาด ตําแหนงพระคงพระครูไมเอาทั้งนั้น ยกเลิก ไปบอกอยางงัน้ ตลอดนิตย
ภัตเงินเดือนพระอะไรตัดหมดเลยไมเอา ทางกรมศาสนาเขาก็บอกมา อนุโมทนาใน
เนกขัมมะของทาน จากนัน้ ก็เลิกกันไปเลย อยู ๆ มาฟาดขึ้นเจาคุณชั้นราชเลย มันยัง
ไงกันอีก เรื่องราวที่รับก็เห็นแกทั้งสองพระองคนะ จะเสียพระทัยมากถาไมรับ เพราะ
ตั้งไมไดตั้งเจาคุณขั้นสามัญ ตั้งขึ้นชั้นราชเลย ทั้งสองพระองคพรอมใจกัน ไมผานมหา
เถรสมาคมเลย ตั้งผานไปเลย นีถ่ า เราไมรับทานจะเสียพระทัยมาก เราจึงรับให เรื่อง
ราวเปนอยางนั้น
ครั้งที่สองมานี้เอาอีก ฟาดขามชั้นเทพ ขึ้นชั้นธรรม คราวนีก้ เ็ อาบางแหละเรา
วาใหผใู หญ อยาทําอยางนีน้ ะ นีเ่ ราทนมาแลวนะ คราวนีพ้ ดู ตกลงกันอยาทําอีกนะ เรา
หนักพอแลว เราไมอยากยุง กับสิง่ เหลานี้ เราแกแลว นี่มันถึงชั้นธรรมแลว จากธรรมก็
พรหม ศาสนโสภณ ขึ้นสมเด็จ ขามนี้ก็จะเปนสมเด็จแลวนะ ไมเอานะ ตั้งแตนี้มันก็
หนักพอแลว ก็คิดดูชั้นราชเทานั้นยังใหไปฉันในพระราชวัง อันนีเ้ ราก็ไมไป เราก็ดอ้ื ไม
ไปเลย ใหพระชั้นเดียวกันไปฉันแทน ทีไ่ หนไปเถอะ ขึ้นชั้นธรรม เอาอีก ยิ่งหนักเขา
หนักเขาก็หนักเขาอีก เราก็ไมไปอีก ดือ้ รัน้ อยูอ ยางงัน้ ไมเอา ผานมารับเฉย ๆ หมู
เพื่อนทั้งหมดที่เปนชั้นเดียวกันตองเขาไปพระราชวัง เราไมเขาองคเดียวเทานี้ ไมเขา
ตลอดเลย แลวจะมาตั้งสมเด็จอีก โอโฮ
ก็ทานสงเสริมใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพือ่ เปนกําลังใจปฏิบตั ศิ าสนา ทานไมได
สงเสริมใหเปนบา ดินเหนียวติดหัวก็วา ตัวมีหงอนไปเสีย เปนบาไปเลย ทานไมไดตั้ง
เพือ่ อันนัน้ เราก็ไมไดรับเพื่อเปนบา เพราะฉะนั้นถึงไดคานกันซิ ก็เราไมตอ งการ ยศ
พระนี่มันเต็มยศแลว จะเอายศไหนมาเกงกวายศพระอีก พระพุทธเจาก็พระ พระสาวก
ก็พระ แนะ เราตัวเทาหนูก็บวชมาเปนพระแลว เราก็พระ ก็เทานัน้ เอง จะเอาอะไรอีก
อะไรก็เหมือนกัน เปดออกหมดแลว จะเอาอะไรในโลกอันนี้
พูดใหมันชัดเจนทานทั้งหลายฟงเสียนะ รสของธรรม อํานาจของธรรมเลิศเลอ
ขนาดไหน มันกลายเปนถังขยะไปหมดเลย พูดใหฟงชัด ๆ อยางนี้ ถอดออกมาจากหัว
ใจมาพูด ไมไดมาโกหกนะ เพราะฉะนั้นใครจะมาตําหนิติเตียนอะไร ๆ โดนโจมตีแบบ
ไหน ๆ มันจึงไมสนใจ ประสาถังขยะ วางั้น เขาจะยกเมฆมาชมเชยก็แบบเดียวกัน สิง่
เหลานี้เปนสมมุติ เรียกวาอยูใ นขัน้ ถังขยะทัง้ นัน้ ถังขยะขั้นดี ถังขยะขั้นเลว อะไรก็แลว
แตจะวากันไป เราไมสนใจ มีแตวาถังขยะเทานั้นพอ อยาเอามายุง ก็เหมือนกับทองคํา
แทงน้าํ หนัก ๑๐ กิโล อิฐกอนหนึง่ น้าํ หนัก ๑๐ กิโล ทั้งสองอยางนี้จะวาอะไรดี เอา ยก
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ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ กิโล อิฐก็ ๑๐ กิโลเหมือนกัน มันหนักเทากันจะเอาอันไหน ไมเอา
ไมยก มันหนักดวยกันเทานัน้ พอ
ไมวาความชมเชย ไมวาความสรรเสริญ มันก็เทียบกับทองคําทัง้ แทงและอิฐนัน่
แหละ น้าํ หนักมันก็เทากัน เมื่อไมรับมันก็ไมรับทั้งหมดเพราะมันเทากัน สมมุติดวยกัน
สมมุติอันหนึ่งฝายดี อันหนึง่ ฝายชัว่ เทานัน้ เอง แตมันก็เปนสมมุติ อันนัน้ เปนยังไง ไม
หนัก คือไมยก สบายดี ไมยงุ กับอะไรเลย ใครจะยกยอสรรเสริญอะไรก็เทาเดิม ใครจะ
มาตําหนิติเตียนอะไรก็เทาเดิม ไมเห็นมีอะไรแปลกตางกัน เพราะของเศษของเลยจาก
หลักธรรมชาติทแ่ี ทจริงแลว ซึ่งไมมีอะไรเสมอเหมือนเลย จะไปหาควาอะไร มูตร ๆ
คูถ ๆ วางั้นมันเต็มยศนะ อยูท ไ่ี หนสบายไป ๆ วันหนึง่ ๆ เทานั้นเอง
ดูลมหายใจเทานั้น เหอ ไปไมไหวหรือ ดีดผึงเดียวเลย มีเทานัน้ เรื่องสมมุติทั้ง
หลายจึงไดประมวลมาวา มาอยูใ นขันธนเ้ี ทานัน้ นอกนัน้ ไมมี อยูใ นขันธ คือขันธนี้ถึงไม
ยึดมันก็ตาม ความเจ็บปวดแสบรอน เจ็บทอง ปวดศีรษะ อะไรนี้เปนเรื่องของขันธ
แสดงๆ ถึงไมยดึ มันก็ผา นใหรู ๆ รับทราบ ๆ แนะ มันก็เหมือนกันกับโลกทัว่ ไป แต
ตางกันที่วายึดหรือไมยึดเทานั้นเอง อันหนึ่งเพียงรับทราบ เปนสัญชาติญาณที่รับผิด
ชอบในขันธนี้จะตองปฏิบัติกันไปเทานั้นเอง สวนยึดหรือไมยดึ ความรับผิดชอบมันก็มี
เหมือนกัน โดยสัญชาตญาณนะ จะวาตั้งหนาตั้งตาสงวนรักษาก็ไมใช มันหากเปนหลัก
สัญชาตญาณอยางนัน้
เราจะเห็นไดอยางชัดเจน ขันธของพระอรหันต กับธาตุขนั ธของคนปุถชุ น
ธรรมดานี้ ในสัญชาติญาณทีร่ บั ผิดชอบมีดว ยกัน เชนเราเดินไปลื่นจะหกลม ทัง้ ปุถชุ น
ทั้งพระอรหันตจะไมลมอยางงายดาย จะตอสูต า นทานกัน ไมควรลมไมใหลม ปองกัน
ตัวตลอด จนกระทั่งถึงสุดทายปองกันตัวไมไหวก็ยอมลมไป เชนเดียวกับปุถุชน เมื่อลื่น
นีก้ ลัวลม มันก็ตอ งตานทานใชไหม พลิกนูน พลิกนีจ้ นไมไหวมันถึงยอมลม ถาไหวไม
ยอมลม พระอรหันตกเ็ หมือนกัน นีส่ ญ
ั ชาตญาณอันนีเ้ ปนเหมือนกัน
ตางกันภายในจิต จิตของปุถุชนนี้จะรอนวูบไปหมด ตกอกตกใจ ลื่นมันจะหกจะ
ลม หรือเดินกาวไปเหยียบรากไม มันคดมันงอเหมือนงู นึกวาเปนงูกาํ ลังจะกาวเหยียบ
ลง โดดผึงเลย เปนสัญชาติญาณ จะวาทานตืน่ ทานเตนในหัวใจทาน ทานไมมี หากมีอนั
หนึง่ ระหวางขันธรบั ผิดชอบกัน ดีดกัน หลีกกัน ปองกันตัวอยูใ นของกันและกันในขันธ
นัน้ แหละ ทีไ่ มผดิ กันก็คอื หัวเราะ ก็คือขันธ น้าํ ตารวงก็คอื ขันธ เปนเรื่องของขันธลวน
ๆ แตทท่ี า นใหชอ่ื ใหนามวาพระอรหันต ทานบอกวา ทานปลงธรรมสังเวช ไมเรียกวา
รองไห เพราะทานไมมีอะไรในจิต เปนแตขนั ธแสดงกิรยิ าตางหาก เปนกิรยิ าออกมา
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เชนสลดสังเวช จะใหรอ งไหดว ยความเสียใจเหมือนคนทัง้ หลายไมมี ทานมีธรรมสังเวช
น้าํ ตารวงออกมา เรียกวาขันธแสดงตัว เพียงเทานัน้
จิตใจไมมีอะไรกระเทือน นับแตกเิ ลสขาดสะบัน้ ลงไปแลว บริสทุ ธิส์ ดุ สวนแลว
เพียงเทานั้นพอ ไมมอี ะไรจะแสดงตอไปอีกเลย หมดโดยประการทั้งปวงตลอดไปดวย
นีท่ ม่ี นั เหมือนกันระหวางปุถชุ นกับพระอรหันตกค็ อื สัญชาตญาณทีป่ อ งกันตัวเปน
หลักธรรมชาติของขันธของพระอรหันตที่มีอยูในนั้นเอง แมไมยึดก็มี มีอยูใ นนัน้ เชน
ลืน่ อยางนี้ ก็เหมือนเรา พลิกตัวปบ ถาไมควรใหลม ไมยอมลม จนกวาสุดวิสยั ถึงจะยอม
ลมเหมือนกับคนทัว่ ๆ ไป เปนอยางงั้น หรือไปเหยียบอะไรที่นาตื่นเตน เชนเหมือนกับ
งูเหยียบลงไปนึกวางู โดดผางเลย เปนเหมือนกัน
แตภายในตางกัน คือทานไมตื่นเตน ทานไมตกใจเหมือนปุถชุ นเรา ที่ทั้งตื่นเตน
ตกใจ บางทีรอ งเวิกวาก ๆ มันแสดงทั้งจิตทั้งขันธ สวนทานมีตั้งแตเรื่องของขันธลวน
ๆ มันตางกันที่ตรงนี้ ขันธนี่เปนวาระสุดทายที่วารับผิดชอบ ยังรับทราบกันอยู นอกจาก
นั้นหมดไปโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือ แตขนั ธนม้ี อี ยู เชนเจ็บทองปวดหัว เจ็บ
ไขไดปวย เย็นรอนออนแข็ง รับทราบตลอดเวลา นี่แหละที่ใหรับทราบ ถึงไมยึดก็รับ
ทราบๆ จะวากวนหรือ ธรรมชาตินเ่ี ขาก็ไมวา เขากวนใจนะ ใจเองก็ไมไปคิดยกโทษยก
กรณวา เขากวนเรา หากเปนทางผาน อันนัน้ เขาก็ผา นไปตามกิรยิ าของเขา ผูรับทราบก็
รับทราบตามอาการอันนัน้ เทานัน้ เอง ก็มเี ทานัน้ ไมเห็นมีอะไร
ใหมนั ประจักษกบั จิตใจ จะไมถามใครทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกวา
เลิศเลอ ยังไปถามนูน ถามนี้ ยุง ไมใช ไมเคยเจอ เจอเขาปบนี่รูทันที ดังที่ยกกัณฑเทศน
ขึน้ มาเทศนทโ่ี รงเรียนอุดมศึกษานัน่ ก็เหมือนกัน ทีว่ า อยางศาลาหลังเราเทศน ไมเคย
เห็นก็ตาม ใครมาเห็นไมตองถามกัน แตกอนก็คาดคะเนดนเดา เพราะยังไมเห็น พอไป
เจอเขาจริง ๆ แลว ออ ศาลาหลังนีห้ ลังเล็กหลังใหญ กวางแคบขนาดไหนมองปบ ไม
ตองไปถามใคร รูเลย ไมตอ งไปถามหาชงหาชาง เพราะศาลาหลังนีก้ ม็ อี ยูอ ยางนัน้ ไป
เจอเขาตามความมีอยูม นั ก็หายสงสัย
อันนีส้ ง่ิ ทัง้ หลายทีม่ อี ยู พอจิตเขาไปสัมผัสพับก็เหมือนเราเจอศาลา จะไปทูล
ถามพระพุทธเจาหาอะไร นีก่ จ็ ะไปถามหาชางหาอะไรทีไ่ หน ก็เห็นอยูต อ หนาตอตา เขา
ไป ออ ศาลาหลังนี้ ดูนน้ั ดูน้ี หายสงสัยแลววาศาลามีหรือไมมี มันก็เห็นชัด ๆ ก็มีแตดู
ศาลาเปนยังไงตอยังไงเทานั้นเอง ธรรมของพระพุทธเจาก็เหมือนกัน ไมเคยเห็นก็ตาม
เจอปบ ก็เหมือนกัน กับไปเจอศาลา หายสงสัยทันทีเลย
เรายิ่งจวนตายมาเทาไร แทนที่จะหวงตัวเองไมไดหวงนะ หวงโลกชาวพุทธเรา
มากทีเดียว เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยของเรา มองดูแลวมันดูไมได วามันตรง ๆ อยาง
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นีเ้ ลย ถาหากพูดแบบโลกก็เรียกวา หลับตาดู ปดหูฟงเอา จึงพอไปได แตธรรมทานไม
ไดราํ คาญ ทานไมกระทบกระเทือน มียังไง ๆ ทานก็เห็นตามความจริง แลวเหมือนไมมี
ๆ เพียงเทานั้น ทานไมไปหยิบมาเพิ่มมาเติม มากระทบกระเทือนตัวเอง เปนแตเพียง
วาทราบ ๆ เหมือนขันธของทานทีแ่ สดงอาการเจ็บปวดแสบรอนประการใด ทานเพียง
รับทราบ ๆ ธรรมดานีเ่ หมือนกันกับภายนอก เปนอยางนัน้
นีล่ ะจึงใหพากันสนใจกับจิตใหมากนะ จิตนี้ตัวสมบุกสมบัน เกิดตายตกนรก
หมกไหม ขึ้นสวรรคชั้นพรหมมากี่ครั้งกี่คราวนับไมไดนะแตละรายๆ เจาของไมรูก็
เหมือนไมมี ๆ ใหกเิ ลสหลอกไปเรือ่ ย ตกไปเรื่อยอยูงั้น ฟงใหดีคํานี้ ทานทั้งหลายเคย
ไดยินไหม มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ พระพุทธเจาก็เคยตกนรกหมกไหม ขึ้นสวรรค
ชัน้ พรหมเหมือนกับโลกทัว่ ๆ ไป ตั้งแตยังไมรูจักเดียงสาภาวะก็เปนแบบเดียวกันมา
ตลอด จนกวาทานไดบําเพ็ญบารมี ปรารถนาโพธิญาณนี้สรางบารมีเขาเรื่อย ๆ ๆ ขึน้
สวรรคขึ้นเรื่อย เรื่องนรกจางไป แตกอ นก็เหมือนกัน เหมือนกับขึน้ บันไดนัน้ แหละ ไม
ไดผิดกัน เหมือนกันหมดเลย
พอไดหลักไดเกณฑทนี ท้ี างดานต่าํ ก็หา งไป ๆ ทีนี้ขึ้นเลย ไมลง ๆ เรื่อย ไดตรัส
รูแลวก็ผึงเลยไปเลย ไมมีลง และพนไปดวย เวลายังไมรูเหมือนกันกับเรา พระพุทธเจา
ทุกพระองคสมบุกสมบันมาแบบเดียวกันหมด จนกระทั่งไดบําเพ็ญพระบารมี พอ
วาสนาแกกลาสามารถแลว บรรลุเปนพระอรหันตขึ้นมา ตัดขาดกันเลยที่นี่ เรือ่ งความ
ทุกขทั้งมวลที่อยูในสมมุตินี้หมดโดยสิ้นเชิง หลังจากกิเลสที่เปนตัวสมมุติกอสรางเหตุ
การณตา ง ๆ ขึ้นภายในใจขาดสะบั้นลงไปหมด ไมตองไปถามใคร พระพุทธเจา พระ
อรหันตทานไมถามใคร แบบเดียวกัน รูอ ยางเดียวกัน ทานจะถามใครที่ไหน พระพุทธ
เจาเปนองคเชนไรก็ไมถาม พุทธะแทคืออะไร
ก็เหมือนทานหยัง่ น้าํ มหาสมุทรดวยกันแลว หยั่งแมน้ํามหาสมุทรมันก็เหมือน
กันหมดเลย หยั่งลงไปตรงไหนก็มหาสมุทรอันเดียวกันหมด แลวจะสงสัยทีไ่ หน พอจิต
ไดถงึ นัน้ ปง แลวก็เทากับถึงมหาวิมตุ ติ มหานิพพาน ซึ่งเทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวง
หายสงสัยทันที ไมมีอะไรที่จะเปนขอระแวงสงสัยในการเกิดการตายของตนตอไปนี้เปน
ยังไง ขาดสะบั้นลงเห็นชัดเจนแลว ที่เคยเกิดเคยตายมากี่กัปกี่กัลป ตกนรกหมกไหม
ขึ้นสวรรคชั้นพรหมนี้ขาดไปหมดเลย พอกิเลสตัวสรางภพสรางชาติใหเกีย่ วโยงกัน ภพ
นี้ภพนั้นตลอดมานี้ขาดลงไปจากใจ
ใจก็ขาดสะบัน้ ลงไปจากนัน้ แลว เปน สนฺทฏิ ฐ โิ ก สุดยอดเสียดวยนะ คือรูเห็น
เองอยางประจักษในธรรมอยางสุดยอดเลย เพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายจึงไม
ทูลถามพระพุทธเจา เพราะ สนฺทฏิ ฐ โิ ก พระองคประกาศไวแลว ผูป ฏิบตั นิ น้ั แล จะเปน
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ผูรูเองเห็นเองในผลของตนเปนลําดับ เมือ่ ถึงขัน้ สุดยอดแลวก็เห็นอยางสุดยอด มันก็
หายสงสัยทุกอยาง ทีนเ้ี รือ่ งวาเกิดวาตาย ไดรบั ความทุกขความลําบาก ระโยงระยางภพ
นีภ้ พหนาตอไปอยางนี้ ทานหมด ขาดสะบั้นไปหมดเลย ทุกขจึงไมมี แมแตภพชาติที่
ทานยังทรงพระชนมอยู อยางพระพุทธเจาทานยังทรงพระสรีระอยูเหมือนเรา เหมือน
พระอรหันตทั้งหลาย ทานก็รับทราบเพียงขันธดังที่วานี่ มันเปนในขันธเทานั้น ไมมี
อะไรเปนเงื่อนตอไปที่จะพาใหไปเกิดในภพนั้นภพนี้ตอไป ทานหมด ขาดสะบั้นไปจาก
ใจแลว คือกิเลสขาดลงนัน้ นะ ตัวสรางภพสรางชาติคือกิเลส
พอตัวนี้ขาดลงไป นัน้ ก็จาขึน้ มา ความสุดสิน้ ทุกอยางขาด ขึน้ ชือ่ วาสมมุตสิ ดุ สิน้
หมดโดยประการทั้งปวง ทานจึงยกเปนภาษาบาลีขน้ึ วา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอ ม
ไมมีแกผูไมเกิด จะเกิดภพใดก็ตาม เรือ่ งความทุกขจะมีแทรกอยูม ากนอยตามภพ
หยาบและละเอียด ถึงจะไปเกิดสวรรค พรหมโลกก็ตาม ความทุกขทเ่ี ราอยูใ นแดน
สมมุตดิ ว ยกันนีจ้ ะมีมากนอยตามภูมนิ สิ ยั วาสนาของตนอยู เพราะยังอยูในแดนสมมุติ
พอพนจากนีไ้ ปแลวหมดโดยสิน้ เชิงไมมอี ะไรเหลือเลย ทานจึงไมมาเกิด กิเลสพาให
เกิด
พอกิเลสสิน้ ลงไปจากใจแลว ตัดสินในเดี๋ยวนั้นเลย ไมตองเอาใครมาเปนสักขี
พยาน ตัดสินในหลักธรรมชาติ จะวาเจาของตัดสินเองก็ไมใช หลักธรรมชาติตัดสินเอง
ขาดสะบั้นลงไปนี้จาไปหมดเลย เราเคยเห็นเมื่อไร เมื่อเจอเขาไปแลวสงสัยอะไร หมด
ความสงสัยทันที มีแตความเลิศเลอ จะเทียบกับอะไรเทียบไมไดเลย เพราะสิ่งเหลานั้น
เปนสมมุติทั้งมวล จะเลิศเลอขนาดไหน อันนีเ้ หนืออยูแ ลว ๆ จะเปนสมมุติขั้นใดภูมิใด
สูงขนาดไหน ธรรมชาตินน้ั เหนืออยูแ ลว เหนืออยูต ลอดเวลา
คือไมเหมือนอะไรเลย ในสามแดนโลกธาตุน้ี ธรรมชาติอยางงั้นจะไมมีเหมือน
อะไรเลย จึงเทียบกับอะไรไมได ถาวาจะแยกออกมาพูดไมไดนะ แตความรูนั้นหากไมมี
สงสัย ความรูข องทานผูเ ปนอยางนัน้ แลว หายสงสัยในปจจุบนั ทุกสิง่ ทุกอยางหายหมด
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย เพราะคําวาสงสัยก็เปนสมมุติ มันก็หายไปพรอมกัน
หมดไมมีเหลือ นัน่ แหละทีว่ า ทานวา นิพพานเที่ยง จิตดวงนีเ้ มือ่ สมมุตขิ าดสะบัน้ ไป
หมดแลว ก็เทีย่ งแหละ ตั้งแตกอนสมมุติยังมีอยูมันจึงไมเที่ยง คือพาใหไปเกิดที่
นัน่ ทีน่ ่ี แตไมฉบิ หายนะ จิตดวงนีไ้ มสญ
ู ทุกขขนาดไหน เชนไปทําบาปทํากรรม และ
พาตกนรกหมกไหม นานเทาไรก็ยอมรับวาทุกข ๆ แสนสาหัสก็ยอมรับ แตไมฉบิ หาย
คือจิตดวงนี้
จากนั้นพอโทษเบาบางลงไปๆ พลิกภพพลิกชาติไปเกิดใหมขึ้นมาแลว มันก็ไป
เกิดของมันไปอยูเรื่อย เกิดแลวก็ตาย เขาไปสวมในอัตภาพใด เปนทิพยก็ตาม เปนวัตถุ
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คือคน คือสัตวนก้ี ต็ าม หมดสภาพมันก็ตาย เรียกวาตาย ๆ แตจิตไมเคยตาย นีแ่ หละ
เรียกวานักทองเทีย่ วคือจิต ทีนพ้ี อกิเลสตัวพาใหเกิดใหตายไดขาดสะบัน้ ลงไปแลว
หมด นีล่ ะอันนีก้ ไ็ มสญ
ู หากเปนธรรมธาตุไปแลว เลิศเลอสุดยอด พูดไมถูกเลย จะ
วามีอยูอ ยางเราพูดกันนี้ ก็พูดไมไดแลว สูญไปไหน มีอยูยังไง พูดไดแตเพียงวาอยูใน
ทามกลางที่พูดไมไดนั้นแหละ แตทานไมสงสัย นัน่ ละละเอียดขนาดนัน้ ไมมีอะไรสงสัย
เลย
แตจะเอามาเทียบกับสมมุติไมได เพราะอันนั้นเปนวิมุตติ อันนี้เปนสมมุติ เทียบ
กันไมไดแหละ เราจึงไดเห็นคุณคาของการบําเพ็ญคุณงามความดีมาเปนลําดับ ที่วานี้
จนกระทั่งถึงสุดขีด สุดขีดแหงความสุข เรียกวาสุดขีดแลวความสุข ไมมีอะไรจะเลยนั้น
อีกแลว ไดก็เพราะการบําเพ็ญ การตะเกียกตะกาย ผลไปจากนี้ทั้งนั้น จากเหตุคอื การ
บําเพ็ญหนักเบามากนอย ผูมีความเขมแข็งอดทนมากก็ยนทางเขามาๆ ทางวัฏจักร จะ
เกิดกีภ่ พกีช่ าติกย็ น ภพยนชาติเขามา สั้นเขามา หดเขามา พอบารมีแกกลาเทาไรทาง
นั้นก็หดเขามา กระทั่งถึงที่แลวบรรลุปงแลวขาดสะบั้นเลย ภพชาติไมมี นัน่ เรียกวาหมด
การทองเที่ยว ไมมีเหลือ เวลานีย้ งั พาเกิดอยูน น้ั แหละ พาเกิดพาตาย
พอพูดอยางนีแ้ ลวก็เคยไดพดู ในหนังสือก็มนี น่ี ะ ก็เปนตัวของเราเองจะวาไง
บําเพ็ญเพียรภาวนาอยูใ นปาในเขา หมุนติ้ว ๆ ทั้งวันทั้งคืน แลวก็ไปเปนโรค เขาเรียก
วาโรคอะไร จะวาโรคระบาด เวลาเปนกับเรามันไมใช เปนสองวันตาย สามวันตาย ขน
เขาไปปาเชา กุสลา ธมฺมา เลยไมไดกลับที่พัก พอกุสลานีเ้ สร็จ เอา หามมาแลว เอากัน
มาอีกแลว เลยกุสลาตอ วันมากวันละ ๘ ศพ วันนอยวันละ ๓ ศพ มันก็พอแลวแหละ
มันจะมาที่พักไดยังไง พระแถวนัน้ ก็ดไู มคอ ยมีเสียดวยนะ เราจึงลําบากมาก สองวัน
ตาย สามวันตาย มันคงจะเปนดินฟาอากาศเปนพิษยังไงก็ไมทราบแถวนัน้ นะ แถวที่เรา
ไปพัก ที่เขาตายกันมาก ๆ ตายไปเหมือนกันกับโรคอหิวาต โอย ขนกันออกมา ทีนี้เรา
ก็นง่ั กุสลา โอ รําคาญเหมือนกัน
จิตใจเราก็หมุนติ้วๆ ตอธรรมทั้งหลายไมมีเวลาวางเลย ทีนี้เขาก็มาตาย อาศัย
เรา กุสลา โอย ทํายังไง ก็ตอ งบืนไป จนกระทั่งจะไมไดกลับที่พัก มันตายไมขาดวรรค
ขาดตอน พอจากนัน้ มาแลวเราก็เปนขึน้ ทีน่ น่ั เปนขึน้ อยูใ นปาชานะ มีลักษณะเจ็บ ๆ
ขางใน เจ็บเสียดแทง อาว แปลก ๆ มันเปนยังไงนี่นะ อยางรวดเร็วเสียดวย เพราะ
ฉะนัน้ คนถึงสองวันเทานัน้ ตาย สามวันตาย มันรวดเร็ว พอเปนมันก็เสียดแทงเขาในหัว
อก หายใจแรงก็ไมได เหมือนหอกเหมือนหลาวทิม่ เขาไป ยิง่ จามดวยแลวสลบไปเลย
นะ ไมใชธรรมดา

๙

พอมันปรากฏขึน้ อยางงัน้ เราก็เลยรีบบอกเขาเลย โอยนีไ่ มไดแลวโยม อาตมา
เปนอยางโยมเปนแลวเวลานี้ เริม่ อยูใ นหัวอกนี่ รวดเร็วมากนะ อาตมาจะอยูไมไดจะได
รีบกลับละทีน่ ่ี จะไมกลับมาอีก บอกตรงๆ เลย เขาก็เห็นใจเหมือนกัน พอเราวางัน้ เขา
ก็เปดทางใหเลย เราก็ไป พอไปก็เตรียมพรอมเลย ยังไงเราก็ตองตายเหมือนเขาถาไม
เกง เกงก็หมายถึงจิตตภาวนาของเรา เพราะเรามีจิตตภาวนา เขาไมมี เขาตายแบบลม
ๆ แลงๆ ตามบุญตามกรรม เราตายแบบนักสูใ นสงคราม เราไมไดตายแบบเขา ตาย
บนเวทีเลยวางัน้ เถอะ
ไปมันหนักเขา ๆ จริง ๆ โอยหายใจแรงก็จะไมได ออมันเปนอยางงีเ้ องๆ รูละ
พอเรากลับไปวัด ไมนานเขาก็หลั่งไหลไปหา พอดีคาํ่ นัน่ แหละ คนนีก้ ลับคนอืน่ ยกกัน
มาทั้งบานเลย มาลอมเราทัง้ บานเลย เต็มไปหมด อาว พวกนีจ้ ะมาสรางความกังวลให
เราอีก เรากําลังขึ้นเวที ฟดกับความทุกขทรมานทั้งหลายซึ่งเราเคยผานมาแลว ตั้งแต
สมัยนั่งตลอดรุง ความทุกขทรมานทัง้ หลายรูส กึ วาจะรวมอยูใ นเวลาเรานัง่ ภาวนาตลอด
รุง ๆ ทั้งนั้นเลยนะ นอกจากนัน้ เราก็ไมเห็นรางกายของเราจะไดรบั ความทุกขทรมาน
มากยิง่ กวาการนัง่ ตลอดรุง แตละคืน ๆ
พวกนีก้ ม็ าแลวทํายังไง มาก็บอกเลย เอาหยูกเอายามา ไมเอาแหละมันจะหาย
แลว ไป พากันกลับ ไลกลับเลยนะ เรียกวาคุนกับใครไมไดเลย สลัดเลย เพราะเราจะ
ขึ้นเวทีอยูแลว อันนี้เราเคยนั่งตลอดรุง หามรุง หามค่าํ มาแลว ฟดกับทุกขเวทนา ตายทัง้
เปนในขณะนั่งนั่นเลย เราไมถอยนี่ ถาลงวานัง่ ตลอดรุง แลว แตไปไมไหวจะลมเสีย ไม
ตลอดรุง เราทําไมได นีล่ ะ คําสัตยคาํ จริง เขมแข็งมาก ถึงจะตายก็ไมยอมที่จะใหละ
ความสัตยความจริง ใหตายเสียดีกวา ไมมีประโยชนอะไร เปนโมฆภิกษุ เรียกวาไรคาไร
ราคาหาประโยชนไมได จะตําหนิเจาของอยูจ นกระทัง่ วันตายถาชนะไมได เพราะฉะนั้น
จึงไมยอมถอย หามรุงหามค่ํา เอาขนาดนัน้ ทุกขมากแสนสาหัส นั่งหามรุงหามค่ํา ใคร
ไมเคยนั่ง เอาลองดู มันจะไดสกั กีช่ ว่ั โมง มันจะตลอดรุงไหม นีต่ ลอดทุกคืน
ลงไดปกปงลงไปแลว ขาดสะบั้นไปเลย อะไรจะตายกอนตายหลัง จะดูขณะที่มัน
จะตาย นีล่ ะมันทุกขมากขนาดนัน้ รางกายของเราเปนเหมือนไฟเผาคนทั้งเปน คือ
ทุกขเวทนา มันเผาเราทั้งเปน เอา เผา ๆ ไป เอาจนกระทัง่ วา อะไรจะตายกอนตายหลัง
ในรางกายนี้ จะดูมนั จนถึงทีส่ ดุ แตคาํ วาถอยอยามาพูด วางัน้ เลยมันถอยไมไดแลว ลง
ไดตั้งคําสัตยขนาดนั้นแลว นี่ตลอดรุง ๆ ทุกคืน นัน่ แหละทีไ่ ดกาํ ลังมหาศาลก็ไดในวัน
ตลอดรุง ฟดกันไมถอย ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนติ้วๆ ไดเหตุไดผล จิตก็ลง
อยางอัศจรรย ๆ ไดทุกคืน จิตลงอัศจรรยนี่เราไมเคยลง ธรรมดามันไมเคยลงอยางงั้น
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แตเวลานั่งตลอดรุงหมุนกันติ้วๆ บทเวลาลงนีล้ งแบบอัศจรรยดว ยกันหมดทุกคืนเลย
ไมมีพลาด นัน่ แหละหลักเกณฑ
นีเ่ ราก็เคยทําอันนีม้ าแลว ไปอยูที่วาเปนโรคอันนี้ มันก็หลังจากนีไ้ ปแลว นีล่ ะ
ประมวลมา ทีนี้มาพูดถึงตรงนี้นะ คือเวลามันหนักแนนเขามาก ๆ นี้ มันเหมือนหอก
เหมือนหลาวทิม่ เขามาๆ หายใจแรงไมได ออ อยางนีเ้ องคนเขาถึงตาย ตายอยางนีเ้ อง
หายใจแรงไมได มันเหมือนหอกเหมือนหลาว นีล่ ะตอนทีส่ าํ คัญตอนหนึง่ ไอเรายังไม
อยากตาย เปนหวง เปนหวงอะไร ถาเราตายเวลานี้ จิตของเรายังไมพน แมจะละเอียด
ขนาดไหนก็รอู ยูช ดั ๆ วาจิตยังไมหลุดพน ถาเราตายเวลานีแ้ ลว เราจะไปคางชั้นใดชั้น
หนึง่ ก็ตาม ไมอยากคาง เปนครูเปนยามไมอยากคางเสียเวลา ขอใหพนไปเสียเทานั้น
ถาพนแลวไปเมื่อไรไดเลย แตเวลานี้ยังไมพน จึงยังไมอยากตาย
ทุกขเวทนามันก็ยิ่งโหมตัวเขามา หนักเขาๆ ทางนีก้ เ็ ปนกังวลเรือ่ งการตายของ
ตัวเองทีย่ งั ไมอยากตาย เพราะจิตยังไมพนในเวลานั้น มันละเอียดขนาดไหนก็รู แตมัน
ยังไมพน ถาตายนีต้ อ งคาง แมจะไมกลับมาก็ตาม จะไปตายขางหนา หรือนิพพานขาง
หนาก็ตาม มันก็ยงั คาง เรายังไมอยากตาย มันเปนพะวักพะวงอะไรอยูในนี้ ระหวาง
ความตายกับโรค เหมือนกับวาตอสูก นั คนหนึง่ ยังไมอยากตาย ไอโรคมันยิ่งหนักเขา
เรียกวามันยิ่งไดกําลัง สักเดี๋ยวธรรมก็ผึงขึ้นมา “อาว ทานจะไปหวงเรื่องเปนเรื่องตาย
หาอะไร นึกวาทานปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ หวงอรรถหวงธรรม ทานจะมาหวงเปนหวงตายได
ยังไง เรือ่ งอยางนีท้ า นก็เคยผานมาแลว” เหมือนมีอาจารยองคหนึง่ สอนในทันทีนะ พูด
เปนคํา ๆ ขึน้ มา ผึง ๆ ๆ เลย
“เรือ่ งหนักขนาดไหนทานเคยผานมาแลว ทานมาหวัน่ ไหวอะไรทีน่ ่ี ทานเสาะ
แสวงหาธรรม ทานทําไมจึงมารวนเร ไมแนใจอยางนี้ เหลานีม้ นั ก็เปนทุกขสัจทัง้ นัน้
ทานพิจารณาลงไปซิ ความเกิดความตายมันอยูก บั ทาน ไมอยูก บั ดินฟาอากาศ สถานที่
เวล่าํ เวลาทีไ่ หน มันอยูก บั ทาน นีม่ นั กําลังเกิดกับทาน ดูใหชัดเจนซิ นี่ละที่พนภัยอยู
ตรงนี้ ทานเคยผานมาแลว ทานมาลังเลสงสัยอะไรอีก” คือผานมาแลวตัง้ แตสมัยเรานัง่
ตลอดรุง ฟาดมา ๙ คืน ๑๐ คืน จนกระทั่งกนแตก ก็เคยเลาใหฟง แลว นีห่ นักขนาด
ไหนถึงขนาดกนแตก แลวทําไมทานถึงจะมาโลเลอยูก บั ทุกขอยางนีล้ ะ วางัน้
โลเลก็คอื วาหวง ยังไมอยากตาย เพราะมันยังไมพนเทานั้น อยางอืน่ ไมกลัวนะ
ถาตายเวลานีม้ นั จะคาง เรือ่ งชัน้ ไหน ๆ มันไมสงสัยแหละ นี่มีไหมสวรรค พรหมโลกมี
ไหม มันประจักษอยูอ ยางงัน้ จะใหวา ไง ปฏิบัติดูซิ ทั้ง ๆ ที่ยังไมเห็นนิพพาน ไปถึง
นิพพาน ขั้นใดมันก็รูของมัน เห็นของมันอยู ในขั้นที่อยูในวิสัยของตนมันปดไมไดนะ
ฉะนัน้ จึงยังไมอยากไป ไปนี่ก็จะคางที่นั่น คางกีว่ นั กีค่ นื ไมอยากคาง ถาพนเสียเมื่อไรไป
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เลยเราไมหวงอะไรแลว ทีนี้มันยังไมพนมันก็โกโรโกโส ยุง กันอยูน ่ี พระธรรมทานจึงได
มาตีเอาอยางแรงละซิ ทานมากังวลอะไรๆ พิจารณาลงไป ทานก็เคยผานมาพอแลว
เรือ่ งเหลานีน้ ะ พอวามันไดสติปงทันทีเลยนะ ทิ้งเลยเรื่องความตายเมื่อไร ไมตายเมื่อ
ไรที่เคยเปนหวง ตัดปงเลยทันที หมุนติ้วเขาไปนั้นเลย เขาไปในทุกขสัจที่เราเคยเปนมา
แตกอ น สูก นั มาแตกอ น หมุนติ้วเขาไปตรงนั้นเลย เปนกับตายมันก็อยูท น่ี แ่ี หละ
พระธรรมทานก็แสดงบอกแลว เปนตายมันอยูท ไ่ี หน มันอยูท เ่ี ราเวลานี้
พิจารณาใหมันเห็นชัดซิ มันก็หมุนติ้วลงไป พอหมุนติ้วลงไป ก็เราเคยแลว สติปญญา
ในขัน้ นัน้ ดวย ขั้นนั้นเปนขั้นอัตโนมัติเสียดวย สติปญญาหมุนติ้ว ๆ ตลอดเวลาอยูแ ลว
ยิง่ มีเหตุการณอยางนีแ้ ลว พอไสเขาไป มันก็ใสตมู เลยไมถอย ผึง ๆ เลย ตั้งแตหัวค่ํา
จนกระทั่ง ๖ ทุม กวา ตอนนัน้ มีนาฬิกาแลว มันถึงเอากันลงได พิจารณาหมุนติว้ พอมัน
เอากันจริงๆ มันไลกันออก ๆ ทุกขเวทนาตรงไหนติดตาม ๆ ๆ เหมือนไฟไดเชื้อ อัน
นัน้ ก็เบิกออกๆ นีก้ ต็ ดิ ตามกัน เลยโลงไปหมดเลย โลกธาตุปรากฏวาวางไปหมดเลย
แนขน้ึ มาทันที เอา ที่นี่ไมตาย นั่นเห็นไหมรูทันที จิตวางไปหมด โลงไปหมด
ทุกขเวทนาที่เสียดแทงอยางแสนสาหัสมันหมดไปเลย นัน่ เห็นไหมแกปจ จุบนั
ไมไดเอายาทีไ่ หนมาแกแหละ เอาธรรมโอสถ สติธรรม ปญญาธรรมแกเขาไป ขาด
สะบั้นลงไป จนจิตโลงในปจจุบัน จนแนใจวาทีนไ้ี มตาย จนกระทัง่ กําหนดดูวา มันยัง
ของอยูตรงไหน มีอะไรเปนภัยที่จะไดฟดกันในวันนี้ โลงไปหมด ไมมีก็แนใจ ไมตาย ที
นี้ที่มันเคยเจ็บเสียดแทงมาก ๆ นัน้ หายหมดเลย เหมือนกับวาเราแกลงเปน ไมมีอะไร
เลย ไมมีความทุกขความเดือดรอนอะไร เชนอยางการเสียดการแทงหมดโดยสิ้นเชิง
เปนคนธรรมดาไปเลย พอแนใจแลว หายสงสัยไมมีอะไร โรคอันนี้หมดไปโดยสิ้นเชิง
พอไดเวลาก็ออกมาดูนาฬิกา ๖ ทุม กวาๆ นีเ่ อาตัง้ แตหวั ค่าํ ไลโยมหนีหมดเลย ไมให
เขามายุง นีเ่ วลาสู สูอ ยางนัน้
แลววันนัน้ ก็ไมไดนอน พอออกจากนัน้ ก็ลงเดินจงกรม นีห่ มายความวาหวงตาย
เรามีหวง แตมนั หวงแบบนัน้ หวงแบบวามันยังไมสน้ิ ตายเวลานีม้ นั จะคาง มีเทานั้น ที่
จะวาเปนหวงกลัวจะไปตกนรกหมกไหมไมมเี ลย มีแตมันจะพุงถายเดียว แตมันพุงไม
ถึงที่สุดละซิ มันจะตายเสียกอนแลวไปคางทีไ่ หน ไมอยากใหคา ง เลยวกวนกันอยู รบ
กันอยู ทุกขเวทนาก็ยิ่งไดใจ มันก็ยง่ิ ขยําเขามา พอพระธรรมทานมาเตือนเทานั้น โห
สะดุดใจกึก เรือ่ งอยางนีท้ า นก็เคยผานมาแลว ทานสงสัยหาอะไร วางัน้ มันก็ซัดลงไป
ทันที หมุนติ้วเลย หมดหวงที่นี่ เปนกับตายไมสนใจเลย ดูทุกขสัจที่เปนในปจจุบัน มี
ทุกขเวทนาเปนตน ซัดกันจนวางไปหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ
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นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งความหวงความตาย มันหวงนะ จากนัน้ มาไมเห็นมีหว งอะไร ไม
เคย นีจ่ ติ มันแนของมันขนาดนัน้ นะ นีแ่ หละภาคปฏิบตั ิ จึงไมไปถามใครเลย ถามใครที่
ไหน พระพุทธเจาแสดงไวถกู ตองหมดแลว กาวเดินตามทางพระพุทธเจาที่ทรงสอนไว
แลว มันแมนยํา ๆ มันไมเคลือ่ นไมคลาด มันก็เจอตามที่นั่น เปนตามนั้น ฐานะของจิต
ขั้นภูมิของจิตมันก็เลื่อนขึ้นของมันเรื่อยๆ นี่พูดถึงเรื่องจิต เวลามันผานของมันไปแลว
ก็ไมเห็นมีอะไรเลย จะไปเมื่อไรก็ไปซิ มันหวงที่ไหน ไมหวงนะ
เราเปนอยางทีเ่ ปนหนองผือ ถายทอง ๒๕ ครั้ง อาเจียน ๒ ครั้ง รวมแลวเปน
๒๗ ครั้ง มันจะไปเดี๋ยวนั้นก็รูชัด ๆ ก็ไมเห็นเปนหวงอะไร หวงนั้นหวงนี้ไมมี มีแตจะ
ไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ แนะ ไมเห็นหวงอะไร เปนตายมันก็รู อะไรเปนอะไรตาย ธาตุขันธ
เขาก็ไมตาย ดิน น้าํ ลม ไฟมีดั้งเดิม จิตตัวนีก้ ไ็ มเห็นตาย รูรอบขอบชิดตลอดเวลาจะ
เอาอะไรมาตาย แนะ มันไมมี นี่ละการปฏิบัติจิต ถาลงไดเขาถึงขัน้ แนใจตัวเองแลว ไม
ตองไปถามใครเลย มันเปนเอกอยูใ นตัวเองเลย ไมมีสองกับใครมาชวยมาหนุน พุง ๆ
เลย เวลามีกาํ ลังเต็มทีแ่ ลวมันไมไดหวัน่ ไหวกับอะไร
จิตดวงนี้ไมเคยตายนะ อยาไปงมงายกับกิเลส ไมเคยตายมาตั้งกัปตั้งกัลป
ตลอดกาลไหน ๆ ไมเคยตาย พนจากทุกขแลวก็ไมตาย เปนธรรมธาตุขึ้นมาเลยลวน ๆ
ไมมีตาย ตายที่ไหน ฉิบหายทีไ่ หนจิตดวงนี้ สูญไปไหนไมมี มีแตกเิ ลสหลอกโลกใหงม
เงา ตายมาเกิดมาไมมใี ครมากยิง่ กวาสัตวและบุคคลทีต่ ายเกิดอยูใ นโลกทัง้ สามนี้ แต
แลวก็ใหกเิ ลสมาหลอกวาตายแลวสูญได ทั้ง ๆ ทีเ่ ขาเปนนักเกิดนักตายยังเชือ่ กิเลสวา
ตายแลวสูญ ตายแลวสูญนี่มันจะไมมีอะไร ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป เวลานี้
อยากทําอะไรก็ทาํ เสีย กิเลสมันไสเขาหาความอยากเปนเรือ่ งของกิเลส ทางเดินโลงเพื่อ
สรางบาปสรางกรรม
ครั้นตายไปแลวมันไมสูญนะซิ กรรมของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความสําคัญวาตาย
แลวสูญ มันพาไปเสวยทุกขเวทนา สูญหรือไมสูญที่นี่ มันสายเกินไปแลว ลงนรกแลว
สูญหรือไมสูญเผาอยูนั้น มันเปนอยางงัน้ นะ
วันนี้ก็วาจะไมพูดเรื่องอะไร มันก็เลยไปจนได เปนหวงพีน่ อ งทัง้ หลาย ใหพากัน
หวงใยจิตใจ เรือ่ งจิตตภาวนานีส่ าํ คัญมากนะ เราเห็นประจักษ ไปเทศนที่ไหนเราจึงไม
ปลอยไมวาง พุทธศาสนาเรานีผ้ ทู จ่ี ะเทศนสอนอบรมทางดานภาวนา เราอยากจะพูดวา
มันไมมแี ลวนะเวลานี้ มีนิด ๆ หนอย ๆ สวนมากจะมีแตวงกรรมฐานทานสอน สวน
นอกนัน้ ไมมเี ลย ทีเ่ รียนมามากนอยไดชน้ั นัน้ ชัน้ นี้ เปนหนอนแทะกระดาษอยูน น้ั เรา
อยากพูดอยางนีน้ ะ มันไมไดสนใจภาวนาพวกนี้ มิหนําซ้ํายังมาเปนขาศึกตออรรถตอ
ธรรม ตอศาสนาเสียอีก เห็นอยางชัดเจนอยูท กุ วันนี้ เห็นไหม
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ใครจะหนายิ่งกวาพระที่เรียนอรรถเรียนธรรมไปแลว มาตั้งตัวเปนขาศึกเหยียบ
หัวพระพุทธเจาลงมาสด ๆ รอน ๆ ใหประชาชนและพระเณรที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ไดเห็นอยูประจักษตาประจักษใจ เปนยังไงเลวมากไหมพระเรา เลวขนาดไหน เลวทีส่ ดุ
คือพระสมัยปจจุบนั นี้ ที่ดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาเรียบ
รอยแลว ทรงมรรคทรงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวนําธรรมนีม้ าสอนโลก ผูปฏิบัติตาม
บรรลุธรรมตามทานไดมรรคผลนิพพานขึ้นมาตอใจตัวเอง องคนั้นสําเร็จโสดา องคน้ี
สําเร็จสกิทา องคนน้ั สําเร็จอนาคา องคนส้ี าํ เร็จอรหันต รวมแลวกลายเปนสาวกอรหันต
ขึ้นมาเต็มแผนดินของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ เพราะเปนสาวกของทาน
นีท่ า นปฏิบตั ทิ า นไมไดไปยุง กับใคร ปฏิบตั คิ วามดีกเ็ ห็นความดี ทานมีสิทธิ์ที่จะ
รับความดี ผูปฏิบัติชั่ว มีสทิ ธิไ์ มมสี ทิ ธิม์ นั ก็ตอ งไดรบั เหมือนกัน มีทานปฏิบัติดี อยาง
วา สําเร็จเปนนั้นเปนนี้ก็มีมาแลวแตครั้งพุทธเจาไมใชเหรอ พระอัญญาโกณฑัญญะ
สําเร็จเปนพระโสดา อายสฺมโต โกณฑฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺข!ุ อุทปาทิ ในขณะ
ที่พระองคทรงแสดงธรรมอยางถึงพริกถึงขิงอยูนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะผูมีอายุได
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากมลทินความมัวหมองสงสัยโดยประการทั้งปวงแลว แลว
เปลงอุทานขึ้นมาในขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมอยูนั้นวา ยงฺกญ
ิ "จิ สมุทยธม"มํ
สพ"พน"ตํ นิโรธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับทั้งนั้น หาความตายใจไมได
แลวพระพุทธเจาก็ทรงเปลงพระอุทานรับกันอีกวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺ
โญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอ ๆ นัน่
พระองคทรงรับทันทีเลย ผลของพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดสําเร็จเพียงขั้นพระโสดาเทา
นัน้ พระองคกท็ รงเปลงอุทานรับกันเรียบรอยแลววา พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลว
หนอ ๆ พอวันตอมาก็แสดงอนัตตลักขณสูตร อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ใหเบญจวัคคียทั้ง
หานัน้ ฟง ในทั้งหานั้นแหละไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา กระเทือนโลกไปหมด เปน
ยังไงเปนผลหรือไมเปนผล มีหรือไมมีศาสนาของพระพุทธเจา
ผูท รงแสดงก็คอื ศาสดาเสียเอง ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผล เมื่อรูเมื่อ
เห็นขึ้นมาแลวใครจะมาลบลางได ใครจะมีสิทธิมาลบลางได ธรรมเหลานี้เปนสมบัติ
ของทานผูปฏิบัติเองนี่นะ เรามีอํานาจมาจากไหน เอาอํานาจมาจากโลกไหน มาบีบมา
บังคับ ใครสําเร็จขัน้ นัน้ ขัน้ นีม้ าลบลางกัน มาเหยียบย่าํ ทําลายกัน โดยที่เจาตัวไมสนใจ
ปฏิบัติ มันมีอยางเหรอ พิจารณาซิ ใครจะหยาบยิ่งกวาประเภทนี้ เปรตพวกนี้นะ มันไม
ไดสนใจกับอรรถกับธรรมเลย พูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องมรรคเรื่องผลจากการ
ปฏิบัติของทานขึ้นมา ๆ ตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกทั้งหลายจนกระทั่งปจจุบันนี้
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มาลบลางไปหมด ดูถกู เหยียดหยาม พูดเปนเชิงเยาะเยย ๆ ดวยความเลวทรามของมัน
เปนของดีแลวเหรอ พิจารณา
นี้ความเลวทรามที่สุด คือคนเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบธรรมพระพุทธเจา
เหยียบพระสงฆสาวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจาแลวไดผลขึ้นมา นัน่ แลเหยียบตลอดมา
เปนยังไงคนประเภทนี้ พระประเภทนี้ มันควรจะกินขาวชาวบานใหมนั เสียขาวเขาแลว
เหรอ หมาเขาเลี้ยงไวในบานมันยังรูจักบุญจักคุณ พระนี่มันเลวยิ่งกวาหมาจึงไมรูจักบุญ
จักคุณของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทั้งๆ ที่อาศัยพระบารมีของทานเลี้ยงปาก
เลีย้ งทองจากอาหารการกินของประชาชนอยูม าจนกระทัง่ ทุกวันนี้ เปนพระไมกินขาว
ของประชาชน กินกับใคร แลวทําไมไปเหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไดลง
คอ เห็นอยางจะแจงอยางนี้ มันเลวขนาดไหน ธรรมนี้เปนธรรมของใคร ใครมาเปน
ใหญจึงจะมาลบลาง มาดูถกู เหยียดหยามดวยวิธกี ารตาง ๆ แบบไมอาย เรียกวาหนา
ดานสุดยอดแลว
นรกหลุมไหนก็ไมทราบแหละจะรับมันไวได เรานากลัวนรกก็จะไมรับแหละ ปด
หัวขึน้ มาอีก ถาเปนหลวงตาบัวนีป้ ด เลย ไมใหมนั มาตกนรกหลุมนีว้ า งัน้ เลย มันพิสดาร
เกินเหตุเกินผลเหลือเกิน เปรตตัวนี้นะ เปรตตัวหัวโลน ๆ นี่นะ วาอยางนัน้ เลย สิทธิ
ของใคร เขาทําบาปทํากรรมอะไรเขาก็เปนกรรมของเขาเอง แมที่สุดเขาไปเลนการพนัน
ขันตอ ไดเทาไรเสียเทาไรวันนี้เขาก็มาพูดกันได ตามหนาที่การงานของเขาที่ไดที่เสียไป
เทาไร นี่ทางความชั่วเขายังมาพูดกันได ทางความดีผูทําปฏิบัติเพื่อความดีความชอบ
ธรรมทั้งหลายนี้ ทานปฏิบัติยังไง ทานรูท า นเห็นยังไง ทานพูดตอกันทําไมพูดไมได เอา
อํานาจมาจากไหนมาเย็บปากทานละ เย็บก็เย็บปากเจาของซิ ที่มันปากเปรตปากผี อยา
ใหมันมีตอไปอีก ไปเหาศาสนาวอ ๆ มันเลวกวาหมา พูดแลวเราสลดสังเวชนะ
มันเปนอยางงั้น ไดยินมาอยางงั้น ดังที่เขาประกาศแลว มิหนําซ้ํายังจะหมายหัว
อรหันตอดุ รอีกนูน นะ หมายหัว จะเด็ดหัวอรหันตอุดร อรหันตอดุ รนีจ้ ะวาไง ก็อยางเรา
ตอบเมือ่ เชานี้ ถาจะไปเด็ดอรหันตองคนั้นไมไดแลว อรหันตองคนน้ั ทานหันไปนูน ทาน
หันมานี้ จากอุดรหันมากรุงเทพ จากกรุงเทพหันไปเมืองอุดร วันนีก้ ห็ นั ไปเทศนกลับมา
อรหันตองคนี้มันเกงทางนี้นะ เขาใจไหมละ โอย อยามาดูถกู ศาสนา อะไรจะเลิศเลอยิ่ง
กวาศาสนา มันพูดอยางฟงไมไดเลย เลวที่สุดทีเดียว
อยางกฎหมายบานเมืองเขา ทางนี้เขามีการฟองรองกัน สําหรับเรา เราไมมีอะไร
กับใคร มันจะยกโคตรยกแซมาวาใหเรา เราก็เฉย อรหันตบัว อรหันตอดุ ร เพราะวัดเรา
เราก็จะไปตีเกราะประชุมทั้งไอปุกกี้ ทั้งไอหยอง ทั้งอะไร สูอยากเปนอรหันตอดุ ร
เหมือนกูไหม กูเปนอรหันตอุดรนะ เขาเสกใหกูเปน สูอยากเปนไหม ออกจากนัน้ ก็จะ

๑๕

มาตีเกราะประชุมลูกศิษยลูกหาทางสวนแสงธรรม อยากเปนอรหันตกบั หลวงตาบัวไหม
เขาเสกสรรใหหลวงตาบัวเปนอรหันตอุดร เราก็จะวางั้น สนุกปากไปเลย ก็ภาษาถังขยะ
มูตรคูถไปแตะใหมันเปอนมือทําไม มีแตหัวเราะอยูดวยความสลดสังเวชเทานั้น มันเลว
ขนาดนัน้ นะ
ศาสนาเปนศาสนาชัน้ เอกดวย ชาวพุทธเราทั้งเมืองไทย เราอยากจะพูดวาทั้ง
เมืองไทย เพราะมีจาํ นวนมากกราบไหวบชู าพระพุทธเจาเปนขวัญตาขวัญใจ มีความอบ
อุนดวยอรรถดวยธรรมตลอดถึงเปนผูทรงมรรคทรงผล
ตามลําดับขัน้ ภูมแิ หงการ
ปฏิบัติของตนเรื่อยมา ไมมีใครมาดูถูกเหยียดหยาม เปรตตัวนี้มันมาจากภพไหนชาติ
ใด มันถึงไดมาเหยียบย่ําหนาพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
เหยียบพระสาวกทัง้ หลายแหลกไปหมดอยางนี้ มันจะควรอยูเหรอ มันไมหนักประเทศ
ไทยเหรอ ถาเปนเรื่องเขี่ยแลว เขี่ยลงทะเลเลย มันจะไมหนักประเทศไทย
คนประเภทนี้นะ หนักมากนะ ขวางหัวใจของคนทัง้ ชาติทเ่ี ปนชาวพุทธอยางมาก
ทีเดียว มันสมควรจะอยูในเมืองไทยใหหนักเมืองไทยหรือคนประเภทนี้ ถาอยูใ นพระ
สงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานก็ใหอยูไมได เปรตประเภทนี้นะ ทานขับหนีเลย อยางวัด
หลวงตาบัวนี้เขกไปหมดทั้งโคตรมันเลย พอมันจะโผลหนาเขามานี่ โคตรนั้นหรือ เตะที
เดียวลงทะเลเลย ก็เรามีตีนนี่ เราทําไมเตะไมได ก็เราพูดแตปากเราไมไดเตะเปนอะไร
ไปวะ อยากอะไร ก็ตอ งพลิกแพลงหลายสันพันคมละซิ พูดทั้งจริงทั้งตลกรวมอยูในนี้
แหละ ก็เราไมมีอะไรกับใคร ใครจะวาอะไรมันก็ไมมี เพราะฉะนั้นจึงพูดได เด็ดได
ตลกไดสบาย ๆ ไมมีอะไร เอาละพอ
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

