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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

ยศพระ-เอตทัคคะ
วันนีใ้ หเขาไปภูววั เพราะวางวันเดียว วันพรุง นีก้ ไ็ ปเทศนทส่ี วุ รรณคูหา เปนวันสิน้
เดือนพอดี มีวา งวันนีว้ นั เดียว เมื่อวานก็ไปหนองคาย เทศนทห่ี นองคาย วันนีพ้ กั ใหเขาไป
ภูววั พระอยูแถวภูวัวมีเยอะนะ ทําเลใหญก็คือที่ทานอุทัยอยู แลวแยกออกไปนูน ๆ มีอยู
ทั่วไปแตไมมาก ทานก็มาอาศัยทีภ่ วู วั เปนครัง้ คราว อยูท างภูเขาแถวนัน้ หางๆ ไปบิณฑบาต
หมูบ า นทางโนน ๆ หาง ๆ กัน ไปบิณฑบาตแตละแหง โอย ไกล ทานอยูใ นภูเขา บานเขา
อยูตีนเขาแหงละสองหลังสามหลัง ทานบิณฑบาตกับเขา บางทีทา นก็มาเอาทางวัดภูววั ไป
เพราะเราเปดโอกาสใหแลว บอกทานอุทยั เรียบรอยแลว ทางโนนมีขัดของขาดเขินอะไรมา
ใหทา นไป
ทานเหลานีแ้ หละเปนผูส งบงบเงียบ เหมือนไมมคี า มีราคาในสายตาของกิเลส ทาน
เหลานีจ้ ะเปนผูห มดคาหมดราคาในสายตาของกิเลส แตมีคามีราคาอยางยิ่งในสายตาของ
ธรรมที่เกิดขึ้นจากผูบําเพ็ญก็ชัดเจน มองดูกันก็มองดูไดสะดวก ไมขัดสายหูสายตา ธรรมดู
ธรรมไมขัดกัน แตกิเลสดูธรรมหรือธรรมดูกิเลสนี้ขัดดวยกัน กิเลสดูธรรมดูตําหนิติโทษ
ยกโทษยกกรณ แตธรรมดูกเิ ลสนีด้ ดู ว ยความเมตตาสงสาร ตางกันนะ จะขัดใจกับกิเลส
อยางนีไ้ มมสี าํ หรับธรรม มีแตความเมตตาสงสาร พอที่จะแกไขดัดแปลงไดยังไง วากิเลสที่
แสดงออกมาในกิริยาอยางนี้อยูกับใคร ทานไปเจอเขาทานก็เปนอยางนัน้ เมตตาสงสาร ที่
จะใหคิดดูถูกเหยียดหยามเหมือนกิเลสดูถูกเหยียดหยามกันและกัน ซึ่งเปนพวกกิเลสดวย
กัน และดูถูกเหยียดหยามอยางนั้นไมมี ในสายตาของธรรมไมมี กิเลสมีดาษดื่น มีอยูเปน
พืน้ ฐานเลย
ทานเหลานีแ้ หละเปนทานผูท จ่ี ะทรงอรรถทรงธรรม ทรงมรรคทรงผล ทรงความสุข
ความเจริญในหัวใจตัวเอง แลวก็นาํ มาแจกจายบรรดาประชาชนทัง้ หลาย ทีค่ วรสงเคราะห
ไดประการใด ทานก็สงเคราะหตามนิสยั วาสนาของทาน มีกวางมีแคบ นิสยั วาสนาของพระ
แตละองคก็ไมเหมือนกัน บางองคทานก็อยูเฉพาะทานไปเลย ทั้ง ๆ ที่ทานเลิศเลอเหมือน
บรรดาพระสาวกทัง้ หลาย แตนสิ ยั วาสนาเปนไปคนละทางสําหรับกิง่ กานสาขา แตความ
บริสทุ ธิน์ น้ั เลิศเลอเหมือนกันหมด
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เพราะฉะนัน้ ทีว่ า มีสงู ต่าํ ตางกันนัน้ ก็คือกิริยาอาการ นิสยั วาสนา ที่ออกมาจากตน
ลําอันใหญไดแกความบริสทุ ธิ์ เราจะเห็นไดชดั เชนอยางพระอัญญาโกณฑัญญะ ทานเปน
ปฐมสาวก แลวหลานของทานพระปุณณมันตานีบตุ ร นี้เปนพระธรรมกถึกเอก ไดยก
เอตทัคคะวาเปนนักเทศนเอก ทานมีหลานชายคนเดียวเทานี้ สําหรับทานเองพอบรรลุ
ธรรมแลวทานก็ไปอยูใ นปาในเขา เปนผาขีร้ ว้ิ ๆ ไมมีใครมองเห็นแหละ ในสายตาของ
กิเลสจะมองไมเห็น ทานไปอยูก บั ชางนานนะ อยูเ ปนประจําเลยเทียวกับโขลงชาง ชางนั้นก็
ดูวาเปนชางโพธิสัตวดวย ไปอยูโขลงชางอุปถัมภอุปฏฐากทาน นัน่ เห็นไหมชางรูภ าษาคน รู
ภาษาพระ อาศัยโขลงชาง สวนประชาชนอะไรทานไมกลาวในตํารานะ บอกแตพวกโขลง
ชางดูแล
ยอมผานีด้ ว ยดินแดงเพราะอยูใ นปาในเขา คือทานอยูพอไดอาศัยเทานั้นในสิ่งเหลา
นี้ ๆ ทานไมถือเปนของเลิศเลออะไร เพียงอาศัยไปในเวลามีอัตภาพรางกายซึ่งเปนสมมุติ
เหมือนกันกับสภาพเหลานี้ อันนีเ้ หลานีก้ บั อันนีก้ เ็ ขากันได พอปลงพอวางกันไดไปวันหนึ่ง
ๆ เพราะไมใชของวิเศษวิโสอะไรเลย หัวใจกับธรรมทีเ่ ปนอันเดียวกันตางหากทีเ่ ลิศเลอสุด
ยอด ขามแดนโลกธาตุทั้งหมด ไมมีอะไรที่จะเหนือจิตใจที่บริสุทธิ์กับธรรมเปนอันเดียวกัน
นี้ไปไดเลย ถาลงไดเจอเขาไปเอาลองดูซินะ ใครก็ใครเถอะนะธรรมประเภทนี้ นั่นละถึงได
ทอพระทัย
คือมันเหนือกันเสียจนพูดไมถูกวางั้นเถอะนะ เปนแตเพียงวาธรรมทานไมตน่ื เตน
ทานไมเหมือนกิเลส จะเปนยังไงของทานพอทุกอยาง เรียกวาพอดีตลอด พอดีในความ
เลิศเลอในอะไรก็แลวแตเราจะพูดแหละ หาที่ตองติไมได สัมผัสสัมพันธอะไร ๆ ซึ่งเปน
สวนสมมุตอิ นั เปนบริษทั บริวารของกิเลส ที่มันครอบครองอยูนั้นทานก็ดูไป กิริยาของกิเลส
จะพาสัตวโลกใหไหวไปยังไง ๆ ทานก็รู ดูไปหมด มันไหวมันเอนมันเอียงไปทางไหน สวน
มากมีแตจะลง ๆ สภาพของกิเลสจะขึ้นไมมี นอกจากธรรมแทรกอยูในนั้นแลวออกเปน
ชองเปนทางพอไดโอกาสของธรรมที่อยูในใจของสัตวโลกแตละดวง ๆ เพราะฉะนัน้ ทาน
ถึงไมใหประมาทซึ่งกันและกัน แมสตั วเดรัจฉานก็มนี สิ ยั อยูใ นนัน้ เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป
เพราะใจนีเ้ ขามาครองรางใด ก็เรียกชื่อไปตามประเภทของสัตวของบุคคล ของเทว
บุตรเทวดาอินทรพรหม เปนอยางนัน้ แตใจดวงนัน้ แหละมีนสิ ยั วาสนา มีบญ
ุ ญาภิสมภาร
เวลาเกิดสภาพของสังขารรางกายรูปรางกลางตัว จริตนิสัยจึงไมเหมือนกัน แปลกตางกันไป
โดยลําดับ นีเ้ ปนธรรมชาติ เจาของทําเอง ตกแตง จะมีเจตนาไมมเี จตนาก็ตาม เปนเรื่องทํา
เอง ตกแตงตัวเองทั้งฝายดีฝายชั่ว ละเอียดสุขมุ คัมภีรภาพอยางไรในทางดีและหยาบโลน
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เทาไรทางชัว่ เปนออกมาจากจิตที่ทําแสดงขึ้นภายในนั้น เวลาเกิดขึ้นมาสัตวโลกจึงไม
เหมือนกัน จิตนัน้ ครองอยูใ นรางทุกราง แมแตสัตวนรกจิตวิญญาณก็ไปเสวยทุกขอยูในนั้น
ไมยอมฉิบหาย คือใจดวงนี้ไมเคยตาย
ดูใหมนั ชัดในหัวใจนีม้ นั จาทันทีแลวหายสงสัย ที่พระพุทธเจาวา ทุกขฺ ํ นตฺถิ
อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด คือการเกิดที่นั่นที่นี่ หมุนเปนกองทุกขตลอดเวลา ถึง
จะภพสูงขนาดไหน มีความทุกขแทรกอยูจนไดนั้นแหละขึ้นชื่อวาความเกิดมีอยูแลว มันมี
ทุกขแทรก ๆ อยูนั้นตลอดไป สัตวทั้งหลายจึงไมไดเหมือนกัน ตาง ๆ กัน
ทีนี้ถอยเขามาถึงเรื่องสาวกของทาน อยางพระอัญญาโกณฑัญญะนี้เปนปฐมสาวก
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อายสฺมโต โกณฺฑฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺข! อุทปาทิ ขึ้น
อุทานวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดมีดวงตา
เห็นธรรม ไดเปลงอุทานขึ้นวา สิ่งใดก็ตาม เกิดแลวดับทั้งนั้น แตภาษาธรรมทานพูด
ธรรมดา นี่ละปริยัติกับปฏิบัติมันตางกัน เราก็เรียนมาแลวไดมาวาอยูน ใ้ี ชไหม เรียนมาแลว
นี่ แตความเปนน้าํ หนักมันตางกัน ไมไดโอไดอวดนะ เอาความจริงออกมาพูด เวลาไดเห็น
ตามตํารับตํารามันก็อา นไป เพราะเราไมรไู มเห็น เปนแตเพียงไดแตชื่อแตนาม วาดภาพไป
ๆ มันก็ลอย ๆ ไป
พอไปเจออยางจัง ๆ อยางพระอัญญาโกณฑัญญะ ปริยัติทานบอก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา ยอมดับเปนธรรมดา นัน่ เปนธรรมดาลอย ๆ แตในอุทานของพระอัญญา
โกณฑัญญะนั้น เราอยากถอดออกจากหัวใจเราเอาไปเทียบปบ เขาเดีย๋ วนี้ พูดจริง ๆ นีน่ ะ
ไมไดพูดเลน ๆ เพราะฉะนั้นถึงกลาพูดออกมาไดซิวา สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น เรียก
วามันถึงใจ มันไมมีอะไรที่จะเปนสาระแกนสารพอจะพึ่งอาศัยได เกิดแลวมันดับทั้งนั้น
อะไรที่ไมดับ ผึงนี่ มันเขากันไดกับอันนี้ แลวก็เขากันกับพระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทาน
รับพระอัญญาโกณฑัญญะวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเ จริญไดรแู ลวหนอ ๆ ย้าํ ลง ๆ นัน่ เห็นไหมเขากันกับอันนัน้ เลย
นีล่ ะถาลงไดรแู ลว นี่พระอัญญาโกณฑัญญะเปนปฐมสาวก สําเร็จพระโสดา วันตอ
มาก็ไดฟงเทศนอนัตตลักขณสูตร เทศนเรือ่ งไตรลักษณลว น ๆ เลย ก็เปนพระอรหันตขึ้น
มาทั้งหาองคดวยกัน ทีนี้พระอัญญาโกณฑัญญะพอสําเร็จแลว นาจะปรากฏชือ่ ลือนาม
กระเทือนไปทั่วแดนสังฆมณฑล แตครัน้ แลวทานก็เงียบ ๆ ไปเลย เปนรัตตัญู ๆ คือเปน
ผูไดผานโลกสมมุติ ผานทุกสิ่งทุกอยางมานาน รัตตัญู แปลวาอยางนัน้ เปนผูร รู าตรีนาน
ผานโลกมานาน ทานก็ไปหาหลบหาซอนอยูตามนิสัยของทาน พอปลงปลดปลอยอันนี้เทา
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นัน้ เอง อันนี้ก็เหมือนถังขยะ ธรรมชาตินน้ั เลิศเลออยูภ ายในนัน้ ไปไหนก็ไป อาศัยเขาไป
กินไปวันหนึง่ ๆ พออยูที่ไหนอยูไป หลับไป นอนไป กินไป อยางนัน้ เพียงเทานัน้ ไมมี
อะไรเลิศกวานีใ้ นสภาพเหลานี้ จะหาความเลิศจากสภาพเหลานีไ้ มมี เพียงอาศัยกันเพียง
เทานัน้ จึงวาปจจัย ๆ เครื่องอาศัย
ทีนี้จิตที่เลิศเลออยูในนั้นก็ยังครองรางอยู เมื่อยังไมใชวิสัยที่จะผานกันไปก็ตอง
ครองราง แตทานไมไดรังเกียจ หากรูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อาศัยกันไป ๆ เชน
ไปอาศัยอยูกับพวกโขลงชางอุปถัมภอุปฏฐาก ดูวาอยูตั้ง ๑๑ ปนะ ฉันทันตสระ ดูวา อยาง
นัน้ ทีนี้พอถึงกาลเวลาแลว สมควรแลวจะปลดปลอยแลว ก็ออกมาทูลลาพระพุทธเจาไป
นิพพาน นั่นละที่นี่มาทูลลาพระพุทธเจานิพพาน นี้เกิดกอนพระพุทธเจานะ พระพุทธเจา
เปนสิทธัตถราชกุมารที่ประสูติขึ้นมานั้น พระอัญญาโกณฑัญญะไดไปทํานาย พระอัญญา
โกณฑัญญะนีช้ น้ี ว้ิ เลย นีจ้ ะเปนพระพุทธเจาเทานัน้ ๆ นอกจากนัน้ ทํานายวาเปนคติสอง
อยาง ถาครองโลกครองสงสารจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาออกบวชแลวจะไดเปนพระ
พุทธเจา
แตพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งหนุมกวาเพื่อนทายวา นีจ้ ะเปนพระพุทธเจาเทานัน้ จะ
เสด็จออกบวชเปนพระพุทธเจาเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไดออกบวชรอทาน นี่ละเกิดกอน
แลวก็ปรินิพพานกอนพระพุทธเจา ไปเปนฤาษีดาบส คือฤาษีดาบสก็รักษาจิตใจ อยางมาก
ก็อยูในสมาธิ เชน ฌานนัน้ ฌานนี้ ฌาน แปลวา ความเพง จิตที่เปนสมาธิจออยูในสมาธิ
อยูในความสงบก็จอดวยความสงบ เรียกวา ฌาน ความเพง ความจดจอ สมาธิเปนที่เพง
เปนที่จดจอของจิตจึงเรียกวาฌาน ทานเหลานีท้ า นบําเพ็ญทางจิตใจสงบเย็นไปหมดแลว
ทานไมวนุ วายอะไรกับโลก อํานาจแหงความสงบครอบไวหมด เปนแตเพียงวาไมมีปญญา
กาวเดินออกเทานั้นเอง
พอพระพุทธเจาตรัสรูแลวก็เสด็จมาแสดง เราจะตัดออกหมดอะไรที่กังวลหรือทําให
เสียเวล่าํ เวลาในเวลานี้ เราจะตัดเขามาพูดเฉพาะ ๆ พอพระพุทธเจาตรัสรูแลวเสด็จมา ก็
มาเทศนาวาการให เบญจวัคคียท ง้ั ๕ นี้ฟง ขึ้น เทฺวเม ภิกขฺ เว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เส
วิตพฺพา เพราะทรงรูท รงเห็นมาแลวในปฏิปทาของทานเหลานี้ ทีผ่ า นมาเดินมานัน้ ขัดของ
ยุง เหยิงไมราบรืน่ ดีงาม เหมือนมัชฌิมาปฏิปทา จึงตองยกอันนี้มาแสดงเลย พอแสดง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดสักขีพยานเปนองคแรก หลังมาทานก็
ไดตรัสรู พอจากนั้นแลวทานก็ไปอยูในปาในเขา ถึงกาลเวลาที่จะปลงธาตุปลงขันธแลว มัน
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จะไปไมรอดแลวจะทิ้งมัน ออกมาก็มาทูลลาพระพุทธเจา ครองผาสีแดง เอาดินแดงหิน
แดงดินแดงมายอมผา
ทีนี้พอขึ้นไปทูลลาพระพุทธเจา พวกเณรที่อยูนั้นก็คงเหมือนไอปุกกี้ไอหยองไอจ้ํา
หลอดเรานีแ้ หละ พอเห็นพระพุทธเจาก็ขึ้นมานั่งจอตาใสแจวเหมือนตาแมว ดูพระพุทธเจา
แลวดูพระอัญญาโกณฑัญญะ เอ หลวงตาองคนี้ทําไมจึงเปนอยางนี้ คงคิดทุกแบบทุกฉบับ
ตาก็ใสแจวปากนัน้ อา เขาใจไหม ดูเซอ เด็กดูผูใหญ ผูใหญเปนจอมปราชญ เด็กนี้เปนไอ
ปุกกี้ไอหยองเขาใจไหม ทั้งตาดูทั้งปากก็อา พอพระอัญญาโกณฑัญญะลงไปแลวก็รุมไปหา
พระพุทธเจา นีห่ ลวงตามาจากทีไ่ หน เด็ก ๒-๓ ตัว นัน่ นะ เณรนัน่ นะ หลวงตามาจากที่
ไหน มองดูสียอมผาเหมือนสียักษเขาใจไหม
พระพุทธเจา ภาษาของเราก็ตบปาก อยาพูด ๆ อยาพูดอยางนั้น ไอหยอง เขาใจ
ไหม อยาพูดอยางนั้นไอปุกกี้ นี่คือพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย นี่คือปฐมสาวกของเรา
ตถาคต ไมใชเรื่องเล็กนอย นีเ้ ปนปฐมสาวก นี่เปนพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย เธอจะมาลา
เราไปปรินพิ พาน ทีนพ้ี อทราบวาพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพีช่ ายใหญเปนปฐมสาวก ทีนี้
หมอบเลย ทั้งหมอบทั้งขี้ราดก็อาจเปนไดเขาใจไหม มันหมอบคือหมอบยอม ยอมแลวขี้
ราดออกทางนี้ก็ได เราไมไดเชือ่ นีเ่ ขาใจไหม เพราะฉะนั้นจึงพูดใหมันขบขันเขากันไดละซิ
จากนัน้ ทานก็นพิ พานเลย ทานไมไดกวางขวางอะไร ตามนิสยั วาสนาของทาน เลิศเลอมา
นมนาน เปนปฐมสาวก แตทานก็เปนไปตามนิสัย
ทีนี้เวลาที่โดงดังก็คือพระสารีบตุ ร โมคคัลลาน ก็เปนไปตามสายนิสยั วาสนาของ
ทานเหมือนกัน เพราะทานปรารถนาเปนพระอัครสาวกขางซายขางขวาทัง้ ๒ องคนน้ั แหละ
ครัน้ เวลาสําเร็จก็เปนไปดวยกันเลย มีชื่อเสียงโดงดัง พระสารีบตุ ร พระโมคคัลลาน พระ
อานนท อันนี้ที่วาดังมากที่สุดในครั้งพุทธกาล จากนั้นก็ดังตามลําดับลําดาไปโดยลําดับ แต
ไมเดนเหมือนนี้ ไปตามนิสยั วาสนา จะไปดูถูกหรือวาไปเยอหยิ่งจองหองกับผูใดทานก็ไมมี
แลวเราจะไปดูถูกทาน วาทานทําไมถึงใหญอยางนี้ องคอื่นตรัสรูกอนไมใหญอยางนี้ก็ไมถูก
คือไปตามนิสยั วาสนา
เพราะฉะนัน้ เวลาไดตรัสรูธ รรมเปนสาวก ผูบ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ แลวพระองคจึงทรง
ตัง้ ใหเลิศคนละทาง ๆ เรียกวาตั้งสมณศักดิ์ยศของพระ แตพระพุทธเจาตัง้ ตั้งยศของ
พระเปนพระอรหันต ทานตัง้ ใหพระอรหันตเปนยศพระ องคนเ้ี ลิศในทางนัน้ เชนอยาง
พระสารีบตุ รเลิศทางดานปญญา พระโมคคัลลานเลิศทางดานฤทธาศักดานุภาพ พระ
อานนทเลิศทางเปนพหูสตู มีความเชีย่ วชาญเฉลียวฉลาด ทรงไวซึ่งพระไตรปฎกที่พระพุทธ
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เจาประทานใหทง้ั หมด ลงในพระอานนททั้งหมด นีเ่ ลิศไปคนละทาง ๆ จนกระทั่ง ๘๐
องค จากนั้นทานก็ไมตั้งอีกเลย จนกระทั่งปรินิพพาน
เพราะฉะนัน้ ทานตัง้ ทานจึงตัง้ ตามความเลิศเลอ ตามแถวของอุปนิสัยของแตละ
องค ๆ ไมใชตั้งสุมสี่สุมหา ตัง้ มาแลวก็มาเหยียบย่าํ ศาสนาอยางทีเ่ ปนอยูเ วลานี้ ตั้งยกยอ
ขึ้นมา พอดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน แลวกลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัว
พระมหากษัตริยที่ทรงตั้งใหเปนยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมา ก็กลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจา
เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ดังทีพ่ ระตาบอดหูหนวกสมัยปจจุบนั เรา ๆ ทาน
ๆ เปนอยูเ วลานี้ ไมไดเหมือนกันกับพวกนี้เขาใจไหม ไดรับตั้งเทาไรยิ่งเทิดทูน อันนี้
เหยียบลง ตัง้ เทาไรยิง่ เหยียบลง
นี่ละเรื่องของกิเลส ยอตัวแลวก็ลืมตัวไปพรอม ๆ เพราะเหยียบคนอืน่ ลง สวนพระ
พุทธเจาหรือทานผูส น้ิ กิเลสแลวไมมี มีก็เหมือนไมมี ตั้งเหมือนไมตั้ง ทานไมยึดไมถือรูตาม
เปนจริง เทิดทูนพระคุณของพระพุทธเจาที่ประทานใหยศถาบรรดาศักดิ์ ดวยความ
อนุโมทนาดวย นีล่ ะพระทานครัง้ พุทธกาล ทานทรงมรรคทรงผลเพราะอะไร เพราะทาน
ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา พระองคเสด็จยังไง ๆ บรรดาสาวกทัง้ หลาย
ดําเนินตามนัน้ พระในครัง้ พุทธกาลดําเนินตามศาสดา ใหอยูในปาก็ไปอยูในปา บําเพ็ญ
เพียรก็บาํ เพ็ญเพียร ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั ถือองคศาสดาเปนแกวดวงใจ อยูใน
หัวใจตลอด เทิดทูนธรรมเทิดทูนวินยั มีหิริโอตตัปปะ มีความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม
ตัดออกเรื่อยไมใหเขามาติดพันไดเลย ทีเ่ รียกวา ความมัวหมองมืดตื้อแลวปดออก ๆ มีแต
ชะลางจิตใจใหมีความสะอาดสะอาน จากนัน้ ก็ชาํ ระกาย วาจา ของตนที่มันผิดพลาด
ประการใด ปดออก ๆ ตลอดมา
การสัง่ สมความคุณงามความดีเขาสูใ จดวยจิตตภาวนา และสํารวมระวังนี้ ทานเปน
ประจํานิสยั ของทาน พอตื่นนอนขึ้นมาหนาที่ของทานคือระมัดระวังสิกขาบทวินัย ความ
เคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจ เคลื่อนไหวไปทางไหน จะมีสติปญ
 ญา ตีตก ๆ ไปเรื่อย ไมให
กิเลสเขามารังแกได ทําลายได ทีนจ้ี ติ ใจมีแตการบํารุงรักษาดวยสติ ดวยปญญา ก็สงางาม
ขึ้นมา ๆ ดีวนั ดีคนื ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ เพราะรักษาทั้งวันทั้งคืน เวนแตหลับ ๆ เทานัน้ เปน
ประจํา
นี่คือหนาที่ของพระผูที่ตองการจะหลุดพนจากทุกข ทานดําเนินอยางนัน้ ไมมีความ
ประมาทตนเลย ดําเนินไปเรือ่ ย ๆ ทีนี้ความดีมีอยูมาตั้งกัปตั้งกัลป ดีทุกประเภทจนถึง
ขัน้ ดีเลิศ มีอยูตั้งกัปตั้งกัลปมาแลว ความชั่วก็มีอยูตั้งกัปตั้งกัลปมาแลวเชนนัน้ ทั้ง ๒
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อยางนี้จะปรากฏตัวขึ้นจากใจของสัตวโลกนั่นแล เพราะทัง้ ๒ นี้เกิดที่ใจ ธรรมเกิดที่ใจ
กิเลสเกิดที่ใจ กิเลสเกิดที่ใจจะเดินตามแถวแนวของกิเลส คือไปทางความชั่วชาลามก
ความคึกความคะนอง ความดีดความดิ้น หมุนตัวเปนเกลียวอยูภ ายในจิตใจ นัน้ แลคือ
กิเลสทํางานในหัวใจสัตวโลก มีอยูกับทุกคน ดูเอาความคิด
ตื่นขึ้นมามันคิดเรื่องอะไรบาง นัน่ คือกิเลสเริม่ ทํางานแลว ทีนเ้ี รือ่ งธรรม ธรรมก็
เกิดขึน้ ภายในใจเหมือนกัน เอา ผูมีนิสัยใจคอรักศีลรักธรรมก็แย็บออกทางธรรม ๆ ยังไม
มากก็แย็บออกเสียกอน ครั้นตอไปมากเขาๆ อยูใ นบานในเรือนไมได เชนอยาง พระยสกุล
บุตร สมบัติเงินทองมีเทาไร เอามากองนี้ใหไปยืนอยูคนละฟาก กองสมบัติเงินทอง มองหา
กันไมเห็น พระยสกุลบุตรพอแมมีลูกคนเดียวเทานั้น สมบัติเงินทองมากขนาดไหน นี่ถึง
กาลเวลาแลว มันเปนอยูภ ายในใจ ดูสิ่งเหลานี้มันดูไมไดแลว มันไมเจริญหูเจริญตา มีแต
ความอัดอั้นตันใจ
มันเบิกกวางออกไปทางปาทางเขา ทางบําเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพนจากทุกข อัน
นี้เปนเรื่องเกลื่อนกลน เขาก็มีเราก็มี นัน่ ฟงซินะ เขาก็ทุกขเราก็ทุกข ไมเห็นมีใครยิ่งหยอน
กวากันเพราะสมบัตเิ หลานีม้ มี ากนอยตางกัน ความทุกขภายในใจมันมีเหมือนกันหมด นัน่
เห็นไหม เราเอาไวอยางนีเ้ ราก็เปนความทุกขเหมือนโลกนัน้ แหละ โลกเขามีมากๆ อยางนี้
มากกวานี้เขายังมีเขาก็ยังไมพนจากทุกข เพราะกิเลสยังเหนือหัวใจของสัตวโลก บีบหัวใจ
ของสัตวโลกใหไดรับความทุกขเสมอหนากันไปหมด เราจะมาอยูน ห้ี าอะไร เราเสาะแสวง
หาอรรถหาธรรมเพื่อความพนทุกข ปลอยวางสิง่ เหลานีโ้ ดยสิน้ เชิงเสียนัน้ ดีกวา ทานก็หา
ทางเสาะออก
นี่คือธรรมในใจเกิดขึ้นจากใจ ธรรมมีมาตั้งกัปตั้งกัลป ทานสัง่ สมความดีมานานเทา
ไร เวลานีเ้ ปนผลขึน้ มามากเขา ๆ ก็แสดงออกมาเปนเครื่องผลักดันเจาของใหออก แต
กอนก็อยูอยางนั้น ตายกองกันอยูอยางนี้ก็ยังไมออก เพราะยังไมพอ ทีนี้เมื่อถึงขั้นพอแลว
อยูที่ไหนก็อยูไมได ทีน่ ว่ี นุ วายทีน่ น่ั วุน วาย มองเห็นอะไรมีแตเรื่องยุงเหยิงวุนวาย ออกหนี
เสียดีกวา ขโมยหนีจากพอจากแม จากครอบครัวไป ก็มภี รรยาเหมือนกันหนีไปเลย พอดี
มุง หนาไปสูศ าสดาเลย พอไปพระพุทธเจากําลังทรงเดินจงกรมอยูในปา บนไปอยางนัน้ ละ
ที่นี่วุนวายที่นั่นขัดของไปอยางนั้นแหละ พระพุทธเจาทรงสดับทั้งพระญาณดวยทุกอยาง
เห็นทุกอยางแลวก็บอกวายสมานี่ ที่นี่ไมวุนวายที่นี่ไมขัดของที่นี่ไมยุงเหยิง ทีน่ ส่ี ะดวก
สบายทุกดานทุกทาง นัน่ เห็นไหม เขาไปก็ประทานพระโอวาทให เราสรุปความสําเร็จเปน
พระอรหันตขน้ึ มาเลย นัน่ ถึงกาลเวลานี่คือธรรมออก
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ธรรมเกิดจากใจ แตกอนฟกตัวอยูภายใน บมตัวอยูภายในยังไมพอ ทีแรกก็ยิบ
แย็บๆ ออกมากออกนอยกอน ตอมาก็ออกมาก ถึงกับอยูบานอยูเรือนไมได แตกอนอยูก็
ไมเห็นขัดของยุงเหยิงวุนวายอะไร แตถึงกาลเวลาแลวขัดของไปหมด ดูอะไรดูไมได นอก
จากจะออกใหหลุดพนโดยถายเดียวเทานั้น ทานจึงไดออก
นีล่ ะอํานาจแหงวาสนาบารมีของคนเรา เมือ่ ไดอบรมใหมคี วามเจริญรุง เรือง ไดรับ
การรักษา จิตใจนีเ้ มือ่ ไดรบั การบํารุงรักษาอยูเ สมอตองเจริญรุง เรืองขึน้ ดวยธรรม เพราะ
เรารักษาดวยธรรม เมื่อถึงกาลแลวจะเปนอยางนี้เอง ดีดเลยอยางพระยสไมอยู อยูไมได
จนสําเร็จเปนพระอรหันตขน้ึ มา เบื้องตนก็ยิบแย็บ ๆ ถาไมมีอะไรเลยมันก็มืดตื้อไปหมด
ไมมกี าลสถานทีเ่ วล่าํ เวลาพอจะกําหนดกฎเกณฑ ไมมีฝงมีฝาพอจะที่ไดพึ่งพิงอิงอาศัยได
เกิดตาย ๆ กองกันอยูนี้กี่กัปกี่กัลปก็เปนแบบเดียวกันนี้ เพราะฝงฝาที่สุดแหงทุกข ที่สุด
แหงความเกิดไมมี มีแตที่หมุนอยูอยางกิเลสพาหมุนทั้งนั้น
คนผูไมมีความดี จะอยูอะไรที่ไหนมันก็ไมมีขอบเขต เหมือนคนหรือสัตวตกน้าํ ใน
มหาสมุทร มองลงไปนี้ปอมแปม ๆ อยูใ นน้าํ เขาก็ตกเราก็ตก เขาก็วา ยเราก็วา ย แตฝงฝา
ที่จะใหไปเกาะไมมี หากดีดหากดิ้นอยูดวยกัน ไมดีดไมดิ้นไมไดมันก็จะตาย การดีดดิ้น
ประหนึง่ วาจะเปนการบรรเทาความทุกขไปบาง แมไมพนมันก็ตองดีดตองดิ้นเปนธรรมดา
นี้สัตวโลกกิเลสพาดีดพาดิ้น หวังนั้นหวังนี้ไมมีฝงมีฝา ความหวังก็ไมมีฝงมีฝาอะไร ความ
สุขความเจริญที่จะไดสมหวังก็ไมมีฝงมีฝา ไมมีเขตมีแดนพอที่จะยึดจะเกาะได แตสตั วโลก
ก็ตองยึดตองเกาะตองปรารถนาตองหวังกันอยูตลอดเวลา อยางเขาอยางเรา ใหพากัน
พิจารณาใหดี
ทีนเ้ี วลาเปนอยางนัน้ แลวเทียบเขามาหาผูม เี กาะมีดอน มีคุณงามความดี ดีดเหมือน
เขาแตดีดมีฝงฝาที่หลุดจะพนวันใด เดือนใด ปใด ก็ได แนะ เปนไปได อยางนี้มีฝงมีฝา
แลวยิง่ มีเรือใหญมารับกึก๊ ขึน้ ไปเลย นีอ่ ปุ นิสยั สามารถแกกลาแลว พอเขาไปปบที่นี่วุน
วายยสกุลบุตรใหมา ทีน่ ไ่ี มวนุ วายเขาหาเกาะ เขาหาฝง เกาะปุบ ติดเลยใชไหม ที่นี่ไมวุน
วาย
พวกเรามีตั้งแตวันนั้นก็ยุงวันนี้ก็ยุง ยุงไปที่ไหน ฝงอยูที่ไหนไมมี หากบนกัน ไดบน
ก็เอา พวกนี้พวกบนก็เอา ไมมีฝงมีฝา นี่ละนิสัยของสัตวโลก นีเ้ ปนหลักความจริงแหง
ธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคมาสายเดียวกัน สายของธรรมไปสายเดียวกันไม
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น สายของกิเลสมันก็เปนสายเดียวกันไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
คือกิเลสเปนขาศึกตอธรรม ธรรมเปนเครือ่ งชะลางกิเลส กิเลสเปนตัวสกปรก สิ่งสกปรกนี้
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มันก็มามอมแมมอยูในหัวใจสัตวโลก ธรรมก็เขาไปชะลางทีห่ วั ใจสัตวโลก ถามีธรรม ไมมีก็
ปลอยใหจมไป ถาผูมีธรรมก็เปนเครื่องชะลางใหสะอาดสะอานไปได แลวก็พนไปได ๆ
นี่เราพูดถึงเรื่องพระที่ทานอยูในปาในเขา แลวกระจายมาจนกระทั่งถึงที่พูดอยูเวลา
นีแ้ หละ ทานอยูในปาในเขาดังที่พูดนี้ เวลานีอ้ ยูท างวัดถ้าํ ภูววั มีเยอะ ทานอยูเ ปนแหง ๒
องคบา ง ๓ องคบา ง นาน ๆ ทานก็มาหาทานอุทยั พาตาปะขาวมา ทานก็จัดของที่เราสงไป
ให เพราะเราสงไปเผื่อตลอด เราไมใหพอดี มีเผื่อไวตลอดเลย ตอนที่ไปนี้ก็ถามถึงพระ
แลวก็พระทานก็เลาใหฟง วา พระก็มีมาเรื่อย ๆ เขามานี้ แลวจัดอะไรถวายทานไป ทางนี้ก็
ซ้าํ เขาเลย ใหถวายทานไป เอา หมดใหหมด ถาหมดใหบอกผมไดเลย จะจัดมาโดยดวน
เราวา แตธรรมดาเราก็จดั เผือ่ ไวแลว
เราไมทาํ นะทําอะไรเหยาะ ๆ แหยะ ๆ นี้ไมเอา ถาของมีอยูตองเอาใหเต็มเหนี่ยว
ของไมมกี จ็ าํ เปนเหมือนทานเหมือนเรานัน้ แหละ แตเมือ่ มีอยูแ ลวจะทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ
ดวยอํานาจแหงความตระหนีถ่ เ่ี หนียวยึดไว ไมไดเรา ขาดสะบัน้ ไปเลย นีก่ ใ็ หไปละวันนี้
ทานเหลานีเ้ องเปนผูท จ่ี ะทรงมรรคทรงผล ทรงความแปลกประหลาดอัศจรรย แลวจะนํา
ธรรมนี้มาสอนโลกใหไดหลักไดเกณฑ ใหมีความอบอุนตายใจได คนเราถาลงใจไดตายใจ
แลว อยูไหนอยูไดหมดสบายหมดนะ ถาใจลงไมไดเสียอยางเดียวไปอยูที่ไหนก็หาที่ปลงไม
ได
ที่ปลงก็คือธรรม แลวอยางเกีย่ วกับเรือ่ งครูเรือ่ งอาจารย ถาจิตใจไมลงมันก็อยูดวย
กันไมไดคนเรา ถาจิตใจลงไลหนีก็ไมยอมหนีเขาใจไหม มันเปน พอพูดอยางนี้เราก็คิดถึง
เรือ่ งพอแมครูจารยเสียงทานนีแ้ ผดเหมือนฟาดินถลม แลวพระเณรแทนทีจ่ ะแตกฮือ ๆ
ออกจากวัด โอย.รุมเขามานะ พอไดยินเสียงทานแผด เอาละทีน่ ่ี เหมือนฟากระหึ่ม นีฝ่ นจะ
ตกแลวความหมายวางัน้ หาอะไรมารอง ปุบปบ ๆ นีพ่ อไดยนิ เสียงทานแผดนัน้ ธรรมจะ
ออกแลวความหมาย ใครอยูที่ไหนปุบปบ ๆ เขามาเลย แทนที่จะวิ่งออกนอกวัดมันไมได
ไปนะ มันเขามา นี้เปนยังไงความลงใจ เปนอยางนัน้ เอง เปนก็เปนตายก็ตาย ไดลงใจแลว
หมอบเลยเชียว ถาไมลงใจยังไงก็ไมอยู
ใจจึงเปนของสําคัญมาก นีเ่ ราก็ไดอาศัยนีล้ ะเราหวังทานไวเสมอเพือ่ กุลบุตรสุดทาย
ภายหลัง ลูกเตาหลานเหลนของเราจะไดอาศัยพระเจาพระสงฆใหเปนความสงบรมเย็นซุก
หัวนอนไดสบายใจ ทานผูมีศีลมีธรรมอยูที่ไหนเย็น ทานเองก็เย็นกระจายออกไปทั่วหมด
เย็นไปหมด ตาโลก ๆ เรานีม้ นั ไมเห็นตาใจนีเ้ ห็น พระกรรมฐานทานอยูท ไ่ี หนทานมีความ
อบอุน ประสานกันเราไมรู มีความผาสุกเย็นใจ ทั่วกันไป
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ทานเหลานีล้ ะจะเปนผูท รงมรรคทรงผล เพราะธรรมซึง่ เปนทางเดินพระพุทธเจา
ประทานไวเรียบรอยแลวไมผิด แลวยิง่ มีครูมอี าจารยคอยแนะนําสัง่ สอนในภาคปฏิบตั ิ
ดวยแลวก็ยิ่งแมนยําๆ และรวดเร็ว ๆ ถาไมมผี แู นะ มีแตตาํ รับตําราเปนของกลาง ๆ
มันกาวเดินไดยากนะ ไมพน ทีจ่ ะขัดของสงสัยจนได ถามีครูมอี าจารยเปนผูเ ขาอกเขา
ใจภาคปฏิบตั แิ ลว พอพูดไปตรงไหนขัดของตรงไหนทานจะแนะปบ ๆ พุง ๆ เลย
เพราะทานเคยผานมาแลว มันตางกันอยางนีน้ ะ
ทางภูววั ละเปนอันดับหนึง่ ไมมีอะไรกวน เราสัง่ ไวเด็ดขาดเลย ไมใหใครเขาไปยุง
นูน นะ ฟงซิ ไมใหใครเขาไปยุง ทีน่ น่ั เลย ใหมเี ฉพาะพระเณรอยูน น้ั อาหารการกินก็ใหมแี ต
ประชาชนทีบ่ า นเขาอยูต ดิ กับวัดนัน้ เขามาทําอาหาร ใหทา นขบฉันตอนเชา ๆ เศษเหลือ
อะไรก็เขาเอาไป ก็เลีย้ งเขาไปในตัวนัน้ แหละ ไมใหมีไมใหอะไรยุงทั้งนั้นละ ที่นี่จะเปนที่
เพาะอรรถเพาะธรรมเราบอกตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราถึงไดกลาทุกอยาง เอา มา พระมีมาก
นอยเทาไร เอามา ผมจะรับเลีย้ งเราบอกตรง ๆ เลยนะ ถาเปนพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบจริง ๆ เอามา มามากนอยเพียงไรผมจะรับเลีย้ ง หากวาหมดความสามารถแลวผมจะ
บอก
เราก็ไมปรากฏวาหมดความสามารถ ไปคราวทีแ่ ลวนีด้ เู หมือนประมาณ ๓๐ หรือ
๓๒ เราลืม อยูใ นยาน ๓๐-๔๐ ทานคงจะกําหนดศูนยกลางไววา ประมาณ ๓๐ จึงมีสูงกวา
นัน้ บาง ต่าํ กวานัน้ บาง ทานก็คงจะคิดเห็นใจเราบาง หรือวาสถานทีเ่ หมาะสมหรือมากเกิน
ไปมันเลอะเทอะมันเฟอ อยางนี้ก็อาจเปนได หัวหนาวัดตองรูเ รือ่ งพระเรือ่ งเณร มีจาํ นวน
มากนอยเพียงไรตองรูทุกสิ่งทุกอยาง แลวกําหนดใหถูกตองพอดิบพอดี ทานอุทัยทานก็คง
จะเปนอยางนัน้ แหละ แตสาํ หรับเรานีเ้ ปดไวแลว ใหทานรูจักประมาณของทานเอง สมควร
ที่จะรับมากนอยเพียงไรใหเปนเรื่องของทานผูปกครองดูแลเอง เราเปนแตเพียงวาเปดทาง
เอา ถาทานผูใดมีความมุงมั่นตอการประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา ใหมา มา
เทาไรเรารับเลีย้ งเราบอก รับเลีย้ งจนเต็มกําลัง หากวากําลังไมพอแลวจะบอก นีเ่ ราก็บอก
อยางนัน้ นะ ก็เรื่อยมาอยางนี้ดูเหมือน ๑๐ กวาปแลว พอจะสิ้นเดือนสงทีหนึ่ง ๆ เราจะอยู
ไมอยูก็ตาม ถึงเวลาแลวเขาจะไปจัดสงอยางนี้ตลอดเลย
เราอยากเห็นพระผูท รงมรรคทรงผล เห็นตั้งแตกิเลสมันออกตีตลาดลาดเล ตีไป
หมดทุกดานทุกทาง เลยไมมเี วนวาชาวบานชาววัด วาฆราวาสวาพระวาเณร กิเลสตีแหลก
หมดเวลานี้ จนจะไมมอี ะไรเหลือใหโลกทัง้ หลายไดกราบไหวบชู าเปนขวัญตาขวัญใจบาง
เลยในเพศของพระเรา ซึ่งควรจะไดของดิบของดีมาไวตอนรับประชาชน นอกจากตัวไดรับ
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ผลประโยชนเปนทีพ่ อใจแลวนะ อันนี้ตัวเองก็แหงผาก ตัวเองก็เปนเปรต แลวสอนโยมก็
สอนเปนผีไปเลย มันก็มีแตเปรตแตผีเต็มบานเต็มเมือง หาผูคนที่ทรงอรรถทรงธรรมไมมี
นี่ละทั้ง ๆ ทีศ่ าสนามีอยู ศาสนาเปนธรรมชาติทท่ี รงมรรคทรงผลมีอยู แตไมมีผูใด
นําออกมาทําประโยชน มีแตใหกิเลสเอาไปถลุงมันก็มีแตฟนแตไฟ เผาไหมกนั หมดเวลานี้
เปนอยางนัน้ นะ ศาสนาสมบูรณแบบแตไมมใี ครนําออกมาปฏิบตั ใิ หเปนคุณงามความดี
สงาราศีขน้ึ แกตวั มีแตฟนแตไฟของกิเลสใหมันเผาทั้งวันทั้งคืน ประหนึง่ วาศาสนาไมมี
เพราะไมมใี ครสนใจศาสนา นอกจากนัน้ ยังไปเหยียบย่าํ ศาสนาดวยวา เปนศาสนาทีค่ รึทล่ี า
สมัย มรรคผลนิพพานไมมี ตัวเองตัวครึตัวลาสมัยหมดคุณคาไมพูดถึงเลย ศาสนาก็อยูกับ
คน คนไมเปนทาศาสนาจะดีเลิศมาจากไหน ก็เหมือนเอาของดีของเลิศไปประดับคนตาย
มันเกิดประโยชนอะไร นัน่ เอาละพอ
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

