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รูภาคปฏิบัติแลวไมหาใครมาเปนสักขีพยาน
กอนจังหัน
พระใหตั้งใจภาวนานะ เคยย้ําแลวย้ําเลา สติสําคัญมากนะ อยูที่ไหนอยาให
ปราศจากสติ ติดกับจิตหรือติดกับคําบริกรรม จําใหดีนะ มาโลเลๆ ไมไดเรื่องนะ
พระพุทธเจาสอนจริงจัง อันนี้มันไมไดจริง มันก็เลอะๆ เทอะๆ ไปซิ สอนตะกี้นี้จริงไหมละ
ผูฟงจะจริงไหมนี่ จําใหดีการภาวนา สติเปนสําคัญ เราจะอยูกับธรรมบทใดหรือประการใด
ก็ตาม สติตดิ แนบๆ เปนภาวนาทั้งนั้น เปนความเพียรทั้งนั้น ถาขาดสติแลวขาดความเพียร
ทันที พากันจําเอาไว อยาลืมตัว คือตองมีสติตลอด นั่นเรียกวาไมลืมตัว นักภาวนาจะเห็น
มรรคเห็นผล มรรคผลนิพพานจะไมนอกเหนือไปจากสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร นี้ไป
ไดเลย อันนี้เปนรากฐานสําคัญมากทีเดียว อยูที่ไหนอยาลืมตัว ธรรมพระพุทธเจาไมได
สอนใหลืมตัว พระพุทธเจาไมไดสอนใหใครลืมตัว ใหรูตัวเสมอ สติสัมปชัญญะ จากนัน้ ก็
ปญญา จําใหดี
พระเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆ เปลี่ยนหนาเรื่อยๆ ไมทราบวามายังไงไปยังไง ได
หลักไดเกณฑอะไรหรือไม หรือมาเลอะๆ เทอะๆ งั้นเหรอ มาสักแตวามา ไปแลวเอาชื่อวัด
ไปขายกิน เลอะเทอะมากนะพระเรา คํานี้จําใหดี ใหพร
หลังจังหัน
เรากับสมเด็จพระเทพฯกับฟาชายไมคอยไดคุยกันสนทนากัน สมเด็จพระนางเจา
เสียอีกที่ไดคยุ กันมากที่สดุ ทานนิมนตใหเราไปศิริราช หมอมแมทานหมอมบัวมารักษาตัว
อยูที่โรงพยาบาลศิริราช แลวทานนิมนตเราไป สมเด็จพระนางเจานิมนตใหเราไปเยี่ยม
ทานนิมนตไปฉันที่ศิริราช นั่นละที่ไดคุยกันนาน เราเริ่มชวยชาติใหมๆ ป ๔๑ ตอนที่เรา
ไปศิริราชนั้นเราเริ่มชวยชาติแลว ก็มีเกี่ยวโยงกันอยู ทานรับสั่งมามันเกี่ยวโยงกับที่เราชวย
ชาติ พอระลึกไดบาง มันเกี่ยวกัน นั่นละคุยกันนานจริงๆ สมเด็จพระนางเจากับฟาหญิง
เล็ก คุยกันนาน เพราะออกจากนี้เราก็จะขึ้นเครื่องบินกลับ หลังจากฉันเสร็จแลวเรือบินจะ
ออก กอนเครื่องบินจะมานั่นซีมีเวลานาน ไดสนทนาธรรมะกับทาน สมเด็จพระนางเจานะ
ไดคุยนานจริงๆ
สวนทูลกระหมอมเล็กไมตองพูดแหละ ทานถวายองคทานเปนลูกบุญธรรม ทานไป
ปวยอยูที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ทานประชวรมารักษาอยูที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ทานสั่งมา
ทางผูวาฯ วาทานจะมาวัดปาบานตาด ดูวาจะมาตอนบายหรือไง ทางผูว าฯมาบอก บาย
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วันนี้ วางั้น มาบอกตอนเชา เวลานี้ทานประชวรอยูที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เราก็เลยตอบไป
ทันทีเลยวา ไมตองใหทานมา เราจะไปเองวันพรุงนี้ คือทานจะมาตอนบายวันนี้ เราก็ให
โทรตอบไปเลย ไมใหทานมา ก็ทานปวยอยูนี่ บอกเราจะไปเองวันพรุงนี้เชา ลงเครื่องบิน
แลวก็เขาเลย
มันขบขัน คือเขามาถามปญหาเรา ทานประชวรอยูดวยนะ พอเห็นเราไปทาน
กระปรี้กระเปราขึ้นทันทีเลย มาประทับใกลๆ นี้แหละ ทีนี้เราก็ไมเคยเขาโรงพยาบาลนั้น
พอทางโรงพยาบาลทราบก็พากันมาหมด เวลานั้นหมอนาจะไมทํางาน พยาบาลก็จะไม
ทํางาน คนไขก็ปลอยใหรองงอแงๆ อยูนั้นละ มารุมอยูนี้หมด หมอหลายคนก็ถามปญหา
มา มันขบขัน ทานจนรูสึก ถาภาษาของเราเรียกวาทานลืมตัวไปเลย หัว(เราะ)กิ๊กขึ้นทันที
พอสะกดไดปบก็หยุดกึ๊ก เราตอบปญหาเขา ทานก็หัวเราะเอาเสียจน แลวสะดุดกึก๊ เรียกวา
ทานเหยียบเบรกอยางแรง นั่นละทีท่ านไดหัวเราะขนาด ถาภาษาของเราเรียกวาหัวเราะ
อยางไมรูสึกตัวเลยวางั้นเถอะ เขาถามปญหาแลวเราตอบปญหาเขา มันคงขบขันนั่นละ
พวกหมอเลยมาหมด พยาบาลก็เลยมาหมด มาเต็มอยูนั้นหมด ในระยะนั้นมาเต็มอยูนั้น
หมดเลย แลวเราก็กลับวันนั้นเที่ยวบินตอนบาย เราไปตอนเชา ตอนค่ําเรากลับ
ทานไปอยูโรงพยาบาลนั้นหมอรูสึกจะนอยใจอยางไรไมทราบ คือแทนที่ทา นจะถาม
ถึงเกี่ยวกับเรื่องหยูกเรื่องยาเรื่องโรคเรื่องภัยกับหมอกลับไมถาม มีแตวาจะไปวัดปาบาน
ตาดๆ อยูอยางนั้น พอดีเราไปสวนแสงธรรม หมอก็มาเองเลย ทางสํานักพระราชวังนั่น
แหละไปบอกใหหมอมาหาเรา วาทูลกระหมอมมีแตจะมาทาเดียว ใหทานรอไวกอน เวลานี้
ทานพึ่งมาสวนแสงธรรมใหรอไวกอน
ทางนั้นมาบอกเรา
เราก็เลยไปเยี่ยมทานที่
โรงพยาบาล บอกไมใหทา นมา ทานปวยเราไมปวย เราบอก
คราวปวยอยูโรงพยาบาลกรุงเทพ เราลงมากรุงเทพก็ไปเยี่ยม ปวยอยูโรงพยาบาล
วิชัยยุทธก็ไป ไปแทนทีจ่ ะพูดเรื่องหมอเรื่องยาไมพูด มีแตจะมาวัดปาบานตาดทาเดียว นั่น
ทานถวายตัวเปนลูกบุญธรรมกอนหนานั้นแลวแตเราจําไมได
ตอจากนั้นมาก็พัวพันมา
ตลอดเลย โรงพยาบาลกรุงเทพทานประชวรไปอยูที่นั่น เราก็ไดไปเยี่ยม โรงพยาบาลวิชัย
ยุทธ เราก็ไปจากอุดรไปเยี่ยม ทานภาวนาดีอยูนะ เทปรูสึกจะไดไปหลายมวนเหมือนกัน
พระทานให ทานขอเองนะทานอยากไดเทป วางั้น เราก็ใหพระใหหลายขั้นของธรรม ตั้งแต
ขั้นพื้นๆ ขั้นสูง ถึงขั้นสูงสุดเลย ทานบอกวาทานฟงเทปทุกคืน นั่งภาวนาก็เปดเทปไว
เหมือนวาฟงเทศนทานพอ ทานพอเทศนใหฟงก็นงั่ ภาวนาฟง รูสึกวาเพลิน
บทสุดทายทานมาชอบกัณฑเทศนสอนพระ เปนอยางนั้นนะ เทศนทั่วๆ ไปทานก็
ชอบ แตทชี่ อบมากที่สดุ คือเทศนสอนพระ แสดงวาจิตทางดานจิตตภาวนามันเขากันได
แลว จึงฟงเทศนธรรมะขั้นเทศนสอนพระได ทานบอกวาอยากฟงแตเทศนสอนพระ มันถึง
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ใจดี ทานวางั้น ทานพูดตรงๆ กับเรา เราก็เหมือนพอกับลูกมาหากัน แบบพอกับลูกเลย
กิริยากษัตริยอะไรไมมี แบบพอกับลูกพูดกัน เราก็เลยถาม แลวเทศนกัณฑตางๆ ธรรมะมี
หลายขั้นหลายภูมิที่ไดไป แลวกัณฑไหนที่ชอบมากกวากัน ทานบอกวาเทศนสอนพระ มัน
ถึงใจดี เทศนสอนพระวัดปาบานตาดมีแตเนนหนักๆ ธรรมะขั้นสูงทั้งนัน้ เรียกวาแกงหมอ
เล็กแกงหมอจิ๋ว เทศนสอนพระ
เทศนทั่วๆ ไปก็เปนอีกแบบหนึ่ง ถาเทศนสอนพระมีแตธรรมะขั้นแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วตลอด พุงๆ เลย สุดทายทานมาชอบเทศนสอนพระ วางั้นนะ มันถึงใจดี แสดงวา
จิตนี้มันเขากันแลว พอวาอยางนั้นเราเขาใจทันที ภูมิจิตจะเขาธรรมะขั้นใดๆ แสดงออกมา
รูทันทีเลย แสดงวาจิตนี้หนักเขาทางดานภาวนา ธรรมะขั้นสูงเทาไรยิ่งเขากันดีๆ ในดาน
ภาวนา ผูไมเคยบางทีก็ยังไมเขาใจนะ เทศนธรรมะขั้นสูงนี้ยังไมคอยเขาใจ พอเขาใจแลวที
นี้ไมอยากฟงเทศนไหนแหละ อยากฟงตั้งแตเทศนธรรมะขั้นสูงๆ จิตตภาวนาพุงๆ เทศน
ธรรมะลวนๆ ธรรมะเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ ไมไดเหมือนเทศนทั่วๆ ไป เทศนทั่วๆ ไป
แกงหมอใหญนี้ก็ไปสะเปะสะปะอยางนั้นแหละ พอมาแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้พุงเลยนะ
เทศนนี่ก็เหมือนกัน มันก็ขึ้นอยูกับธรรมเหมือนกัน ถาเทศนธรรมะขั้นสูงนี้พูดเปน
เหมือนปนกลเลย มันไหลของมัน พุงๆ เลย นี่ละทานทั้งหลายฟงเสีย ธรรมะภายในใจ
ธรรมะภาคปริยัติเราก็เรียนมา ภาคปฏิบัติเราก็ไดปฏิบัติมา เพราะฉะนั้นมันถึงไดเทียบกัน
ไดอยางชัดเจนๆ
ภาคปริยัตินี้ถาพูดตามหลักความจริงแลวเรียกวาผิวเผินมากทีเดียว
ภาคปฏิบัติมีแตเนื้อๆ ออกเลยๆ ถอดออกจากหัวใจๆ รูเห็นตรงไหนเปนสมบัติของ
เจาของตรงนั้นๆ รูเห็นตรงไหนเปนสมบัติของเจาของพรอมๆ ในเวลานั้น ทางปริยัติรูเปน
ความจําเฉยๆ ยังไมจัดวาเปนสมบัติของเจาของ เปนแตเพียงจํามาเฉยๆ ยังไมปฏิบตั ิยัง
เปนสมบัติของเจาของไมได เพียงความจําไมเรียกวาเปนสมบัติของเจาของ ลืมไดธรรมดา
ถาเปนภาคปฏิบัตินี้ไมลืม พอรูปบ ขึ้นมานี้เปนของเจาของพรอมแลว เปนสมบัติของ
ตัวเองๆ พรอมๆ ไปเลย ภาคปฏิบัติเปนอยางนั้น
เรียนเราก็เรียนมา ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมา ถึงไดเทียบกันไดอยางชัดเจนมาก
ภาคปฏิบัตินี้เนนหนัก เขมขน มีแตเนื้อๆ ถึงใจๆ เพราะเหตุใดผูฟงจึงถึงใจ ก็ผูเทศน
เทศนออกมาจากความถึงใจ จะไมถงึ ใจยังไงผูฟ ง เมื่อจิตมันรับกันในขั้นใดตอนใดนี้ มัน
จะเขากันสนิทปบๆ ยิ่งธรรมะทางดานจิตตภาวนาละเอียดเทาไร ผูฟงธรรมะภาวนานี้ จิต
ละเอียดเทาไร ผูเทศนยิ่งเขากันไดสนิทๆ เทศนก็พุงเลย เทศนธรรมะมันหลายขั้นหลายภูมิ
นี่ละเทศนภาคปฏิบัติ คือถอดออกมาจากสมบัติของตัวเองที่ รูแลวเห็นแลวๆ เปนสมบัติ
ของตัวเองแลวออกแจกจายๆ
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เทศนออกมาอยางถึงใจ ผูฟงจะไมถึงใจยังไง ตองถึง เพราะผูเทศนมีรสมีชาติเต็ม
หัวใจ ถอดออกมาในธรรมะขั้นใดภูมิใด เปนธรรมะที่สําเร็จรูปพรอมแลวๆ ทุกอยาง
เหมือนอาหารที่สําเร็จรูปแลวเรารับประทานไดเลย แตอาหารบางประเภทยังมีกระดูกมีกาง
แฝงอยูในนั้น ไมเปนเนื้อลวนๆ สําเร็จผลลวนๆ เหมือนธรรมะที่แสดงออก ธรรมะที่
แสดงออกนีเ้ ปนผลลวนๆ ออกไปจากใจสําเร็จรูป ไมมีพิษมีภัยเจือปนเหมือนอาหารเปน
คําๆ ที่เรารับประทานเขาไป บางทีมกี ระดูกบาง มีกางบาง แฝงอยูในนั้น ไมบริสุทธิ์เต็มที่
เหมือนธรรมะที่ออกจากภาคปฏิบัติซึ่งตนรูตนเห็นแลว ถอดออกไปนี้ลว นๆ เลยไมมีผิดมี
พลาด เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการจึงไมไดเปนอารมณเลยวาเทศนตรงนั้นผิดไปพลาดไป
คือสําเร็จผลมาโดยสมบูรณๆ ออกๆ อยางสมบูรณ ไมวาธรรมะขั้นใดไมไดมีความสงสัยใน
การเทศน เทศนถอดออกมาจากความจริงลวนๆ ธรรมะขั้นใดเหมาะกับธรรมะขั้นนั้นๆ
ผูฟงเหมาะไปตลอดเลย อยางนั้นละธรรมะภาคปฏิบัติ
เราจึงอยากใหผูปฏิบัติธรรมไดรูไดเห็นธรรมะภายในใจ
ตางกันกับธรรมะที่เรา
เรียนมาอยูมากทีเดียว ทั้งนี้เพราะเราเคยเรียนมาแลวทางภาคปริยัติ เรียนก็ฟงแตวาจน
เปนมหา มันผานมาหมดแลว ทีนี้เวลามาภาคปฏิบัติ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานมันก็รูเปน
ลําดับ แลวคอยตั้งตัวได รูๆ รูเรื่อยๆ ทีนี้เวลารูทางภาคปฏิบัตินี้รูอะไรขึ้นมาเปนสมบัติ
ของเราพรอมแลวๆ ความจําไมไดเปนนะ จําไดเฉยๆ ลืมไปไดหลงไปได ทั้งๆ ที่เรียนมานี้
จําไดนี้ เวลาปฏิบัติไปทําอยางหนึ่งไปเสีย ไมไดเขากันกับที่เรียนมา จําไดมา ปฏิบัติตามที่
เรียนมาที่จําไดมา อยางนั้นไมคอยมีนะ ผิดๆ พลาดๆ ไปอยางนั้น แตภาคปฏิบัตินี้ถาลง
ไดเปนขึ้นในใจแลว ใจเปนผูตัดสิน เปนผูพิพากษา เด็ดขาดในนั้นเลย ไมมีคําวาอุทธรณ
ศาลเขายังมีศาลตน ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลภาคปฏิบัติภายในจิตใจนี้ ธรรมะได
เกิดขึ้นในใจแลวไมมีศาลไหนจะมาอุทธรณ เปงๆ ออกถูกตองๆ ไปเลย ตางกันอยางนั้น
นะ แนอยูในหัวใจ ถอดออกไปจะผิดไปทีต่ รงไหน สําเร็จรูปแลวยื่นใหๆ เลย ไมมกี ระดูก
ไมมีกางแฝงอยูในนั้น เปนธรรมะลวนๆ จะเปนขั้นใดก็ไมสงสัยในการเทศน ขั้นต่ํา ขั้น
กลาง ขั้นสูง ถึงสูงสุด ไมมีอะไรสงสัยเลย สําเร็จผลสมบูรณมาลวนๆ ผูฟงก็ฟงไดอยางตาย
ใจ ไมสงสัยวาจะผิดไป มันตางกัน
เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแตละครั้งๆ นี่ ในตํารา
ทานบอกไว ทานเอาความจริงออกมาบอกจะวาไง มนุษยมนาเทวบุตรเทวดาทั้งหลายสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนแสนๆ พระองคแสดงธรรมทีไรนอยเมื่อไร เทวดาก็ไมนอย มนุษยก็
ไมนอย ฟงวันนี้ขยับขึ้นนี้ ฟงวันนั้นขยับขึ้นนั้น ฟงหลายผูหลายคนหลายหัวใจ ตางคนตาง
ขยับขึ้นมาๆ ฟงเทศนแตละครั้งๆ เทศนครั้งนี้ผูนี้พรอมเขามาแลว เหมือนวัวอยูปากคอก
พอเปดประตูปบออกแลวๆ และผูอยูหลังก็คอยหนุนออกมาๆ ออกแลวๆ อันนี้ธรรมะ

๕
วันนี้ทานเทศนขั้นนี้ วันนี้ทานเทศนอยางนี้จิตเราขยับขึ้นไดอยางนี้ เทศนคราวหลังคอย
ขยับขึ้นๆ หลายครั้งหลายหนก็ออกปากคอกได เขาใจไหมละ ออกไดเลย
แตกอนเราก็ไมคอยไดคดิ แตเวลาฟงเทศนพอแมครูจารยมั่น มันถึงไดยอ นกลับไป
หาที่เราเรียนมา ที่ทานเทศนสอนประชาชน เทวบุตรเทวดา สําเร็จมรรคผลนิพพานเปน
หมื่นๆ แสนๆ ออ เปนเพราะเหตุนี้เอง นั่นจับไดแลวนะ คือเวลาเราฟงเทศนทาน เรา
ปฏิบัติอยูตรงนี้ มันจอแลวนะจิต พอทานเทศนมานี้ เพราะทานผานไปหมดรูไปหมดแลว
ทานมาทานผานปุบ เราจับปุบๆ ก็ขยับขึ้นไดๆ เรื่อยๆ สุดทายก็ไปไดเอง นี่ละเราคิดถึง
ครั้งพุทธกาล ออกปากคอกเอง อยูป ากคอกเอง ฟงเทศนหลายครั้งหลายหนมันคอยขยับ
ขึ้นๆ
ภาคปฏิบัติเทศนเพื่อถอดถอนกิเลสจริงๆ ไมใชเทศนธรรมดาๆ หรือเทศนเพื่อ
กลวยหอมกลวยไข กอนจะเทศนดูกัณฑเทศนเสียกอนมีอะไรบางวันนี้ มีกลวยหอมกลวย
ไขหรือเปลา ทานผูที่เทศนดวยอรรถดวยธรรมจริงๆ ทานไมไดสนใจกับสิ่งภายนอก สิ่ง
เหลานี้เปนสวนเศษสวนเกิน เขาจะใหอะไรเปนเรื่องของเขาทานไมเคยไปสนใจ ยิ่งกวา
ธรรมที่เขาสูหัวใจคน นั่นละผูปฏิบัติธรรม รูธรรมเห็นธรรม จะเขาสูหัวใจทันที จะไมไป
มองดูอะไรทั้งนั้น ทานจึงสอนไวในองคธรรมกถึก นักเทศน คําวาธรรมกถึก เทศนมี
หลักธรรม ๕ ประการ
๑.แสดงธรรมไปโดยลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ
๒.อางเหตุผลและแนะนําใหผูฟงเขาใจ
๓.ไมแสดงเพราะเห็นแกลาภความร่ําความรวย
๔.ตั้งจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง
๕.ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น คือไมยกตนแลวเสียดสีผูอื่น
ทีนี้อานิสงสแหงการฟงเทศนก็มี ๕ ขอเหมือนกัน
๑.ผูไดฟงจะไดฟงสิง่ ที่ยังไมเคยไดยินไดฟง
๒.สิ่งใดที่เคยไดยินไดฟง แลวแตยังไมเขาใจชัด จะเขาใจสิ่งนั้นชัด
๓.บรรเทาความสงสัยเสียได
๔.ทําความเห็นใหถูกตองได
๕.จิตผูฟงยอมสงบผองใส ขอ ๕ นี่สําคัญมากนะ
เทศนภาคปฏิบัติไมไดเหมือนกันกับภาคปริยัตินะ เราเรียนมาถึงไดเทียบกันได
อยางชัดเจน ภาคปริยัติมันเปนความจํา เวลาเทศนนี้จิตจะไมเขานะ เวลาเทศนจิตจะวิ่งใส
คัมภีรนั้นคัมภีรนี้ เรียนมาจากคัมภีรไหนมันจะวิ่งใสคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ จิตไมเขา จิตออก
วิ่งใสคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ ภาษิตนั้นภาษิตนี้ บาลีนั้นบาลีนี้เรื่อยๆ เวลาเทศนปริยัตินะ ทีนี้

๖
เวลาเทศนปฏิบัติตรงกันขามนะ จะไมออกเลย เรียนมามากนอยประหนึ่งวาไมไดเรียน มัน
จะพุงออกจากนี้ตามขั้นของธรรม ธรรมะเปนพื้นๆ ก็จะออกพื้นๆ อยูในนี้ๆ ธรรมะ
ละเอียดเทาไรมันจะแหลมเขาไปๆ แลวก็พุงๆ เลย ออกจากนี้ทั้งนั้นๆ เปนธรรมะ
สําเร็จรูปมาโดยสมบูรณถูกตองแมนยําทุกขั้นของธรรม นี่ละภาคปฏิบัติเปนที่แนใจตัวเอง
ได แลวสอนดวยความแนใจ สอนผูอื่นผูใดแนใจทั้งนั้น เพราะเปนสิ่งที่รูประจักษกับตัวเอง
หายสงสัยแลว ออกไปก็ออกไปดวยความไมสงสัย เทศนในแงใดภูมิใดของธรรมแมนยําไป
หมด นี่ละธรรมภาคปฏิบัติ
เราเปนผูเรียน เราเปนผูปฏิบัติ จึงไดหยิบทั้งสองอยางนี้มาเทียบกัน ทีนี้พูดถึง
น้ําหนักแลวนั้น ภาคปริยัติผิวเผินมากทีเดียว แตภาคปฏิบัตินี้เนนหนักๆ ยิ่งธรรมะขัน้ สูง
เทาไรยิ่งพุงๆ เลย เหมือนปนกล รัวไปเลย คือมันไมทันใจๆ ทางนี้มันพุงๆ ออก เพราะ
ธรรมะอยูกบั ใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว เวลาปฏิบตั ิใหเต็มภูมิแลวใจกับธรรมเปน
อันเดียวกัน ไมไดแยกวาธรรมเปนหนึ่ง ใจเปนหนึ่ง เวลาใจสัมผัสธรรม ธรรมสัมผัสใจนี้
เปนคนละอยางๆ ปรากฏขึ้นมาเปนระยะๆ ดับไปเปนระยะ แตเวลาธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวเปนธรรมทั้งแทง ไมอยากพูดวาใจเลย อยากพูดวาธรรมทั้งแทงในหัวใจ นั่น
ละทีนี้ออกอะไรออกไดหมดเลย ไมมคี ําวากวางวาแคบ ไปไดหมด
ยิ่งมีผูถามมา ถามธรรมะขอใดที่จะเปนขอแกความสงสัย ถามปบมันจะออกรับกัน
ปุบๆ ออกรับกันนั้นเต็มที่ตองรอยเปอรเซ็นต ตอบใหถูกตอง ใหไดผลรอยเปอรเซ็นตก็
ตองออกรอยเปอรเซ็นต แตนี้มันมีอีกอันหนึ่งแย็บออกมาอีก คนที่ถามนี้เปนคนจะ
ตองการผลรอยเปอรเซ็นตหรือกี่เปอรเซ็นต รอยเปอรเซ็นต หรือ เกาสิบ แปดสิบ เจ็ดสิบ
ควรจะไดกี่เปอรเซ็นต การตอบปญหาออกมาจะตอบแคนั้น จะไมตอบรอยเปอรเซ็นต ถา
ผูนั้นมีความมุงมั่นอยางแรงกลาแลว
ทางนั้นผางมาทางนี้จะผางรอยเปอรเซ็นตเขากัน
ไดผลเลยเปนที่พอใจ
อยางมีขอ เปรียบเทียบไววา พวกเดียรถียนิครนถจะมาบวชในพุทธศาสนาของเรา
พระองคมกี ฎกติกาเอาไววา ถาเดียรถียนิครนถศาสนาอื่นมาบวชในพุทธศาสนาเรานี้ ตอง
อยูติตถิยปริวาส คืออยูอบรม ๔ เดือน ฝกฝนอบรมจนเขาน้ําเขาเนื้อ สมควรที่จะไดรับการ
อุปสมบทเปนพระแลว ทานถึงจะอุปสมบทให ตองไดรับการอบรมถึง ๔ เดือน เรียกวา
ติตถิยปริวาส ทีนี้มีพราหมณคนหนึ่งเขามาฟงเทศนพระพุทธเจาตอพระพักตรเลยเทียว
พระองคก็แสดงดวยพระโอษฐเต็มเหนี่ยวเลย พอจบลงแลวพราหมณคนนั้นก็วา ขา
พระองคขอบวช
พระองคก็วา ตามกฎกติกาบอกไวกลางๆ วา ผูมาจากศาสนาอื่นจะมาบวชในพุทธ
ศาสนานี้ ตองไดอยูอบรมประมาณ ๔ เดือนเสียกอน เมื่อเห็นวาสมควร เขารูปเขารอยได

๗
แลวถึงจะบวชให ทางนี้ตอบผึงขึ้นมาเลย อยาวาแต ๔ เดือนเลย ๔ ปขาพระองคก็จะอยู วา
อยางนั้นฟงซิ คือพูดออกมาอยางเด็ดเลย อยาวาแต ๔ เดือนเลย ๔ ปขาพระองคก็จะอยู
เอา ถาอยางนั้นบวชเดี๋ยวนี้ นั่นเห็นไหมทานตอบรับกัน นี่ละรอยตอรอยรับกัน พระองควา
๔ เดือน ทางนั้นก็วา ถึง ๔ ปก็จะอยู เอา ถาอยางนั้นบวชเดี๋ยวนี้เลย พระพุทธเจารับสั่งเอง
ปญหาที่ตอบรับกันก็เหมือนกัน ควรจะเปนรอยเปอรเซ็นต เกาสิบ แปดสิบ เจ็ดสิบ
เปอรเซ็นต ถาต่ํากวา ๕๐% แลวไมตอบไมเกิดประโยชน ปญหามีหลายประเภท ถามมาจะ
ไมเกิดประโยชน ไมตอบเลย เฉย บางทีหาอุบายพูดเลี่ยงทางโนนเลี่ยงทางนี้ไปเสีย ถาเขา
ยังย้ํามาอีกก็เลี่ยงไปอีก หลายครั้งเขาไปก็บอกวาไมตอบ เทานั้นพอ วาไมตอบแลวหมด
ปญหา คือความหมายมันมีอยูในใจแลว
นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติ ภาคปริยัตินี้ผิวเผินมาก แตเปนแนวทางที่จะเขามา
ภาคปฏิบัติไดถูกตองก็จากปริยัตินะ แตอยูขางนอก พอเขาถึงนี้แลวชวยตัวเองไดแลว อัน
นั้นก็ปลอยไปๆ หมุนตัวเองเขาเรื่อยๆ ทีนี้เวลาความรูไดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ เปนของ
ตัวเองดวย รูขึ้นมาแลวเปนของตัวเองดวย เปนอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นเวลามันเปนขึ้น
มาแลวมันเปนของตัวเองหมดแลวๆ ธรรมะขั้นใดทานก็ไมสงสัย ถอดออกมาตามขัน้ ภูมิที่
ตนมีๆ ยิ่งทีส่ ุดวิมุตติพระนิพพานดวยแลวทะลุไปหมดเลย นั่นละธรรมะภาคปฏิบัติ สดๆ
รอนๆ นะไมไดวาครั้งพุทธกาลทานสําเร็จมรรคผลนิพพาน ครั้งทุกวันนี้สําเร็จเสื่อสําเร็จ
หมอน เสื่อขาด หมอนขาด ไมไดเปนอยางนั้นนะถาเราไมหาเอง เขาใจไหม ถาเราหาเองก็
มีแตเสื่อขาดหมอนขาด ถาเราหาธรรมเองเราก็เห็นธรรม ธรรมไมอยูก ับเสื่อกับหมอน ปด
เสื่อปดหมอนออกแลวธรรมขึ้น ถาเสื่อยังมัดติดคอ หมอนมัดติดคอดวยแลว จางใหขึ้นก็
ไมขึ้น
นี่พูดเปดภาคปฏิบัติใหทานทั้งหลายฟง ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติผิดกันมาก เวลา
ปฏิบัติแลวถึงรู อันนี้พอรูปบเขาไปตรงไหน แนนอนๆ ไมไดสงสัยเหมือนภาคปริยัตินะ
ภาคปริยัติเรียนมา เอ จริงไหมนาๆ ทานสอนปริยัติทานสอนตามความจริงนั่นแหละ แตใจ
เรามันปลอม ทานวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปรตผีประเภท
ตางๆ มี ทานแสดงไวดวยความถูกตอง แตจิตเรามันปลอม เอ มีหรือไมมีนา ขึ้นเวทีไป
ตอยกับธรรมแลวนะนั่น เวทีธรรมทานบอกวาอันนั้นมีอันนี้มี บาป บุญ นรก สวรรค เปรต
ผีประเภทตางๆ จนถึงพรหมโลก นิพพาน มี มีรอยเปอรเซ็นต เพราะศาสดาองคเอกสอน
ไวทั้งนั้น ทรงรูทรงเห็นหมดแลวนํามาสอน ไมมีผิดแมนิดหนึ่ง แตไอเจาจอมปลอมนี้มัน
เขาไปแทรกปบแลวขึ้นเวทีตอกรกับธรรมพระพุทธเจา เอ บาปมีหรือไมมนี า บุญมีหรือไม
มีนา นรกมีหรือไมมีนา สวรรคมีหรือไมมีนา สุดทายมันก็ลบเอง บอกวาไมมี สูเสื่อหมอน
ไมได นั่นเอาแลว ลงไปเสื่อหมอนเสีย เสื่อหมอนลบไปหมด

๘
ทีนี้พอมันไดรูภาคปฏิบัติแลว ใครจะวาเทาไรก็ตามไมสนใจเลย นั่นเห็นไหม ดัง
พระพุทธเจาตรัสรูผางขึ้นมาพระองคเดียว พระองคหาใครมาเปนสักขีพยานไมมี อันนี้ถาผู
ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบแลวๆ เมื่อรูเขาไปๆ ยอมรับๆ ไมสนใจวา
ใครจะเชื่อไมเชื่อ มันประจักษๆ ในใจแลว เพราะฉะนั้นการสอนทานจึงแนวๆ ทานเชื่อ
ทาน-ทานไมไดเชื่อใคร ทานเชื่อความรูความเห็นประจักษขึ้นในใจทาน เชนเดียวกับ
พระพุทธเจาเชื่อพระองคเอง ก็เปนแบบนั้นละ
ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ เปนอกาลิโก คือมีตลอดเวลา ทั้งกิเลสทั้งธรรม
ทานบอกวาเปน อกาลิโก เหมือนกัน ไมขึ้นกับกาลสถานที่เวล่ําเวลาทั้งนั้น แตขึ้นอยูกับ
ผูทํา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วทันทีๆ เลย สดๆ รอนๆ เหมือนกันหมด ถาใครรื้อฟนธรรม
ขึ้นมาธรรมจะปรากฏขึ้นทันที ใครรื้อแตกิเลสก็มีแตฟนแตไฟเผาหัวอก ถาใครรื้อธรรม
ขึ้นมา ความสงบรมเย็นก็จะมี ผูมีธรรมในใจชุมเย็นนะ ทุกสิ่งทุกอยางจะคอยละเอียดลออ
ไป ธรรมภายในใจมีมากนอย จิตจะเปนรากเปนฐาน เปนที่ตั้งแหงความใครครวญพินิจ
พิจารณาเหตุผลนะ พอจิตมีรากฐานหนักขึ้นเทาไร เหตุผลตนปลายจะเปนธรรมเขามา
ประกอบกันในการคิดการอานอะไรๆ นี้มันจะเปนขึ้นภายในจิต อันนี้บอกไมได มันจะเปน
ขึ้นกับผูทํานั้นแหละ นี่เพียงอธิบาย เรียกวาเปนลางๆ เผินๆ ไปอยางนั้น ใหผูปฏิบัติไปรู
เองแลวก็เชื่อตัวเอง ยิง่ ปฏิบัติธรรมละเอียดเทาไร จะผิดถูกประการใดมันจะเปนอยูในจิต
ดวงนี้ ผิดถูกประการใดจะรูในนี้เปนในนี้ อะไรควรไมควร ถาไมควรปดทันที ถาควรเสริม
ทันที ออกทันที พุงทันที นั่น ธรรมะภายในใจจึงไมตองไปถามใคร
ใหพากันปฏิบัตินะ ธรรมะสดๆ รอนๆ มรรคผลนิพพานทาทายผูปฏิบัติอยู
ตลอดเวลา เชนเดียวกับกิเลสตัณหาทาทายหัวใจเราตลอดเวลานั้นแล แบบเดียวกัน แตนี้
กิเลสตัณหามีกําลังมากมันเหยียบธรรม ธรรมออกไมไดๆ เปดทางใหธรรมออกซิ เมื่อ
เปดทางใหธรรมออกแลวธรรมก็ทาทายกิเลสไดตลอด เอา กิเลสตัวไหนเกงใหมาๆ ขาด
สะบั้นใหเห็นตอหนาตอตา เวลาธรรมแกกลาสามารถแลวกิเลสนี้ออนลงๆ โผลขึ้นมาคอ
ขาดเลยๆ ธรรมมีกําลังมาก เหมือนอยางกิเลสมีกําลังมากเวลานี้ พอธรรมโผลขึ้นมามัน
ฟาดเอาหมอนแตก เสือ่ ขาดเลย เห็นไหมมันเอาตอหนาตอตา พากันจําเอานะ วันนี้พูด
เพียงเทานี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

