เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [ค่ํา]

ภาคปฏิบตั เิ ปนภาครือ้ ถอนกิเลส
เหนือ่ ย ไมอยากพูดอยากจาอะไรเลย มีแตเทศน พิลึกนะ เทศนจบลงแลวเหนือ่ ย
ไมอยากลืมหูลืมตา ไปที่ไหนเขาจะวาจองหองพองตัวแหละ ไมทักไมมองใครเลย ไปเฉย
เขาจะวา อีตานี้จองหองเหลือเกิน วาก็ชา ง เราไมไดจองหองนี่ เขาวาตางหาก มันไมอยาก
ทัก อยากดูอะไรเลยนะ เฉยไปเลย พูดทางนั้นพูดทางนี้ยุงตลอด ไปแบบหมาปลอยหํา เฉย
ไปเลย มันเหนือ่ ยมันเพลีย ไป ๕ คืน โหยไมใชเลน
มาคราวนีท้ องคําเราได ๔๕ กิโล ๕๑ บาท ๒ สตางค ดอลลารได ๑๕,๘๘๙
เทศนสดุ ทายนีก้ ็ ๑ ชั่วโมง ๖ นาที แลวมีดุเดือดอยูบางนะ มีเขมขนอยูบาง ถามี
เขมขนดุเดือดลมมันก็แรง ถาธรรมดามันก็ไดนาน ถามีดุเดือดลมตองใชแรงแลวก็สะทอน
ๆ เหนือ่ ย แตดีอยางหนึ่งที่โรคหัวใจไมคอยแสดง สงบดีอยู เงียบ ๆ แสดงเมื่อไรพอรูสึก
ปบตองหยุดทันที ฝนไมไดนะโรคนี้ รุนแรง เพราะการเทศนเราก็ไมเทศนดุเดือดเขมขน
อะไรนัก เทศนฆราวาสกับเทศนสอนพระมันตางกัน เทศนสอนพระหมายถึงพระปฏิบัติ
พระปฏิบตั เิ อาจริงเอาจัง ธรรมจะเปนธรรมะเหลาะแหละใสกนั เขากันไมได มันวิ่งถึงกัน
ทันทีแหละ ถาเปนพระปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนานี้มันจะเขาถึงกัน มันออกรับกัน ยิง่
ธรรมะสูงเทาไรยิ่งพุง ๆ ไปเลย มันเปนอยางงั้นจะใหวาไง
ทานทั้งหลายฟงเอาซิ ธรรมพระพุทธเจาเปนยังไง เรียนเราก็เรียนมา เขาเปนมหา
เราก็เปนมหากับเขา ถาเขาพลิกสลับเปลีย่ นใหมเปนหมา เราก็เปนหมากับเขา เทศนอยาง
นั้นมันไมไดมีอะไรนะ ธรรมดาเหมือนอานตําราไปนี้ มันไมมแี หละเรือ่ งรุนรงรุนแรง ไมมี
บังคับใหมีก็มีไมได ลูบ ๆ คลํา ๆ ไปอยางนั้น เทศนตามตําราทีเ่ ราเรียนมา มันก็ลูบ ๆ
คลํา ๆ ของมันไป เพราะเราจําได แตความจริงมียังไงนั่นซิ ความจริงเปนยังไง ความจํา
เปนอยางนี้ แลวความจริงเปนยังไง นัน่ ความจํา จํามาไดอยางนี้ก็พูดไปไดเรื่อย ๆ ความ
จริงเปนยังไงมันไมรู
ถาเปนภาคปฏิบตั ิ ความจริงเปนยังไงมันออกพรอมกันไปเลย นัน่ ก็มนั รูจ ริง ๆ ไม
งั้นพระพุทธเจาสอนโลกไดทั้งสามโลกเหรอ เทวดา อินทร พรหม ลงมาหามนุษยมนา สอน
ขนาดไหน พรอมอยูทุกอยาง เต็มหมดแลว นี่หมายถึงพระพุทธเจา ภูมิของศาสดากับภูมิ
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ของสาวกตางกัน เหมือนอยางวาทองใหญ ทองเล็ก ภูมิของศาสดาก็ทองใหญ บรรจุไดมาก
ธรรมกวางขวางลึกซึ้งเขาไป ภูมิของหนูทองเล็ก ทองหนูมันก็เต็มพุงของมัน มันก็ออกเต็ม
เหยียดของมัน แนะเปนอยางงั้นภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบตั เิ ปนภาครือ้ ถอนกิเลสจริง ๆ ภาคปริยตั นิ ถ้ี า ไมเรียนเพือ่ ปฏิบตั ิ มันก็
เปนภาคสงเสริมกิเลสไปในตัว หนักขึน้ เรือ่ ย ๆ มันไมใชเปนภาคถอนกิเลสนะ เรียนมาได
จบชัน้ นัน้ ชัน้ นี้ ผยองพองตนวาตัวรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม เอาแตความสําคัญมา
พูดเฉย ๆ กิเลสไมไดถลอกปอกเปกออกแมตัวเดียว นัน่ เรียนสูงเทาไรความสําคัญยิง่ เพิม่
ขึ้น ความสําคัญอันนี้เปนเรื่องของกิเลส เสริมกิเลสขึ้นตลอด มันตางกันอยางนี้นะ ถาเราไม
ไดเรียน เขาดาเราจนกระทั่งถึงโคตรถึงแซ นีเ้ ราเรียนมานี่ เรียนมายังไง เปนยังไง จํายังไง
มันก็ประจักษอยูในการเรียนการจําของตัวเอง
เวลาปฏิบตั เิ ราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาจะรูย งั ไง เห็นยังไง จับแตหลักใหญที่ทานสอน
เอาไวนน้ั ไมปลอยวาง หลักนั้นเปนหลักที่จะเกิดผล เราทําตามหลักใหญทท่ี า นสอนไว
และยึดตรงนั้น ผลก็เกิดขึ้นมาเพราะหลักใหญเปนความถูกตองแลว ทานสอนไวถูกตอง ๆ
มันไมถกู เฉพาะเราเทานัน้ เอง ธรรมพระพุทธเจามีปญหาที่ไหน ทรงรูเห็นทุกอยางจึงมา
สอนโลก จะผิดพลาดไปไหน ไมผิด วางัน้ เลย เราเรียนมาเทาไร เรียนมากเรียนนอยมีแต
จําไดๆ เฉย ๆ จําชือ่ จําเสียง แตไมไดเห็นตัว ถาเปนสัตวจําไดแตชื่อ สัตวตวั นัน้ ตัวนี้ มัน
ไปหากินอยางนั้น สัตวตวั นีเ้ อาอันนัน้ เปนอาหาร สัตวตวั นัน้ หากินทางนัน้ ทางนี้ ไมไดเห็น
สัตวหากิน มีแตตาํ ราบอกเรือ่ งราววา สัตวนาํ้ สัตวบก
สัตวนาํ้ เขาหากินยังไง สัตวบกหากินยังไง สัตวประเภทนัน้ มีอะไรเปนอาหาร ก็อาน
ไปตามนั้น จําไปตามนั้น แตไมเห็นเขา เขาไปกินยังไง เขาไปหายังไงก็ไมเห็น ไดแตความ
จําเฉย ๆ เวลาพูดก็พูดออกมาจากความจํา ความจริงไมมี เราเรียนมาแลวมันประจักษกบั
หัวใจนี้ เพราะฉะนัน้ เวลาพูดทางปริยตั จิ งึ ไมสงสัยเพราะเรียนมาแลว ทีนี้ออกมาภาค
ปฏิบัติ ผลเปนยังไงมันก็รูประจักษใจ มันก็ไมสงสัยอีก เปนขั้น ๆ ตอน ๆ ของธรรมทั้ง
หลายที่ประจักษกับใจ พูดไดตามที่รูที่เห็น ไมไดเพียงจําเฉย ๆ รูต วั จริง รูค วามจริงนีม้ นั
ถอนกิเลส มันไมใชสง เสริมกิเลสเหมือนเรียนเพือ่ ความจํานะ
การปฏิบตั นิ ป้ี ฏิบตั เิ พือ่ ความจริง รูค วามจริง มองเห็นความจริง ละถอนตาม
หลักความจริง บําเพ็ญมันเปนไปในตัว ถอดถอนกิเลสเพิม่ พูนกําลังของธรรม ถอด
ถอนกิเลสไปในตัวของมันเอง ผิดกันคนละโลกวางัน้ เลย ทีห่ ลวงตาเทศนทกุ วันนี่ หลวง
ตาพูดจริง ๆ หลวงตาไมเกี่ยวของปริยัตินะ ไมออก ทั้ง ๆ ทีเ่ รียนมาก็อยางวา เวลาออก
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ความจริงมีอะไรมันก็ออกตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติ และรูเ ห็นมาอยางงัน้ ๆ มันก็ออก
อยางนีเ้ ลย ปริยตั ทิ า นวาอยางงัน้ ๆ ไมออก มันแนนอนอยูก บั หัวใจนีเ้ ลย
เพราะฉะนัน้ เวลาเทศนมนั จึงมีหนักมีเบา มีดุเดือดเขมขน มีเรียบ ๆ ธรรมดา แต
ปริยตั มิ แี ตเรียบ ๆ ธรรมดา ดุเดือดเขมขนไมมี ปฏิบัติมีไมสงสัย เพราะไปเจอความจริง
พอเจอตรงไหนหนักเบามากนอยมันก็ฟดไปตามที่มันเจอกัน ระหวางกิเลสกับธรรมเจอกัน
ฟดกัน เวลาเทศนมันก็ออกไปตามนั้น ควรหนักหนัก ควรเบาเบา เทศนสอนพระปฏิบัติกับ
สอนทั่ว ๆ ไปนี้ไมไดเหมือนกัน เปนคนละโลก ธรรมเปนคนละขั้นละตอน สอนพระปฏิบัติ
มีภูมิอรรถภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน เทศนก็ตองเดินไปตามนั้นใหไดประโยชนทุกขั้น
ทุกภูมิของผูมาศึกษา ไมสักแตวาฟงเฉย ๆ ธรรมะก็เขมขนเขาเรื่อย
ธรรมะขั้นสูงยิ่งเขมขน สูงเทาไรยิ่งเขมขน ดุเดือด เปนพลังของธรรมเองนะ ไมใช
อยางทีก่ เิ ลสมันเหาวอ ๆ เวลาถึงความเขมขนกิเลสมันหาวาดุ เพราะกิเลสมันเปนตัวดุ
ตลอด มันไมเคยเห็นธรรมรูธ รรม พูดเรื่องธรรมมันก็วาดุไปเสีย เพราะมันไมเคยรู กิเลส
มันรูท ง้ั ธรรม รูทั้งกิเลส การตําหนิตเิ ตียนตานทานธรรมะก็จะนอยลง แตเราเคยไดยนิ ไหม
วากิเลสยอมกลัวกับธรรมที่ไหนเมื่อไร ไมมี มีแตคดั คานตานทานตลอดเวลา ไมยอมฟง
ความจริง คือคลังกิเลสนัน้ แหละ ถาเปนธรรมแทรกเขาไปยอม ยอมรับความจริง จึง
ตองวามีแพมชี นะตามเหตุตามผล ไมใชแพชนะดวยทิฐมิ านะ มันตางกัน
มันเปนเองนะที่วา อยางทุกวันนีเ้ ทศนมแี ตภาคปฏิบตั ลิ ว น ๆ เลย จิตมันไมไดไป
แย็บออก ไมถนัด ออกจากนี้ผึง ๆ ถนัดตลอด ไมวาจะธรรมะขั้นใด ก็มันไมผิด เราจะไป
สงสัยอะไร ลูบ ๆ คลํา ๆ หาอะไร ถูกตองตลอดไปเลย ธรรมะขั้นใดไมไดลูบ ๆ คลํา ๆ
มาพูด พูดเอาความสัตยความจริง เหมือนเรากาวขึ้นสูบันไดตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสูง กาวขึ้น
ไหน เหยียบขัน้ ไหนก็เหยียบจริงเหยียบจัง ทุกอยาง ๆ ใหแมนยํากับบันได ขัน้ หนึง่ ขั้น
สองก็เหยียบใหถูกตองแมนยํา ไมผิดไมพลาดถึงที่นะ เรื่องธรรมะก็เหมือนกัน พูดตามขั้น
ของธรรมดวยความรูค วามเห็นประจักษ ๆ ๆ มันก็แมนยําไปเรื่อย ไมสงสัย
ก็เคยพูดใหฟงแลว เวลามันอัดอัน้ ตันใจ ชีวิตของพระเรา เราไดพดู ทีว่ า บานหนอง
แวง เราเอามาพูดนี้เพื่อเปนอะไร เพื่อเปนคติ บวชมาไดพรรษาเดียว พรรษานัน้ เรียนสวด
มนตกับเรียนปาฏิโมกขจบ ยังไมไดสนใจกับเรียนขั้นเรียนภูมิอะไร พอออกพรรษาแลวเขา
มีงาน ทางนูน เขานิยมนิมนตพระไปทําบุญทีล่ านเขา กอนเขาจะเอาขึ้นยุงขึ้นฉาง เขานิมนต
ไปทําบุญทีล่ านขาวเขาเสียกอน แลวคอยขนขึน้ บานขึน้ เรือนเขา เราถูกนิมนต นิมนตใน
ระยะนัน้ พระไมพอกับการนิมนตของเขา องคนั้นไปนั้น มีกี่องคไปนั้น มีหวั หนา ใครแก
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พรรษากวากัน ผูน น้ั เปนหัวหนา แลวพอดีทว่ี า บานนี้ เราก็แกกวาเพือ่ น มันไมไดแกพรรษา
ละ ก็บวชอยูพ รรษาเดียว เปนอาวุโสภันเต แกกวากันเปนวันเปนเดือนไปอยางงั้น
เราก็ไมไดคิดวิตกวิจารณอะไร เพราะเรามีหนังสือเลมเล็ก ๆ ติดยามไป หนังสือ
เทศน เวลามีงานก็งัดออกมาเทศนพอผานไปได บทเวลามันจะไปโดนเขาตามเวลาทีเ่ หมาะ
สมนัน้ ก็ทาํ ตามเวลานัน้ เสร็จแลวก็เทศนใหเขาฟง เขานิยมฟงเทศน เทศนจบลงแลวมันก็
แลวเทานัน้ ธรรมดา วันนัน้ มันไมแลวละซิ ยกขบวนมาจากบานอะไรก็ไมรแู หละ ไมใชนอย
ๆ ยกขบวนมา ทานเทศนจบแลวเหรอ วางัน้ นะ ตอนจังหันแลว เทศนตอนนั้น พอเสร็จ
แลวก็กลับ ทานเทศนแลวเหรอ แลวมีตาคนหนึง่ เรายังเคียดแคนกระทัง่ ทุกวันนี้ เรายังจะ
ตามหาฆา แตมนั คงตายแลวแหละ เขาแกกวาเราอีกวะ ก็เราเปนพระหนุมนอยพึ่งบวชได
พรรษาเดียว เขาก็แกแลว อายุดูเหมือนจะประมาณไมต่ํากวา ๔๐ แลว
นีท่ า นเทศนจบหมดแลวเหรอ เขาวางัน้ พูดตามที่เขาถามมันก็ไมพูด เทศนจบแลว
ก็เรียกวาตรงกันกับเขาถามใชไหมละ ทีนี้มันเสือกไปตอบอยางหนึ่งซิ เทศนจบแลวเหรอก็
จะยากอะไร วางัน้ นะ เทศนเมื่อไรก็ได ก็มันไมไดเทศน เทศนเมื่อไรมันก็ไดละซิ ผูเ ทศน
มันจะตาย ใหทา นฉันเพลเสียกอนคอยเทศน มันคับหัวอก บวชไดพรรษาเดียวเอาอะไร
เทศนใหเขาฟง อยากตามฆาอีตานี่ ขบขันดี คับแคนในหัวอก แลวคิดแตเรือ่ งเทศน พอฉัน
เสร็จแลวเทศนใหเขาฟง หนังสือเลมนัน้ มันหมดแลว มีกณ
ั ฑเดียวเทานัน้ มันก็หมด หมด
แลวทีนี้ไมมีอะไรเทศนอีก
นี่แหละตอนที่ไดเทศนจําเปน ไปฉันเพลขนมนางเล็กแผนเดียวเทานัน้ ฉันไดครึ่ง
เดียวมันกลืนไมลง พูดตามความจริง นีล่ ะความจริง มันกลืนไมลง คิดแตคาํ เทศน จะเอา
อะไรเทศนใหเขาฟง เราก็พง่ึ บวชมานี่ ภาษิตก็ไดสองภาษิตสามภาษิตเทานั้น ยังไมไดเรียน
ขั้นเรียนภูมิอะไร ก็เรียนแตสวดมนต ไดหมดสวดมนตที่จําเปน ๆ จําไดปาฏิโมกข เวลา
เทศนนห่ี นาหนาวเหงือ่ แตกเลยนะ เดือนพฤศจิกาหนาหนาว เวลาเทศนเหงือ่ แตกหมดเลย
เราเลยไมลมื ภาษิตทีเ่ ทศน เพราะมันถึงใจ ภาษิตนัน้ วาจิตเฺ ต สงฺกลิ ฏิ เ ฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺ
ขา แปลออกแลวก็วา เมื่อจิตเศราหมองแลวทุคติเปนที่หวังได อันหนึ่งก็แปลกลับกัน จิตฺ
เต อสงฺกลิ ฏิ เ ฐ สุ!คติ ปาฏิกงฺขา ถาจิตผองใสแลวสุคติเปนที่หวังได ภาษิตอันนี้ละยกขึ้น
เทศน
เทศนไดนานเทาไรมันบืนไป มันจะตายมันก็หยุดเอง พอจบลงมาแลว โฮ หนาว ๆ
เหงื่อแตกหมดเลย เหงื่อไมใชเหงื่อนะ มันยางตาย เราไมลมื นะ ชีวิตของเรา เราบอกนีเ่ ปน
ครั้งแรกเลยชีวิตของพระนะ ที่ไดโดนเอาอยางหนัก ๆ พอเทศนจบแลวออกมาจากที่งาน
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เขา ก็เพื่อนฝูงกันนั่นแหละ คงจะพูดหยอกพูดแหยเลน พอออกแลว “ก็เทศนดีอยูนะ นา
ฟงอยู” อยากตายเหรอ เราวา ความโมโหมันกําลังเลือดขึน้ หนา อยามาผานนะถาไมอยาก
ตาย เราเดินไปเลยไมสนใจ พอกลับมาถึงวัดแลว ไปคนเอาหนังสือทานเจาคุณอุบาลี ที่
เทศนไวเปนกัณฑ ๆ เพราะทานเทศนดี คัดเลือกกัณฑไหนทานเทศนดี ชอบกัณฑไหนทอง
เอากัณฑนน้ั ประจําเลย ไปไหนเรียกวาไมยอมตาย ทองเลย เอาจริงอยูน ะ
ทองกัณฑเทศนนี้จนจบคลองยิ่งกวาทองปาฏิโมกขเสียอีก
ไปที่ไหนไมยอมตาย
แหละ ไปไหนกูก็จะงัดอันนี้แหละออก เลยไมไดเทศนอีกนะ จนกระทั่งไดหนีจากวัดโยธา
ไมไดเทศน เทศนกณ
ั ฑนน้ั ก็ลมื ไมทราบวาตองขึ้นภาษิตอะไร จําไมได ทั้ง ๆ ที่ทองคลอง
ยิ่งกวาปาฏิโมกข แต สงฺกลิ ฏิ เ ฐ นี่ไมยอมลืมนะ เพราะฉะนัน้ เวลานัง่ รถผานไปหนาบาน
คือบานหนองแวงแตกอนมันยังไมมีแหละ แตลานขาวเขาอยูต รงนัน้ แหละ ตรงขาง ๆ กับ
บาน ที่เขานิมนตไปทําบุญ หลังจากนัน้ แลวเขาก็มาปลูกบานปลูกเรือนตามไรนาของเขา
เขามาทํานาแถวนี้ เขามาปลูกบาน มันใกลกบั นาเขา มันเลยเปนบานหนองแวงขึน้ มา แต
กอนไมมี
เวลานัง่ รถผานไปนัน้ ก็มองเห็นเปดเห็นไกเห็นหมูเห็นหมา สูอยาผานนะ กูโมโหทั้ง
นั้นยังไมลืม สูตายนะ มันเปนอยางงั้น มันหากมีตลก เพราะอันนัน้ เปนเหตุ ไมวา เด็กเล็ก
เด็กนอย ใคร ๆ อยามาผานนะ ผานทางสายนี้ เปนทางที่คลังกิเลสไปที่นั่นนะ อะไรผานมา
นีเ้ อาตายนะ มันเลยเปนเรือ่ งขบขันมาเรือ่ ย ๆ นีแ่ หละทีท่ กุ ขแสนสาหัส เราก็ไมลมื จาก
นั้นไปการเทศนก็มี แตมันก็เรียนไปบางแลวมันก็พอถูพอไถ อันนั้นไมไดเรียน คาถาบาลี
ภาษิตอะไรมันก็ไมไดเรียนอะไรมาก เรียนตั้งแตสวดมนตกับปาฏิโมกข โหย ทุกขมากจริง
ๆ เวลามีความจําเปนจริง ๆ นั้นก็เทศนได ก็มนั เรียนไปแลว เทศนไปตามปริยัติก็เทศนได
ออกปฏิบัติยังไมไดอรรถไดธรรม ก็อาศัยปริยัติเทศนไปเรื่อย ๆ นานเขา ๆ ภาค
ปฏิบัติก็แนนหนามั่นคงขึ้น แลวประการหนึง่ ทีว่ า เทศน เวลาเราปฏิบตั อิ ยูไ ดถกู เทศนนน้ั
คือถูกเทศนดว ยความจําเปนนะ ไปพักอยูขางบาน เดินทางไปพัก เขามีงานในวัด เขามา
นิมนตเราไปเทศน ตอนนัน้ มันเปนมหาแลวแหละ มหานีม่ นั ฆาตัวเองนะ เราบอกวาเทศน
ไมเปน เปนมหาทําไมเทศนไมเปน แนะ เขาไมเชื่อ นาน ๆ จะมีทีหนึ่ง ไมเคยสนใจเทศน
ใหใครฟง ตั้งแตออกปฏิบัติมาไมเอาเลย มีตั้งแตสอนเจาของ แกเจาของ ความรูค วาม
ฉลาดสํานวนโวหารอะไรทีม่ นั เกิดขึน้ อันนั้นแกกิเลสของเจาของ ไมไดไปสอนใคร แกใคร
อยางทีว่ า นีเ่ ปนเวลา ๙ ป มีอยางเดียวนีเ้ ทานัน้ ถาหากวาเทศนกเ็ ทศนเวลาจําเปน
อยางนี้ เขานิมนตเทศนกเ็ ทศนใหเสียเทานัน้ มันก็ไมเห็นจนตรอกจนมุมอะไร เพราะปริยตั ิ
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เราก็เรียนมาแลว ออกภาคปฏิบัติไมสนใจกับใครเลย สติปญญามีความคลองแคลววองไว
เฉลียวฉลาดขนาดไหนมากนอยเพียงไร มันก็หมุนเขามาแกกิเลสนี้หมด มันไมไดคิดวาจะ
ไปสอนใครนะ ในการปฏิบตั ขิ องเรา เราปฏิบตั จิ ริง ๆ ไมสอนใครเลย ไปอยูที่ไหนก็ไปคน
เดียว ๆ อยูคนเดียว อยากกินก็กิน ไมอยากกินไมกิน กี่วันก็ตาม ปาชาอยูก บั เราคนเดียว
ไมมีสิ่งเกี่ยวของ เรือพวงอยางนี้ไมมี เปนตายก็เราคนเดียว
ถามีเพื่อนคนหนึ่งสองคนมันก็เปนน้ําไหลบา กําลังของใจก็ไมรุนแรง เราไปของเรา
คนเดียวนีม้ นั เปนภาวนาไปตลอด เดินจากบานนีไ้ ปบานนัน้ เปนการเดินจงกรมไปตลอด
ไมมีใครมาเกี่ยวของ มันตางกัน ธรรมะก็คอ ยเปนขึน้ ภายในใจ ธรรมะภาคปฏิบตั เิ ปนขึน้
ๆ แตมนั ไมเคยสนใจไปเทศนสอนใครนะ มันหมุนเขามาแกกเิ ลส ความเฉลียวฉลาดมาก
นอยหมุนเขามาแกกเิ ลสทัง้ นัน้ เลย จนกระทั่งแกกันสุดขีดสุดแดน กิเลสสิน้ ซากไปจากหัว
ใจไมมีอะไรเหลือเลย มันก็ยงั กลับเปนความสลดสังเวช ทอถอย ทอใจ เรียกวาทอใจในการ
สอนโลก
ความรูอ นั นีม้ นั ไมเปนอยางความรูข องเราทีเ่ คยเปนมาแตกอ น
ความรูอ นั นีม้ นั
ความรูท ก่ี เิ ลสมันสิน้ ไปหมด มีแตความสวางจา พระอาทิตยอยาเอามาแขง ไมมีความ
หมาย พระอาทิตยเปนเรือ่ งหยาบ ๆ ของสมมุติ ความสวางของจิตของธรรมที่หลุดพนแลว
จากความมัวหมองคือกิเลสเปนสําคัญ กิเลสสิ้นไปหมดแลวมันก็จา ทางธรรมไมเหมือน
โลก มันตางกัน มันไมมีความผลักความดันเหมือนกิเลส กิเลสนี้มีมากมีนอย มีผลักมีดัน
อยากแสดงออก แตธรรมนีไ่ มนะ รูข นาดไหนเหมือนไมรไู มเห็น ไมเปนอารมณ ไมกดไม
ถวง พอเหมาะพอดีกับตัวเองอยูตลอดเวลา เวลาไดเห็นอยางอัศจรรยขน้ึ มา ซึง่ เราไมเคยมี
ตั้งแตเกิดมา วางัน้ เลย
ความแปลกประหลาดอัศจรรยของจิตที่เกิดกับการปฏิบัติเปนขั้น ๆ ตอน ๆ มันก็รู
มาเปนลําดับ แปลกประหลาดอัศจรรยเปนขัน้ ๆ ไป เวลาถึงขัน้ ละเอียดจริง ๆ นัน่ ซิ มันก็
แปลกประหลาดขึน้ เรือ่ ย อัศจรรยขน้ึ เรือ่ ย ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น สมมุติก็คือ
กิเลสนัน้ แหละเปนตัวสมมุติ สิน้ ซากในหัวใจแลวประกาศปางขึน้ มาในขณะนัน้ ดวย มันไม
ใชสิ้นไปเฉย ๆ แลวคอยหมดไป ๆ สิ้นไป อยางนั้นไมเปน สําหรับเราเองเปนอยางนัน้
เพราะฉะนั้นจึงบอกวาเหมือนฟาดินถลม เวลากิเลสไดขาดสะบัน้ ลงไปจากใจนีด้ ดี
ผึงเลย กายไหวเลย เปนอยูใ นนัน้ เอง เหมือนฟาดินถลม แตฟาดินเขาก็อยูของเขา มันหาก
เปนอยูใ นกายกับจิต มันรุนแรงมาก จึงเปนเหมือนฟาดินถลม ประกอบกับผลที่แสดงขึ้น
มามันอัศจรรยเกินโลกเกินสงสาร เคยรูเ คยเห็นมาแตกอ นมันไดเหมือนอะไรเลย ความรู
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ความเห็นความเปน จิตใจของเราที่สัมผัสสัมพันธกับโลกสมมุตินี้เราก็เปนมาโดยลําดับ เรา
ก็รู เราไมสงสัย แตความรูน ท้ี ก่ี เิ ลสสิน้ ไปหมด เหลือแตความรูที่ไมมีสมมุติติดเลย สวางจา
นีเ่ ราไมเคยเห็น แสดงขึ้นอยางเต็มที่ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป
ถึงขนาดทีว่ า กายไหวเลยเชียว สะดุง เลยเชียว น้ําตานี้พรากออกทันทีเลย มันมาจาก
ไหนไมรู คือความแปลกประหลาด ความอัศจรรย ตื่นเตนอะไรพูดไมถูก เพราะไมเคยเห็น
จนกระทั่งถึงอุทานออกมา โดยที่ไมเคยคิดเคยคาดมา ประกอบกับธรรมชาติที่อัศจรรยเกิน
คาด แสดงขึ้นอยางเต็มที่ในเวลานั้นแลวก็สะดุงละซิ โอโห ๆ ขึ้น พระพุทธเจาตรัสรูอยางนี้
ละเหรอ หลังจากขณะใหญ ๆ ฟาดินถลมสงบลงไปแลว อันนัน้ จา ขณะของฟาดินถลมสงบ
ลงไปแลว มีแตอนั นัน้ สวางจาอยูภ ายในหัวใจ แลวมันไมเหมือนอะไร โลกนี้เปนสมมุติทั้ง
หมด อันนั้นเปนวิมุตติ เปนความหลุดพน ไมใชสมมุติแลว ทั้งหมดไมใชสมมุติ ทั้งหมด
ของสมมุตินี่ก็เปนสมมุติ อันนั้นผานไปรอยเปอรเซ็นตไมมีสมมุติเจือปน
นัน่ ละทีอ่ ศั จรรยเกินคาดเกินหมาย ถึงขนาดน้ําตาพังออกมาเลยนะ โอโห อยางนี้
เหรอพระพุทธเจาตรัสรูอ ยางนีล้ ะเหรอ พระธรรมแทเปนอยางนีล้ ะเหรอ ไมถามใครนะ
หากเหมือนคําถาม แตมันรูอยางจัง ๆ เห็นอยางจังๆ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอ ยางนีล้ ะ
เหรอ อยางที่เปน มันไมสงสัย แตวา อยางนีล้ ะเหรอ เหมือนคําถามใชไหม แตมันไมสงสัย
ธรรมแทเปนอยางนีล้ ะเหรอ พระสงฆแทเปนอยางนีล้ ะเหรอ จากนั้นก็ประมวลเขามา เหอ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง แตกอนไมเคย พุทโธ
ธัมโม สังโฆ เราก็เคยทอง เคยบน เคยระลึกถึงทานมาตลอด ไมเคยคาดเคยคิดวาจะมา
เปนอยางนี้ได
แตเวลาเปนขึน้ มา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไมเปนสองเปนสาม เปนอันเดียวกันแลว ไม
เปนสองเปนสาม เปนอันเดียวกันแลว เปนธรรมแท นอกสมมุติลวนๆ ออ เปนอยางนี้ พุท
โธ ธัมโม สังโฆ ทานตัง้ ไวเปนอาการ ผูที่อยูในสมมุติเกาะนี้เขานั้น เวลาเต็มทีแ่ ลวเปนอัน
เดียวกันแลว เกาะอะไรก็ไมมี ไมมคี าํ วายึดวาถือ มันพอเสียทุกอยาง นีแ่ หละทีเ่ กิดความ
ทอใจในการที่จะพูดใหใครฟง แมทส่ี ดุ พวกพระพวกเณรอยูด ว ยกันมาเปนเวลานานสักเทา
ไร มันก็รวมมาหมดเลย ลงถึงขนาดนี้แลวจะสอนใครได สอนใครใครจะยอมเชือ่ แลวใคร
จะปฏิบัติได รูได เห็นไดอยางนีล้ ะ
เวลาอันนีม้ นั จาแลว ดูโลกเหมือนสวมเหมือนถาน พูดฟงใหชัดนะ แตกอ นเราก็จม
อยูกับสวมกับถานมานี้ ตั้งกี่กัปกี่กัลปแลวก็ไมเห็นตื่นเนื้อตื่นตัวอะไร พอมันผางขึ้นอยางนี้
แลว เรื่องของตัวเองก็เปนสวมเปนถาน เรื่องของสัตวโลกก็เปนสวมเปนถาน ที่นอนจมอยู
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ดวยกัน เหมือนกันหมด เกิดความสลดสังเวช อออยางนี้ เห็นธรรมถึงขนาดนีแ้ ลวจะไป
สอนใครใหรใู หเห็นได สอนที่ไหน พูดทีไ่ หนเขาก็จะหาวาบา อยูไปกินไป พอถึงวันแลวก็
ไปเสียเทานัน้ อยาไปยกไปยอ ไปแบกไปหามใหลาํ บากลําบน เบื้องตนขึ้นอยางงั้น เหมือน
วาทอดธุระไมสอนใครเลย อยูไปกินไปวันหนึ่งเทานั้น ไมมใี ครรูไ ดเลย ขนาดนีแ้ ลว
ไมนาน สักประเดีย๋ วก็มธี รรมะเปนขึน้ ภายในใจ ถาวาธรรมนีส้ ดุ วิสยั แลว ไมมีใคร
จะรูไดเห็นได แลวเราเปนเทวดามาจากไหน ทําไมจึงรูไดเห็นได ทีแรกนี้เหมือนวาปดไป
หมดแลว มันจะไมเอาไหนเลย แลวก็มาขึ้นดวยเรื่องของตัวเอง ถาวาไมมใี ครจะรูไ ดเห็นได
เปนสิง่ ทีส่ ดุ วิสยั ก็เราเปนเทวดามาจากไหน ก็เปนมนุษยมนาเหมือนโลกทั่วไป ทําไมรูได
เห็นได รูไ ดเพราะเหตุใด นีค่ าํ วาเพราะเหตุใดก็วง่ิ ถึงสายทางมานะ เพราะเหตุใด คือทาง
กาวเดินมา มาตามสายธรรม ธรรมทานสอนมาเรียบรอยแลว กาวมา ๆ ก็มาถึงที่นี่
พอวารูไ ดเพราะเหตุใด ยอมทันทีเลย ออรูได เพราะมีสายทางมา เราก็รไู ดเพราะ
สายทางนี้ ธรรมนีเ้ ปนธรรมทีร่ อ้ื ขนสัตวโลก ผูป ฏิบตั ติ ามสายทางนีแ้ ลวรูไ ดเห็นได นีล่ งใจ
นะ ยอมรับ ออรูได แมไมมากก็ได ที่จะปฏิเสธอยางแตกอนไมได ไมปฏิเสธนะ ถาวาสุด
วิสยั ทีใ่ ครจะรูไ ดเห็นได เราเปนเทวดามาจากไหน ทําไมจึงรูไดเห็นได รูไ ดเพราะเหตุใด นี่
มันวิ่งถึงสายทาง มันเลยยอมนะ ออรูได ไมมากก็ได ไอที่ปฏิเสธไมไดไมมีเลย ทีนี้ยอมรับ
ในขณะนัน้ เลย มาคิดถึงเรื่องพระพุทธเจาทรงทอพระทัย มันเปนดวยกันเหมือนกัน ไมใช
วัดรอยนะ
พระพุทธเจาเปนทั้งๆ ทีป่ รารถนาเปนพระพุทธเจา ทําความปรารถนา สราง
โพธิญาณมาเทาไร เมื่อถึงขั้นเปนพระพุทธเจาแลวกลับทอพระทัย เรียกวาจะสอนโลกไมลง
คือมันตางกันมากทีเดียวกับสภาพที่พระองคเปนอยูเวลานั้น แลวกับสภาพที่พระองคเคย
จมมาแตกอน ที่ยังไมไดเปนพระพุทธเจา ก็จมอยูในกองทุกขมากี่กัปกี่กัลป ก็ไมเห็นโทษ
แตพออันนี้จา เลยกลายเปนเรื่องของเจาของ เหมือนกันกับโลกทั่ว ๆ ไปหมด นี่จึงทอพระ
ทัย ไมอยากสั่งสอนสัตว แตวิสัยของพระพุทธเจาทอก็ทอเถอะ ความรอบคอบขอบชิดไมมี
ใครเกินศาสดา
ตอนนั้นมีเรื่องของทาวมหาพรหมมาอาราธนา เห็นวาพระพุทธเจาทรงทอพระทัย
วา พฺรหฺมา จ โลกา ทีเ่ รานํามาอาราธนาเทศนอยูท กุ วันนี้ นีเ่ ปนตนเหตุมาจากทาว
มหาพรหม มาทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหโปรดสัตวทง้ั หลายผูท ม่ี ธี ลุ เี บาบางยังมีอยูม าก ผู
หนาก็หนาไปนัน่ แหละ ผูท เ่ี บาบางยังมีอยู ขอพระองคอยาไดทอดธุระปลอยวางไปเสีย ยิง่
จะจมมากกวานี้ นีเ่ ปนคําของทาวมหาพรหมมาอาราธนา แตพระองคก็ทรงพิจารณา ญาณ
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อะไรจะไปเกินพระพุทธเจาใชไหม ทาวมหาพรหมมีกเิ ลสอยูน ่ี พระพุทธเจาทานไมมีกิเลส
ตอนมันเปนใหทอพระทัยมันก็แสดงมาเฉย ๆ ใชวาทอพระทัยแบบสุดหนทางที่จะสั่งสอน
สัตว
ทานก็พจิ ารณาเล็งญาณ แยกออกมาไดเปน ๔ ประเภทของบุคคล สัตวโลกที่
สกปรกโสมมเปนฟนเปนไฟก็จริง แตไมใชเปนอยางนั้นเสียทั้งหมด แยกประเภทได โลก
อันนีเ้ ปนโลกไรสาระเสียโดยสิน้ เชิงก็ไมใช มันยังมีสง่ิ ทีเ่ ปนสาระแทรกอยูก บั โลกทีไ่ รสาระ
นี้อยูไมมากก็นอย มี คือโลกที่มืดบอด ไมสนใจกับบาปกับบุญเหมือนกับสัตวดริ จั ฉานนีม้ ี
มาก ผูท ม่ี อี ปุ นิสยั ปจจัยแฝงอยูใ นจิตนัน้ ดวยวาสนาบารมีทเ่ี คยสรางมามีอยู ผูน แ้ี หละผูท ่ี
จะไปได พิจารณาเล็งญาณ ไดสัตวสี่ประเภทขึ้นมา นี่พระองคทรงเล็งญาณดูสัตวที่ควรแก
การแนะนําสัง่ สอนไดเร็วชาประการใด หรือถึงขนาดไมได พระองคก็ทรงเล็งรอบคอบ
จึงขึ้นเบื้องตน ประเภทแรกคือ อุคฆฏิตัญู เปนประเภททีเ่ ยีย่ มแลว นิสยั วาสนา
บารมีสรางมาเต็มแลว ถาเปนวัวก็รออยูปากคอก พอประตูเปดปบนี่จะพุงออกเลย พอพระ
พุทธเจามาแสดง เชนอยาง เบญจวัคคียท ง้ั หา ซึ่งออกบวชเปนฤษีดาบสรอพระพุทธเจาอยู
แลว พอพระองคตรัสรูแ ลวมาสอนนีป่ บ ก็บรรลุธรรมปง ๆ เลย นี่ประเภทอุคฆฏิตัญู
รวดเร็ว ๆ มีจาํ นวนมากนะ เรายกมาพูดเพียงเบญจวัคคียท ง้ั หาเทานัน้ แหละ คือบรรลุ
ธรรมแบบเดียวกัน พอเปดประตูปบพุงออกเลย นีจ่ งึ เรียกวาอุคฆฏิตญ
ั ู ประเภทเยีย่ ม
ออกไดอยางรวดเร็ว เพราะเสาะแสวงทีจ่ ะใหหลุดใหพน อยูแ ลว ตั้งแตยังไมมีใครมาสอน
พอมีผูมาสอนแลวก็พุงเลย ออก
อันดับที่สองตามหลังกัน วิปจิตญ
ั ู ประเภทที่รองกันมา ตามหลังกันไปนี้ นี่
ประเภทที่สองก็มีจํานวนมาก คือการแนะนําสัง่ สอนมียดื ยาว เวลาชานานกวากันหนอย
ประเภทที่สอง ไดรบั เหตุรบั ผลพอดีแลวตรัสรู ๆ บรรลุธรรม ประเภททีส่ ามเปนประเภทที่
เอียงหนาเอียงหลัง ทั้งจะขึ้นทั้งจะลง แตเปนประเภทที่พอแนะนําสั่งสอนได ขึ้นก็ได ลงก็
ได มีอยูสองอยาง คําวาขึ้นก็คือวาอุตสาหพยายามใหหลุดใหพนไปได และทางกิเลสมันกด
ถวงลง ถาออนแอไปตามกิเลสมันก็ลงได นีป่ ระเภททีส่ ามเปนประเภททีก่ ง่ึ กลาง ทั้งจะขึ้น
จะลง
ประเภททีส่ ่ี เปนประเภทที่หมดความหมายโดยประการทั้งปวง ทานวา ปทปรมะ
เรียกวามืดบอด เหลือแตเปนรางมนุษยอยูเ พียงเทานัน้ จิตใจมืดบอดหมดแลว หมดความ
หมาย ถาเปนคนไขก็เขาหองไอ ซี ยู ทั้ง ๆ ที่คนไขทั้งหลายเขาไปหาหมอ เขาหายจากโรค
จากภัยมาเพราะยาของหมอ แตคนนีเ้ ขาไปแทนทีจ่ ะไปหาหยูกหายาหาหมอ กลับเขาหอง
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ไอ ซี ยู รอลมหายใจเสียเทานัน้ แลวไปเลย ตายเลย ไมมีคุณคาอะไร ไดคุณคาอะไรจาก
โรงพยาบาล ทั้ง ๆ ทีโ่ รงพยาบาลทําประโยชนใหโลกไดมากขนาดไหน พนภัยไป แตคนนี้
ไปเพื่อตายอยางเดียว นี่ประเภทที่สี่นี้พระพุทธเจาไมสอน ปลอยเลยไมสนพระทัย เรียกวา
ประเภทที่หมดหวังแลว
ประเภททีห่ นึง่ ที่สอง ทีส่ าม สอน ทรงทอพระทัยแลวพิจารณาก็เล็งญาณดูสตั ว มี
ประเภทอยางนี้ จึงทรงสั่งสอนสัตวโลกเรื่อยมา แลวทรงเล็งญาณดู ทราบมาตลอด เพราะ
ฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจาจึงยังมีมาถึง ๕,๐๐๐ ป เพราะวาอุปนิสัยของสัตวยังจะยึด
ธรรม เกาะธรรมไดอีกถึงระยะ ๕,๐๐๐ ป จากนั้นก็เปนพวกปทปรมะไปเลย พอหมดแลว
ศาสนาก็กไ็ มมคี วามหมายอะไรแหละ เพราะคนหมดความหมายแลว นีท่ ท่ี า นสอนไว
๕,๐๐๐ ป ยังมีผูเกาะผูยึดที่จะหลุดจะพนไปได ถึงระยะ ๕,๐๐๐ ป
จากนัน้ ก็หมดความหมาย พากันเขาใจเอานะ นี่ที่พระองคทรงทอพระทัย ทีแรก
เปนอยางนัน้ เมือ่ พิจารณาแลวก็ไดสาระมาสามประเภท อันนี้เราไมไดวัดรอย ก็มันเปน
อยางงั้น พูดตามความเปนนีน่ ะ เปนขึน้ ทีแรก มันเหมือนโลกอันนี้จะไมมีความหมายอะไร
เลย ไมมี เปนฟนเปนไฟดวยกันหมด จึงทอถอยออนใจ ไมอยากสั่งอยากสอน ไมอยากพูด
เดี๋ยวเขาจะเพิ่มโทษของเขาไปอีก เมื่อสอนทางอรรถทางธรรมแลวเขาไมยอมเชื่อ ก็จะเปน
โทษแกเขาอีก ไมยอมเชื่อแลวก็สั่งสมความชั่วเพิ่มเขา สอนเขาไปเดีย๋ วเขาจะหาวาบาไปอีก
อยูไปกินไปวันหนึ่งเทานั้นพอแลว
แตเวลาธรรมะอันนีม้ าสะดุดขึน้ ยอมรับนะ ทีว่ า สุดวิสยั ทีใ่ ครจะรูไ ดเห็นได เราเปน
เทวดามาจากไหน ทําไมถึงรูไดเห็นได รูไ ดเพราะเหตุใด เพราะสายทางทีเ่ ราปฏิบตั ติ าม
ธรรมพระพุทธเจามา นี่ออรูได ยอมรับนะ ถึงไมมากก็ได ยอมรับเลย จากนั้นก็สั่งสอน
เพื่อนฝูงไป ก็มที า นเพ็งนีเ่ ปนคนแรก ทานเพ็งก็ไมลืม ลงมาจากวัดดอยธรรมเจดีย วัน
แรม ๑๔ ค่ํา มันเปนโลกธาตุไหวในคืนวัน ๑๔ ค่ํา พอวัน ๑๕ ค่าํ ก็เปนวันอุโบสถ ลง
อุโบสถแลวก็ลงมาวัดสุทธาวาส วันนัน้ ไมมใี คร มีแตทานเพ็งเพราะทานเพ็งไปดวย ขึน้ วัด
ดอย เวลาลงมาก็ลงมาดวย เพราะจะไปหาทีจ่ าํ พรรษาใหเหมาะสม สะดวกสบายตาม
อัธยาศัยดวยกัน
ทานก็ตดิ ตามเรา ก็กะวาทานเพ็งนี่แหละองคหนึ่ง ทีจ่ าํ พรรษาดวยกันปนน้ั กะวา
สององค พอทานเพ็งขึ้นไปหาก็ “เพ็ง” วางีเ้ ลย จะพูดอันหนึ่งใหฟง ทานเคยติดสอยหอย
ตามผมมาเปนเวลานาน แลวคําพูดเชนนีท้ า นเคยไดยนิ ไหม ฟงนะ ก็เลยพูดใหฟงแตจุด
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สําคัญ ๆ ใหฟง ในคืนวันนัน้ ทานเพ็งตืน่ เตนเลยนะ พอพูดจบลงไปแลว เพราะเราพูดยอ
ๆ ทีส่ าํ คัญ ๆ “แลวเปนยังไง คําพูดอยางนี้ผมเคยไดพูดใหทานฟงไหม” “ไมเคยไดยนิ นะ”
ตื่นเตน “ใหปฏิบตั เิ อานะ มรรค ผล นิพพาน อยูที่นี่ ไมอยูที่ไหน อยาไปสนใจนอกฟาแดน
ดิน ใหเสียเวล่าํ เวลานะ ใหขุดคุยลงทางนี้ กิเลสตัวเปนภัยอยูท ใ่ี จ ฟดกันลงที่จิตตภาวนา
เอาใหแนนะ” นั่นละก็มีทานเพ็งรูดวย พูดกับทานเพ็งเปนคนแรก
จากนั้นไมไดพูดนะ เรื่องอยางนี้ไมพูด แตเนื้ออรรถเนื้อธรรมมันก็บงบอกชัดเจน
เรื่องธรรมะขั้นใดตอนใดพูดไปทางไหนมันก็รูเอง สิ้นหรือไมสิ้นมันก็รูเองใชไหมละ แตที่
พูดชัด ๆ มีใหทานเพ็งฟงเพียงองคเดียวเทานั้น นอกนั้นไมเคยพูด แตเนือ้ อรรถเนือ้ ธรรม
มันก็บงบอกอยูในตัวของมัน มันก็เขาใจไดคนเรา
ตอนที่สอนพี่นองทั้งหลายจึงเปดออก เปดออกจนกระทั่งวันที่ เดือน ป เวล่าํ เวลา
เปดออกหมดเลย เพราะสงสารใหไดยนิ ไดฟง กันเสียบาง ปฏิบัติพุทธศาสนาเปนชาวพุทธ
มานาน จะไมมีอะไรเปนเครื่องระลึกติดหัวใจบาง มันไมสมควร กาลนีเ้ ปนกาลเวลาสมควร
ที่ไดฟงอรรถธรรมอยางนี้ ควรที่จะไดแคไหนเปดใหฟง สวนจะไดไมไดแคไหนก็เปนกรรม
ของสัตวเทานัน้ แหละ นี่ถึงไดเปดนะ ก็เราไมมีอะไรสะทกสะทาน ใครจะมาตําหนิตเิ ตียนวา
พูด วาคุย วาโม วาโกหกมายา มันก็เปนปากเขา ใจเขา ความจริงเราทรงไวหมด ใชไหม
ความเปนทีเ่ ปนอยางนี้ เขาไมไดเปน เราพูดตามเรือ่ งความจริง เขาไมไดเปนเขาไม
รู เขาจะคานเทาไรก็คา นแบบปลอม ๆ ไป มันไมมีความจริง เราพูดออกมานี้ พูดตาม
ความจริง ดังที่พูดใหทานเพ็งฟง คําพูดเชนนีท้ า นเคยไดยนิ ไหม ติดสอยหอยตามผมมา
“เอย ไมเคย” นี่พูดเราก็พูดใหทานเพ็งฟง จากนัน้ มาเวลามาเทศนสอนคนจํานวนมาก เรา
จึงเปดออก เปดสถานทีเ่ วล่าํ เวลาหมดเลย เพื่อใหไดเปนคติเครื่องเตือนใจวาพุทธศาสนานี้
เลิศเลอขนาดไหน ทําไมถึงเหยียบย่ําไปมา วาเลิศเลอยิง่ กวาศาสนา ยิ่งกวาธรรมพระพุทธ
เจา มีอยางหรือมนุษยทั้งคนนะ ควรจะเอาไปคิดคนเรา ถึงไดสอน เรือ่ งราวมันเปนอยางงัน้
เรือ่ งทีเ่ ราจะมีอะไรหวัน่ ไหว มีกระทบกระเทือนกับถังขยะนี้เราบอกจริงๆ เราไมมี
พูดอะไรพูดไดทั้งนั้น เพราะไมมีอะไรมาผานอันนี้ไดเลย เหนือทุกอยาง พูดก็พูดตามแดน
สมมุติ คานก็คา นไป เราไมคา น เขาจะดูถูกเหยียดหยามอะไรก็เปนเรื่องของเขา เราไมมี
อะไรแลว พูดไมพูดก็เทาเดิม แตพูดเพื่อใหเปนประโยชนแกผูฟงตางหาก ไมไดเพื่อโอ
เพื่ออวด เพราะฉะนั้นถึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นี่ความจริงถาเขาถึงใจแลวมากนอย
เพียงไร จริงอยูใ นนัน้ เลย ใครจะมาคานกีห่ มืน่ กีแ่ สนคนไมมคี วามหมาย มีกําลังพอแลว
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เปนหลักฐานพอแลว จําเปนอะไรเราจะตองไปเอนไปเอียงใหใครมาเปนพยานใหเขาวาใช
แลว ยอมรับแลว ถึงจะเปนเราตอไป เราก็เปนเราอยูแ ลว ไมพูดก็เปนเราอยูแลว จะเปน
เขาไปไหน
นี่ธรรมพระพุทธเจา อยางพระองคตรัสรูเพียงพระองคเดียว สอนโลกไดสามแดน
โลกธาตุ ทานไปหาเอาใครมาเปนสักขีพยานในการสัง่ สอนสัตวโลกและความรูข องทาน นัน่
เห็นไหมละ บรรดาสาวกพอตรัสรูธ รรมขึน้ มาผางเทานัน้ พอดวยกันหมด ไมทูลถามพระ
พุทธเจา เพราะ สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศปางขึ้นแลว คือความชัดเจนแนใจนัน้ มันเกินกวาทีจ่ ะ
ไปหาใครมาเปนพยาน หามาหาอะไร แมแตพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูลถามนะ
ถาลงไดรปู ง ขึน้ มาแบบเดียวกันนีแ้ ลว ถามกันหาอะไร พระพุทธเจาก็ทรงแสดงไวแลววา
สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผูป ฏิบตั นิ น้ั จะรูด ว ยตัวเอง เห็นเอง ทานก็บอกไวแลว เวลารูม นั ก็รตู วั เอง มันก็
หายสงสัยจริง ๆ
ธรรมอยางนี้มันมีไหมละ ฟงซิ ก็ไมมีใครสนใจปฏิบัติ จะเอามรรคเอาผลมาจาก
ไหน ผูทานไดมรรคไดผลดังที่ไดอธิบายมาจนเปน สง!ฆํ สรณํ คจ!ฉามิ ลวนไดแตผูปฏิบัติ
ทั้งนั้น ทานไดมาจากการปฏิบัติของทาน ไอพวกเราขีห้ มูราขีห้ มาแหง ไมสนใจปฏิบตั เิ ลย
แลวจะไปตักตวงเอามรรค ผล นิพพาน อวดพระพุทธเจา พระสงฆสาวกไดยังไง พระองค
ทํามาแทบเปนแทบตาย ทานรูจากการปฏิบัติของทาน นีจ่ งึ วาพุทธศาสนาของเรานีเ้ ลิศเลอ
สุดยอดแลว เราหาทีค่ า นไมไดเลย ในแถวทางของธรรมที่ทรงแสดงไวตรงไหน แมนยํา ๆ
หมด จึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบ
แลว หรือตรัสไวดแี ลว คือเหมาะทุกอยาง ไมมีที่จะตัดออก หรือมีมากตัดออก มีนอยไม
พอ เพิ่มไมมี
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว พอเหมาะพอดีตลอด ถาผูป ฏิบตั ติ ามนัน้ แลวเปน
ไปไดอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ไมมีอะไรมาคัดคานตานทาน ตัดทอนไดเลย ถาไมใชความ
สงสัยสนเทห ความไมเอาไหนของเจาของเทานั้นมาตัดเจาของ ทําลายเจาของเอง ขาดผล
ประโยชนไปทันที ไมมีผูหนึ่งผูใดที่จะมาเปนขาศึกตอเรา คือความรูค วามเห็นของเรานัน้
แหละเปนขาศึกตอเราเอง ใหพากันจํานะ ธรรมอันนี้มันพูดไมไดนะ ที่แปลกจากโลกก็คือ
วา โลกมันตื่นเตนตลอดไป ไดอะไรๆ มาตื่นเตนตลอด ทางชั่วก็ตื่นเตน เสียใจจนลืมตัว
ทางดีทเ่ี ขามาชมเชยสรรเสริญนีก้ ต็ น่ื เตนดีใจจมลืมตัว ทําใหหวัน่ ตลอดเวลา
สวนธรรมนี้ไมมี คําชมเชยสรรเสริญ ธรรมไมตองการ กิเลสนี้ตองการทั้งนั้น อยู
ดวยความหิวความโหย ความดีดความดิ้น ชอบยอ กิเลสนีช้ อบยอ หมดโคตรหมดแซของ
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กิเลสมีแตสกุลที่ชอบยอปอปน ธรรมไมมี เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของกิเลสครองหัวใจสัตวโลก
โลกทั้งหลายจึงดีดจึงดิ้น เพือ่ ความสรรเสริญเยินยอ เราไมเปนอยางทีเ่ ขาสรรเสริญก็ตาม
ไดรบั คําสรรเสริญจากเขาเราก็พอใจ ลม ๆ แลง ๆ พวกบา เราอยากพูดอยางนั้น พูดอื่น
มันไมถึงใจ เขาสรรเสริญถูกตอง ยินดีกับเขาก็ยังดีหนอยนะ นี่เราไมไดเปนอยางงั้น เขา
สรรเสริญก็เปนบากับเขา ดีใจกับเขา พวกบาทั้งขึ้นทั้งลอง ธรรมทานไมมี ชมเชย
สรรเสริญ นินทาทานไมมี คือทานพอทุกอยางแลว ทานไมมีอะไรมาตัดออก หรือเพิ่มขึ้น
เราสงสารพีน่ อ งชาวพุทธเรานะ เราชวยชาติบา นเมืองนี้ มันก็แทรกกันไดดวย เรียก
วาเปนเคียงขางกันไป วัตถุเปนของจําเปนสําหรับคนทั้งชาติตองไดอาศัยเปนเครื่องประกัน
ชาติไทยของเรา แลวจิตใจนี้ตองมีหลักมีเกณฑ มีศีลมีธรรมเขาประกอบกันมันถึงจะ
ประคองสมบัติเงินทองขาวของ และตัวเองทุกคน ๆ ไปไดโดยลําดับ ถาไมมีธรรมจมได จะ
มีเทาไรมากนอยเพียงไร ไมมีธรรมจมไดทั้งนั้นแหละ ทุกขไดจมได แนะ ถามีธรรมแลวพอ
บึกพอบึนนะ ตองสอนธรรมอยูเสมอ วันนีเ้ ปดโลงแลวนะ
เวลามันเปนของมันก็เปนเอง ที่อยากจะใหคุยใหโอใหอวดมันไมมีแหละ แลวแต
มันจะสัมผัสเหตุผลกลไกจะควรออกมากนอยเพียงไรมันจะออกของมันเอง อยางหนึ่งที่
สําคัญก็คือวา มีผูใดผูหนึ่งที่พิจารณาเพื่ออรรถเพื่อธรรม หนักเบามากนอยเทาไรเขามา
ผางนี้ พอมาถึงนี้มันรับออกกันผาง อันนีร้ วดเร็วมาก รุนแรงมาก แตไมมกี เิ ลสมาเสริม นี่
แหละกิริยาของธรรมที่แสดงออกมาดวยความผาดโผน ลวนแลวแตเปนพลังของธรรมลวน
ๆ ไมมีกิเลสแฝงแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย จึงสมชือ่ สมนามวาสิน้ กิเลสแลว ถายังคนหาอยู
เชน ความโกรธ ความหงุดหงิดเปนตน คนหายังมีอยูไ มเรียกวาสิน้ ถาสิน้ แลวจะคนเทาไรก็
ไมมี แลวทานจะคนหาอะไรก็ทา นรูแ ลวนี่ เราพูดเทียบเฉย ๆ
กิริยาทาทางไมไดผิดกันอะไรกับกิเลส พลังของธรรมกับพลังของกิเลสมีเทากัน
พลังของกิเลสเมื่อแสดงมาแลว เปนฟนเปนไฟเผาไหมกนั ทัว่ โลกดินแดนใหเปนเถาเปน
ถานได ใหสมใจทีเ่ คียดแคน นี่คือพลังของกิเลส แตพลังของธรรมเปนน้ําดับไฟ พุงแรง
เหมือนกัน พลังของธรรมพุงเทาไรเปนน้ําดับไฟ ถึงใจผูฟง ตางกัน เรือ่ งทีว่ า ทานโกรธ หา
ตั้งกัปตั้งกัลป ตายแลวมาเกิดมันก็ไมมี จึงเรียกวาสิน้ กิเลส ถายังมีอยูไมเรียกวาสิ้น พูดถึง
เรือ่ งวาสิน้ กิเลส ความสําคัญผิดมันก็มี ทานก็บอกไวในธรรม เปนความถูกตองแลวจะไม
ทูลถาม แมพระพุทธเจาก็ไมทูลถามทาน เปนความถูกตามหลักธรรมตามความจริง
ถาเปนความสําคัญผิดมีได ดังที่เราเคยพูดใหฟง พระองคหนึ่งที่วาอยู ๆ หกทุมไป
ภาวนาอยูอ าํ เภอภูเวียง เขาใจวาตนสําเร็จ เพื่อนไปดวยกันสององค รวมแลวเปนสามองค
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หาอะไรมาเปนเครือ่ งประกาศใหเพือ่ นฝูงทราบ ไดกลองยานัตถุมันหมดแลว เอามาก็เปา
ดึก ๆ หกทุม หมูเพื่อนก็ตกใจซิ ปงปง ๆ มา เปนอะไร ๆ ก็ไมเคยเห็น อยู ๆ หกทุมเสียง
นกหวีดดังวอด ๆ วิ่งมาเปนอะไร ๆ จะเปนอะไรผมสําเร็จแลว นีแ่ หละความสําคัญ สําเร็จ
แลวเปาหาอะไร ก็เปาใหหมูเ พือ่ นทราบซิ เหตุผลไปแบบนัน้ แหละ ทานไมลงนะพระสอง
องค ทานไมลงใจ ออกไปก็วิพากษวิจารณกัน เปนอะไรทานนีน้ ะ มาปฏิบตั ธิ รรม อยู ๆ ก็
มาเปานกหวีดวาสําเร็จแลว สําเร็จก็ใหมนั สําเร็จซิ ไปดิ้นรนหาอะไร ทานวางัน้ นะ มันเลย
ความพอดีแลวนีน่ ะ
กําลังวิพากษวิจารณกัน คือทานไมเชือ่ นัน่ แหละ มันผิดปกติ แลวพอคืนที่สองหก
ทุมอีก มันพิจารณายังไงมันยังไมสาํ เร็จทีน้ี ไมสาํ เร็จก็ควานกหวีดมาอีกเปาวอด ๆ เอาอีก
แลวทีนี้จะไปขึ้นชั้นไหน เลยชัน้ สําเร็จก็ไมเห็นมีทไ่ี หน จะไปไหนอีกนะ ไมอยากมาแหละ
หมดกําลังใจ แตกจ็ าํ เปนเพราะมาดวยกัน แลวถึงชัน้ ไหนละมาเปา ทานแหยเอาเสียบาง
จะถึงชั้นไหนมันไมสําเร็จ ไมสาํ เร็จเปาหาอะไร ก็ทเ่ี ขาใจวามันสําเร็จก็เปา ทีนเ้ี มือ่ เขาใจวา
มันไมสําเร็จก็ตองเปา นีค่ วามสําคัญอันนี้
เปนจริงแลวมันไมมี ผางขึน้ มาเทานัน้ แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูล
ถาม คําวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศออกมาแลวจากพระพุทธเจาทุกหัวใจที่ปฏิบัติ รูอ ยางเดียว
กันแลวถามกันหาอะไร เวลานีพ้ ระผูท ท่ี รงมรรคทรงผล พูดตรง ๆ ก็มีฝายปฏิบัติ รูเ ห็นอยู
อยางเงียบ ๆ มีอยูเยอะนะ สวนมากตอมากมีแตสายหลวงปูมั่นทั้งนั้นแหละ เพราะสายนี้
เปนสายทีต่ รงแนว สอนไวอยางถูกตองตามหลักธรรม คือภาคปฏิบตั จิ ริง ๆ ทางปริยตั เิ รา
จะเอามาเปนทีแ่ นใจ ตายใจจริง ๆ มันไมคอยแนนัก แตผทู ท่ี า นรูท า นเห็นแลว สอนเรานี้
ลงใสปบ เลย ไมมีผิดเลยนะ สอนตรงไหนเปรี้ยงออกนี้ตรงเปง ๆ นีท่ ร่ี ดู ว ยตัวเองจริง ๆ
แลว สอนใครแมนยํามีกาํ ลังใจ สอนลงไปดวยความมั่นใจ
มีอยูเ ยอะนะในวงกรรฐานของเรา ไมวา นิกายใด คําวานิกาย ๆ นี้ตั้งชื่อไปเฉย ๆ
ธรรมยุต-มหานิกาย ตั้งชื่อตั้งนามเหมือนเปดเหมือนไก แตขอใหปฏิบัติดีตามสวากขาต
ธรรมทีต่ รัสไวชอบนีแ้ ลว มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเสมอกันหมด ไมมีใครยิ่งหยอนกวาใคร
เพราะฉะนัน้ เราจึงไมเคยรังเกียจวาธรรมยุต-มหานิกาย ขอใหปฏิบัติดีเทานั้นเขากันไดสนิท
ถาปฏิบัติไมดีแมแตอยูในวัดเรายังขับออกเลย เราไมเลนดวย คือเอาธรรมเอาวินยั เปน
เกณฑ เปนเครื่องตัดสินกัน ชื่อตั้งไวอยางงั้น เราวาอยางงีเ้ ลย นีค่ อื ความจริง เพราะฉะนัน้
เราไปที่ไหนถาเปนพระปฏิบัติดี เราไมไดนยิ มนิกายนะเราสนิทเลย

๑๕

ถาปฏิบัติไมถูกพวกเดียวกัน อยางนอยเตือนกัน มากกวานัน้ ขับเลย ถารุนแรงพอ
จะขับ ขับเลย เราไมไดขึ้นอยูกับนิกายนะ นิกายนัน้ นิกายนี้ เปนนิกายพวกเดียวกันอยูร ว ม
กัน ผิดก็ไมยอมตักเตือน ควรที่จะอัปเปหิ คือขับไลก็ไมยอม ไมไดสาํ หรับเรา พูดอยางตรง
ไปตรงมา นี่ธรรมเปนอยางงั้น ใครพูดมาวายังไงจะคานอะไร เราไมเคยสะทานหวัน่ ไหวนะ
คือพิจารณาตามหลักธรรมนีเ้ ลย ผูที่ปฏิบัติที่ทรงมรรคทรงผลยังมีอยูนะ แตทา นรูอ ยาง
เงียบ ๆ ของทาน ในวงปฏิบัติรูกันไดดีเพราะสนิทกัน สนทนาธรรมะ ใครเปนขัน้ เปนภูมใิ ด
จากการปฏิบัติ พอพูดจะเขาใจกันทันทีแลวเก็บเงียบ ๆ ทานไมคอยแสดงนะ นี่ยังมีอยู
เยอะภาคปฏิบตั นิ ะ
ภาคเรียนมาเหมือนเขาเหมือนเรานัน้ แหละ ดูเอา ถาเรียนเฉย ๆ ไมมีการปฏิบัติ ก็
ไมเกิดประโยชนอะไร เหมือนมีแตแปลนบานทําไวเต็มหอง มันก็ไมสาํ เร็จเปนบานเปน
เรือน เพราะไมไดดึงแปลนมากาง ปลูกบานปลูกเรือน นี่เราดึงเอาปริยัติออกมาปฏิบัติ
เหมือนกับเราดึงแปลนธรรมพระพุทธเจาออกมาปฏิบัติตามนั้น แลวสําเร็จเปนมรรคเปน
ผลขึ้นมา ธรรมะพระพุทธเจาคงเสนคงวาหนาแนน มีแตกเิ ลสเหา คอยลบอยูตลอด เพราะ
เราก็ทราบแลววามันเปนขาศึก จะใหมันยอมรับธรรมไมมีไอเรื่องกิเลส มันตองคานเต็มที่
ตลอดมา และจะตลอดไป
ถาใครโง ใครหลวมตัว มันก็ลากจมูกไปจนไดนั่นแหละ ถาใครไมหลวมตัวยึดธรรม
พระพุทธเจาแลวปดมันทันที มันมีอํานาจมาจากไหนมาบัญญัติ เอาอํานาจบาตรหลวงมา
บีบบังคับใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมขาดมรรคขาดผลไมเคยมี มันเองมันไม
เคยปฏิบัติ มันเอาอํานาจมาจากไหน ตีหนาผากมันหงายหมาไปเลย เขาใจเหรอ เทานีพ้ อ
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

