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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อค่ําวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ภาษาของผูรูธรรมเห็นธรรม
เทศนนี่เขาจะออกทางไหนบาง มานั่นเห็นเขาเอาจานอะไรๆ ติด (สงขึ้น
ดาวเทียมแลวออกทางวิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ตทั่วโลกครับ) เราเทศนนี้ไปทั่ว
โลกหรือ (ครับ) เทศนทั่วโลกเทศนแบบไหนละ เอา ลองถามปญหาซิ เทศนทั่วโลกจะ
ใหเทศนแบบไหน โลกสวนมากมันมีแตโลกอยูตามพุมไมๆ มันไมอยูที่ตนยางตน
ตะเคียนสูงๆ นะ มันอยูตามพุมไม เทศนทั่วโลกเลยเปนเทศนต่ําๆ ไป เทศนใหตนไม
ตะเคียนไมยางสูงๆ นั้นมันก็พุงเลย นั่นคือผูปฏิบัติธรรม มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ เทศน
ก็เทศนงาย พูดใหมันชัดเจน เทศนนี้เทศนงาย คือเทศนตามหลักความจริง หลักความ
จริงจิตมันรูมันเห็นไวเรียบรอยแลวมันก็พุงเลย
นี่ไปหาควาพุมนั้นหาควาพุมนี้พุมไม ถาจะตีแรงๆ ก็หัวเด็กก็มี หัวคนแกกม็ ี ที
นี้หัวอันธพาลมันก็ลอยนวล มันลําบากอยางนั้นละ ถามีแตผทู ี่พุงๆ ใสกนั แลวผึงเดียว
เลย คือผูมุงอรรถมุงธรรมมุงตอแดนพนทุกขจริงๆ เชนพระกรรมฐานทานออกปฏิบตั ิ
อยูกับครูบาอาจารยนี้ตองเทศนอยางที่วาพุงๆ เลย ถึงใจ กีช่ ั่วโมงไมระลึกนะ ลืมเลย
อยางไปอยูก บั พอแมครูจารยมั่นทีแรกทานเทศนถึง ๔ ชั่วโมง ฟงเทศนไมรูคําวาเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา ไมมี คือจิตมันอยูกับธรรม มันไมอยูกับสกลกายพอจะมาเจ็บนั้นปวดนี้
ทานเทศนลงไปเทาไรมันยิ่งจอ จิตยิ่งตั้งรับกันปบๆ สติกับจิตติดเปนอัน
เดียวกันเลย ทีนี้เลยลืมเนื้อลืมตัว ลืมเหน็ดลืมเหนื่อย จิตกับธรรมสัมผัสกันอยูนั้นเลย
ไมออกขางนอกนะ บางทีเงียบไปเลย มันลงเต็มที่ในขณะฟง นี่ละฟงเทศนที่ทานแสดง
ไวในครั้งพุทธกาลเทศนผูที่สําเร็จมรรคผลนิพพานมี ไมมไี ดอยางไร ผูตงั้ ใจเพื่อมรรค
ผลนิพพานมีไมนอย เทศนนี้ไมบกพรอง เชนศาสดาเอกเทศน หรือพระสาวกทาน
เทศน ทานเทศนแบบสมบูรณแบบไปเลย ทานรูทานเห็นอยางไรทานถอดออกมานี้
แมนยําๆ ทานไมใชไปลูบนั้นคลํานี้เปนหนอนแทะกระดาษเหมือนพวกเรา แลวเอามา
โมกันฟง ตัวเองก็ไมรูเรื่องรูราวอะไรเปนหนอนแทะกระดาษ แลวผูฟงจะเอาความจริง
มาจากไหน นั่นละเปนอยางนั้น
ถาผูเทศนเปนผูทรงอรรถทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มหัวใจแลวผูมาฟงก็
มุงตออรรถตอธรรมเต็มหัวใจ
คือเพื่อแดนวิมุตติหลุดพนอยางเดียวมันก็รับกันได
ปบๆๆ เลย เชนหลวงปูมั่นในสมัยปจจุบัน เราไปถึงทานทีแรกเทศนถึง ๔ ชั่วโมงนะ
ครั้นแกเขามาๆ ก็ลดลง ๓ ชั่วโมง เทศนทีแรก ๔ ชั่วโมง ผูฟงนี้เหมือนหัวตอเลยเชียว
เหมือนวาไมมีคน ไมมกี ระดุกกระดิกเลย เงียบหมดเลย เหมือนไมมพี ระฟงทัง้ ๆ ที่

๒
พระเต็มศาลา เทศนนี่ไดยินแตเสียงทานแววๆ ๆ เขาสูหัวใจๆ กลอมลงๆ ๆ จิตมันก็
แนวเขาๆ สงบเขามา กลอมไปในตัว ลืมคําวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไมมี จิตเขาสูภายใน
แลวไมมีเรื่องรางกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เชนทานเทศนตั้ง ๔ ชั่วโมง
คือจิตกับสตินี้มันอยูดวยกันๆ มันไมออกทางรางกาย รางกายก็เลยเปนเหมือน
หัวตอ มันไมมีอะไรมาแสดงนะ นั่นละทานเทศนจริงๆ ผูฟงฟงจริงๆ เปนอยางนั้น เรา
ไปอยูก ับทานเปนเวลา ๘ ป ไมมที ตี่ องติเลย ไมวากิริยาทาทางที่ทานแสดงออกแงไหน
มันดูดดื่มทั้งหมดเลย กิริยาของจอมปราชญออกจากธรรมเต็มหัวใจออกมาอยางนั้นละ
กิริยาอาการแสดงออกออกมาจากธรรมเต็มหัวใจ
กิริยาเหลานั้นมันเลยซาบซึ้งไป
หมดๆ
เรายกปจจุบันนี้คือพอแมครูจารยมั่นเทศน ทานเทศนอยางนั้น นั่นละพระ
อรหันตในสมัยปจจุบัน ทานพระอาจารยมั่นไมเปนพระอรหันตใครจะเปน อัฐิของทาน
ก็กลายเปนพระธาตุประจักษ พระอรหันตเทานั้นที่อัฐิจะกลายเปนพระธาตุได นี้ทานก็
กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว จะปฏิเสธไปไหนพวกหูหนวกตาบอดไมยอมรับธรรม
ถายอมรับธรรมก็ตองยอมรับ ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งกิเลสทั้ง
ธรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง กิเลสก็ผูกมัดรัดรึงหัวใจสัตวโลกตลอดมาเปนกี่กัปกี่กัลปไม
มีลดละ
ธรรมเปนเครื่องแกไขตลอดมา
ใครจะนําธรรมเขามามากนอยมาแกกิเลส
เพื่อใหมันเบาบางลงไปๆ ก็นําเขามาซิ แลวกิเลสมันจะทนธรรมะซึ่งเปนของสะอาดได
เหรอ ชะลางลงไปทุกวันๆ ความระมัดระวังรักษาไมใหมลทินสิ่งมืดดําทัง้ หลายเขามา
พัวพันจิตใจ มีแตการชําระซักฟอกดวยสติปญญา รักษาใจอยูตลอดเวลา ใจเมื่อไดมี
การรักษาแลวก็มีการฟนตัว อยางนอยเกิดความสงบขึ้นมา มากกวานั้นจิตก็แนนหนา
มั่นคงกลายเปนสมาธิ ออกจากสมาธิแลวก็ออกทางดานปญญานี้แพรวพราวนะ
ปญญาไมเหมือนสมถะ ไมเหมือนความสงบและสมาธิ ปญญานี่กวางขวางมาก
ลึกซึ้งมาก ละเอียดลออมากทีส่ ุด ไมมใี ครจะรูไดถาไมใชนักภาวนาทางดานจิตต
วิปสสนา ออกทางวิปสสนารูที่นี่ เพียงสมาธินี้มีแตความสงบเยือกนั่งทั้งวันก็ได จิตเปน
สมาธิมันไมอยากคิดอยากปรุง อยูธรรมดานี้ไมคดิ ไมปรุงไมไดมันกวน ตองคิดตองปรุง
ตลอดเวลา ถาไดคิดไดปรุงไปตามนั้นแลวก็เพลินไปตามมันเสีย ไมรูเนื้อรูตัวอีกแหละ
เวลาตีเขามาๆ พอจิตสงบแลวก็เห็นคุณคาแหงความสงบ พอสงบมากเขาๆ จิต
ก็แนนหนามั่นคงเขา ทีนี้ความคิดความปรุงนี้รําคาญ ไมอยากคิดอยากปรุง นั่งแนว มี
แตความรูอันเดียวเอกจิตเอกธรรม นั่นเรียกวาจิตเปนสมาธิ ความคิดความปรุงนี้ปรุง
ขึ้นมามันรําคาญ ไมอยากคิด เมื่อปดมันอยูตลอดมันจะคิดขึน้ มาไดอยางไร อํานาจแหง

๓
ความสงบปดมันตลอดมันก็ไมคิด มีแตความแนวอยูภายในจิตใจ นี้จิตเปนสมาธิ
ปราศจากสิ่งกอกวนคือความคิดปรุงทั้งหลาย มีแตความแนว มีความรูอันเดียวเดน
เอกจิต เอกธรรม เอกัคคตาธรรม คือมีจิตอันเดียวรูอยูเทานั้น ขั้นนี้ก็สบายแลว เพลิน
ผูมีจิตในขั้นเปนสมาธินี้เพลิน ไมอยากคิดอยากปรุงกับอะไรเลย มันกวนใจ การ
คิดการปรุงเปนเรื่องกวนใจ แตกอนไมไดคิดไดปรุงไมได มันกวนใจอีกแหละ ถาไดคดิ
ไดปรุง วิ่งไปตามความคิดความปรุงแลวก็เพลินไปตามมัน หลงไปตามมันเรื่อย ไม
ทราบวันคืนปเดือนจะตายเมื่อไรก็ไมรู ปาชาเลยไมมีในตัวของคนซึ่งเปนกองปาชาแต
ละกองๆ ไมไดมองดูปา ชาในตัวของเราเลย มีแตเพลินไปตามกิเลสตัณหา ปาชาไมมี
บทเวลาถึงวันตายไขวควาอะไรก็ไมทนั ตายไมมสี ิ่งเกาะเกี่ยว ไมมีทพี่ ึ่งทีอ่ าศัย ตายไป
แบบลมๆ จมๆ ไมเกิดประโยชนอะไร
สิ่งที่จะมาฉุดลากใหพนจากความทุกขความทรมานทั้งหลาย ก็คือธรรมเทานั้น
เมื่อธรรมไดเขากลอมใจแลวใจจะมีความสงบรมเย็น เวลาจะเปนจะตายก็อาจหาญชาญ
ชัย เราเคยคิดตั้งแตเปนฆราวาส เราไมลืม คือทดสอบความรูสึกของตัวเองตามวัย
ตางๆ ตั้งแตเปนเด็กมา ถาพูดถึงเรื่องความตายดิ้นรนวุนวาย ไมอยากคิดอยากปรุง หา
เรื่องเพลินๆ เขามากลบมัน เพื่อใหเปนไปกับความเพลิดเพลินนั้นแลวกลบทุกขเพราะ
ความกลัวตายนี้ลงไปเสีย
ทีนี้เวลาออกภาวนานี้มันเปลี่ยนนะ ความคิดอยางนี้เปลี่ยน เวลาจิตคอยสงบเขา
ไปๆ ความกลาหาญตอความเปนความตายมีมากขึ้นๆ จิตสงบมากเทาไรยิ่งเห็นความ
เดนชัด ความเปนที่พึ่งของเจาของก็คือใจ ใจกับธรรมกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลวมี
ความดูดดื่มเย็นสบายตลอดเวลา นั่งอยูที่ไหนไมวากลางวันกลางคืนนั่งไดสบายๆ จิต
ละเอียดเขาไปเทาไรๆ ยิ่งมีแตจิตลวนๆ อารมณอะไรเขามากวนไมได มีแตความรู
ลวนๆ เดนอยูอยางนั้น จากนั้นก็ออกทางดานปญญา ออกทางดานปญญานี่มันคนควา
ทุกสิ่งทุกอยางไมเคยรูรู ไมเคยเห็นขึ้นมาละที่นี่
ดังที่ทานแสดงวาเปรตอสุรกาย นรก สวรรค พรหมโลก มันจะเปดขึ้นทางดาน
จิตตภาวนา เราดนเดาเอาเฉยๆ ไมไดตายทิ้งเปลาๆ นะ ถาเขาทางดานจิตตภาวนาจะ
เห็นตามนี้เลย พระพุทธเจารูแลวเห็นแลวจึงมาสอนโลกจากจิตตภาวนา เรามาปฏิบัติ
ตามทางที่ทานเดินไปดวยความราบรื่นดีงามมาแลวมันจะไปไหนถาไมรู รูเต็มภูมิของ
เราที่ตัวเทาหนูก็ตามมันก็รูปดไมอยู นั่นเปนอยางนั้นละ
ทีนี้มันก็สวางไสวขึ้นมาๆ เลยกลายเปนจิตอัศจรรย เราตั้งแตเกิดมาเห็นแตสิ่ง
นั้นอัศจรรยสิ่งนี้อัศจรรย ไขวควา อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี เงินในกระเปาจนไมมี เพราะเห็น
สิ่งนั้นอัศจรรยยิ่งกวาตัวของเรา สุดทายก็มาปลนเงินในกระเปาจนไมมีอะไรติดตัวมันดี

๔
แลวเหรออยางนั้น นั่นละเพลินกับโลกเปนอยางนั้น ทําใหเจาของลมจม แตเวลาเพลิน
กับธรรมไมเปนนะ มันหดยนเขามา สมบัติเงินทองขาวของแตกอนไมมีทพี่ ึ่งทีอ่ าศัยมัน
ก็เกาะสิ่งเหลานั้น ภูมิอกภูมิใจวาเรามีนั้นเรามีนี้ ภูมิใจไปกับสิ่งเหลานั้น แลวก็ความ
เสี่ยงทายก็ไปดวยกัน กลัวสิ่งนั้นจะหลุดตกไปจากมือเรา มันไมเปนความสุขอยางตาย
ใจนะ เปนความสุขเสี่ยงทายดวยความทุกขที่สงิ่ เหลานั้นจะพลัดพรากจากตัวไป หรือ
กลัวจะตายจากสิ่งเหลานั้น
ทีนี้พอธรรมเขาสูหัวใจไมเปนนะ จางลงๆ สมบัติทั้งหลายมีมากนอย เราไม
ประมาทใคร พระพุทธเจาครองสมบัติอยูนั้นพระองคก็เสด็จออกบวชได เศรษฐีกุฎมพี
ที่ออกมาบวชมีนอยเมื่อไรทําไมทานตัดออกมาได ก็เพราะไมเห็นอะไรเลิศเลอยิ่งกวา
ธรรมนั่นเอง ทานออกทางธรรมปดหมดเลย ไมสนใจ เจาฟาพระราชามหากษัตริย
เศรษฐีกุฎมพีปดออกหมด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ทานก็ออกสูทางธรรม ครั้นออก
ทางธรรมแลวจิตใจที่เคยคลุกเคลาดวยมูตรดวยคูถ คือสมบัติเงินทองขาวของรายได
รายเสียนั้นเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถ คอยจางลงไปๆ เพราะน้ําธรรมะนี้ชะลางออกๆ
จิตใจสวางไสวเขามาแลวมีคุณคาเดนขึ้นๆ ภายในใจ ปลอยภายนอกออกๆ
จิตใจเดนเทาไรก็ยิ่งปลอยภายนอกออกมาก ซัดจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวปลอยหมดโดย
สิ้นเชิง สามแดนโลกธาตุไมมอี ะไรมาติดใจ นั่นละธรรมทานเปนอยางนั้น ทานถึงสอน
โลก พวกเราเห็นแตอันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี เอามูตรเอาคูถมาแขงธรรม เอามูตรเอาคูถมา
แขงทองคําทัง้ แทง มันก็มแี ตมูตรแตคูถเต็มตัวละคนเรา ใหพากันพิจารณาบาง
เวลาธรรมไดเขากลมกลืนภายในใจแลวมันปลอยนะ
ขางนอกไมตอ งบอก
เพราะไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมภายในใจ พอธรรมเขาสูใจมากนอยแลวมันจะคอย
ปลอยออกๆ สิ่งภายนอกทัง้ หลายที่เห็นวาดีวาสวยวางามมีราค่ําราคาแตกอน มันจะ
ปลอยของมันออกไป จิตนี้จะเดนขึ้นไปดวยความมีคามีราคา หมุนติ้วเขาสูจิต ตอไปปด
ขางนอกออก สงเสริมจิตใหดีขึ้นทุกเวล่ําเวลา ทีนี้จิตก็จาขึ้นมา ตอไปก็อศั จรรยตัวเอง
สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยเพียงไร ใครก็เคยมีเต็มเปยมมาแลวใครไป
อัศจรรยตัวเองเพราะมีสมบัติมาก ไมเห็นมี เอาไปพิจารณาซิ ไมมี มีกม็ ีความสําคัญวา
เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกาะเกี่ยวเขาไปดวยสัญญาอารมณ แลวก็ไมพนความเสี่ยงทายวาจะได
จะเสีย จะพลัดพรากจากสิ่งเหลานี้ไปเมื่อไรทัง้ เขาทั้งเรา แนะมันก็ไมแนใจ แตเรื่อง
ดานธรรมะนี้ไมเปน มันจะหมุนตัวเขาไป เย็นเขาไปๆ สุดทายปลอยออกหมดสิ่ง
เหลานั้น เหลือแตธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน นั่นละสุดเลิศเลออยูที่ตรงนั้น ใหทาน
ทั้งหลายจําเอาไว ถาธรรมกับใจไดกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลว เลิศอยูที่นั่น ปลอย
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หมดโดยสิ้นเชิง ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเขามาติดใจ ไมมีอะไรมาเปนคูแขง
ธรรมที่เลิศเลออยูภายในใจนั่นเลย
นี่ละธรรมแทเปนอยางนั้น เพราะธรรมนี้เปนธรรมของจอมปราชญฉลาดแหลม
คม ทรงรูทรงเห็นเต็มพระทัยแลวจึงมาสอนโลกจะผิดไปไหน สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺ
โม ทานเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ชอบทุกสิ่งทุกอยาง ทีไ่ มชอบก็คือพวก
เราไมปฏิบัติตาม แฉลบออกทางนั้น แฉลบออกทางนี้ ตกเหวตกบอไป ทานลากเขามา
เทาไรมันก็ไมยอมไป สุดทายก็ไปจมๆ ไมมีครูมีอาจารย ศาสดาไมมี ธรรมวินัยไมมี
พระพุทธเจาไมมี หมดธรรมที่จะเอาเปนมงคล ที่เหมือนกับวาตามเสด็จพระพุทธเจา
เลยไมมี ก็มแี ตนรกอเวจีเต็มหัวใจ ตายแลวจมไปเลย มันเกิดประโยชนอะไร พิจารณา
ใหดี
ผูใดปฏิบัติตามอรรถตามธรรม เฉพาะอยางยิ่งไปที่ไหนอยาลืมพุทโธ ธัมโมก็ได
สังโฆก็ได ขอใหเปนบทอรรถบทธรรมเถอะ นั่นคือตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา
ถาหางเหินจากนี้ก็ใกลชดิ ติดพันกับนรกอเวจี ฟนไฟไปตลอด ถาใกลชิดติดพันกับ
อรรถกับธรรมจิตใจของเราก็จะสงางามขึ้นมา จิตใจก็ชุมเย็น ทีนี้สุดทายความเปนความ
ตายไมกลัว ตายไปไหนก็ที่พงึ่ มีอยูแลวในหัวใจ จะไปหวังพึ่งอะไร ใจกับธรรมนี้พึ่งกัน
อยูแลว สิ่งเหลานั้นพึ่งเขาไดเมื่อไร มีเทาไรมันก็พังๆ ทัง้ นั้นไมวาเขาวาเรา
แมตัวเราเองที่วาเปนเจาของสมบัติเหลานั้นมันก็พัง อยาวาสิ่งเหลานั้นพังเลย
เอาแนนอนไดอยางไร ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งสมบัติเงินทอง ทั้งตัวของเราเอง เอาความ
แนนอนกับมันไดอยางไร ถาธรรมเขาสูใจแลวแนๆ เปนลําดับ เวลาจะเปนจะตายธรรม
กับใจเปนอันเดียวกันแลวกลัวอะไรกลัวตาย อะไรมันตาย พิจารณาดูธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ
มันแตกไปเขาเรียกวาตาย มันไมตาย มันลงไปเปนดินน้ําลมไฟเหมือนเดิม ใจนี้ก็เปน
ใจไมตาย
ถาไดอรรถไดธรรมเปนเครื่องพยุงจิตใจแลวดีดผึงเลย
ถามีแตบาปหาบแต
กรรมสรางแตความทุกขบาปกรรมทั้งหลายเขาสูใจตายแลวจม ก็มีเทานั้น คําพูดเชนนี้
ใครพูดได นอกจากศาสดาองคเอกที่ไดประจักษพระทัยแลวจึงมาสอน พวกเรามันหู
หนวกตาบอด ใหฟงซิ คนตาบอดตองอาศัยคนตาดี คนหูหนวกอาศัยคนหูดี มันถึงจะ
เปนไปได ถาอวดดีบอดเทาไรก็ย่งิ ชนตนไมชนเขา ก็หัวเจาของนั่นละแตก หัวผูตาดีเขา
ไมแตก มันแตกหัวเจาของ ชนขวากชนหนามก็ตีนเจาของเทาเจาของละเจ็บ คนที่เขาตา
ดีเขาหลีกไปๆ นั่นละจอมปราชญทานหลีกอยางนั้น พวกเราเห็นทุกขเปนของดิบของดี
ไปหมด ใชไมไดนะ
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ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ ใจเปนของเลิศเลอไมมอี ะไรเสมอเหมือน ทุกข
มหันตทุกขกอ็ ยูที่ใจ ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเปนทีร่ วมของสุขและทุกข สรางความไมดีก็
มาเปนทุกขอยูที่ใจเต็มหัวใจ สรางความดีใหเต็มเม็ดเต็มหนวยความสุขบรมสุขก็เต็ม
อยูที่หัวใจ นอกนั้นไมมอี ะไรรับความสุขความทุกขไดนอกจากใจดวงเดียวเทานั้น ใจ
เปนผูรับ เพราะฉะนั้นใจจึงตองขวนขวายหาสิ่งดีงามทั้งหลายเขาสูตัว อยาไปหา
ขวนขวายสิ่งที่เลวรายที่จะเปนฟนเปนไฟเผาเรา ไมเปนทาเลย พากันจําเอามาฟงเทศน
นี้เปนธรรมของจอมปราชญศาสดาองคเอกนํามาสอนเรา ใหพากันจดจํา ใหพา
กันฟง อยาเอาแตอันธพาลมาขวางอรรถขวางธรรม ครั้นเวลาฟงเทศนก็เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลา จิตใจเถอมองไปทางไหนคิดไปทางไหนก็ไมรู ไมสนใจกับอรรถกับธรรม ให
กิเลสลากไปๆ นั้นจมนะ พากันจําใหดี เดี๋ยวนี้ไมเหมือนแตกอ น เทศนไปๆ พอเขมขน
ไปนี้ธาตุขันธจะออนลงๆ สุดทายก็เหยียบเบรกหามลอ ไปไมได ใหทานทั้งหลายจําเอา
นี่ก็บวชมาได ๗๓-๗๔ ปนี้แลว ปฏิบัติแตศีลแตธรรมมาตลอด เราไมเคย มี
อะไรที่เราจะฝาฝนหลักธรรมหลักวินัยตลอดมาไมเคยมี จึงภาคภูมิในศีลในธรรมของ
เรา เทากับวาเราตามเสด็จพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตลอดมา ถา
ไมหา งเหินจากศีลจากธรรมแลวชื่อวาตามเสด็จพระพุทธเจา
ถาหางเหินเมื่อไรแลว
ศาสดาไมมีนะ ผาเหลืองจะเอามาหอสักเทาไรก็มีแตผาเหลือง เจาของก็เปนโมฆะอยู
อยางนั้น ถามีธรรมมีวินัยประจําจิตใจเทากับเดินตามเสด็จพระพุทธเจาอยูท ุกฝกาว ให
พากันจําเอา
ใจนั่นละที่จะเขาถึงพระพุทธเจาอยางอื่นไมเขาถึง ใจนี้เขาถึงไดไมสงสัย ให
ดําเนินตามทาน นี่กป็ ฏิบัติมาดังทีเ่ ลาใหทานทั้งหลายฟง ตั้งแตลมลุกคลุกคลานมา
จนกระทั่งถึงปานนี้ การปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังมาตลอด ไมไดเหลาะแหละคลอน
แคลนนะการปฏิบัติธรรม เปนก็เปน ตายก็ตาย ถึงเวลาจะฟดกัน เอา กิเลสไมพังเราพัง
กิเลสไมตายเราตาย ถึงขนาดนั้นก็มี สุดทายกิเลสตายๆ ถาเราเขมแข็งกิเลสหมอบ ถา
เราออนแอกิเลสเหยียบแหลกเลย
ไดปฏิบัติมาอยางนี้จึงเห็นผลทั้งสองอยาง ถาออนแอกิเลสเหยียบทันที ถา
เขมแข็งกิเลสหมอบทันที ใหพากันไปตั้งใจปฏิบัติ ใจของเรานี้รออยูเสมอที่จะรับทราบ
ทั้งความดี-ความชั่ว บุญและบาป ใหคัดเลือกออก อะไรที่จะเปนบาปเปนกรรมให
คัดเลือก สิ่งใดที่เปนบุญเปนกุศลใหกวานเขามาๆ นั่นจะเปนผูมีสารประโยชนแกตัว
ของเรา เพราะจิตนี้ไมเคยตาย ไปตกนรกหมกไหมกี่กปั กีก่ ลั ปยอมรับวาทุกข ทุกขใน
แดนนรกขนาดไหนยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจ พอพนจากบาปกรรม
ทั้งหลายที่ทํามา เพราะโลกนี้เปนโลกอนิจจัง ไมเปลี่ยนเร็วก็เปลี่ยนชา เปลี่ยนมาจนพน
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จากความทุกขทงั้ หลายขึ้นมาเปนมนุษยมนาแลวสรางความดีงาม ทีนี้จติ ใจก็เปลี่ยนไป
ทางดิบทางดี สูงขึ้นๆ เปลี่ยนขึ้น จนกระทั่งถึงนิพพาน
นิพพานก็เปนธรรมธาตุ ไมเคยฉิบหาย ไมเคยตาย ตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่กัลป
ก็ไมเคยสูญหาย ไมเคยตาย ทุกขขนาดไหนยอมรับวาทุกข แตไมเคยฉิบหายไมเคยตาย
คือใจ ทีนี้พลิกจากนั้นมามาทางความดีไปเรื่อยๆๆ จนกระทั่งถึงนิพพานเปนธรรมธาตุ
ไมมีคําวาตายไมมีคําวาฉิบหายคือใจดวงนี้ ใหพากันจําเอา ใจดวงนี้สําคัญมาก เรียนให
จบ ถาเรียนจบที่ใจดวงนี้เรียบรอยแลวหมด อิ่มพอเต็มที่ ไมอยากไดอะไร คือใจอิ่มกับ
ธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน พอแลว พอดวยความเลิศเลอเสียดวย ไมไดพอ
ธรรมดานะ เหมือนเรากินขาวตอนเชาหรือกินตอนนี้มันก็พอ ถาตอนบายมามันก็หิว
เอากินตอนบายมันก็พอ พอตอนค่ํามามันก็หิว
แตคําวาพอในจิตใจที่บริสุทธิ์ดวยอรรถดวยธรรมนี้แลว ไมมีกาลสถานที่เวล่ํา
เวลาเขาไปทําลายไดเลย ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตเปนธรรมธาตุแลวไมไดสญ
ู
มันจะสูญไปไหนจิตนี้ พอถึงธรรมธาตุแลวนิพพานเที่ยง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขา
ไมถึงเลย นั่นละทานเขาถึงธรรมขั้นนั้นที่มาสอนเราอยูทุกวันนี้ ไมใชเอาตาสีตาสาหู
หนวกตาบอดมาสอนนะ ทานเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมไมมีใครเกินพระพุทธเจา
กิเลสปราบลงจากใจหมด มีตั้งแตธรรมลวนๆ มาสอนพวกเรา ใหพากันนํามาประพฤติ
ปฏิบัตินะ จะไดของดิบของดีเขามาครองใจ ใจจะไดฟนตัวเองขึ้นเปนลําดับเพราะอรรถ
เพราะธรรมพยุงนะ
ถาจะปลอยใหกิเลสไปพยุงไมมที าง มีแตเหยียบย่ําทําลายลงไปตายภพนี้ภพ
หนา ภพไหนก็ตาม ตายกองกันนี้กี่กัปกี่กัลปเอาความสุขมาจากไหน ถาเปนไปตาม
กิเลส
ถาเปนไปตามธรรมแลวมันจะตายมากี่กัปกีก่ ัลปก็ตามธรรมมีพอใจแลวขาด
สะบั้นไปหมดความเปนความตาย ดังพระพุทธเจาทานสอนวา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ
อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว นี่ทานเทศนสอน
เบญจวัคคียทั้งหา
ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต ความหลุดพนของเรา
ไมมีการกําเริบอีกแลว ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ตอไปนี้เราจะไมกลับมาเกิดอีก
แลว เทศนทาทายเบญจวัคคีย พอดีพระอัญญาโกณฑัญญะก็จับไดเงื่อนแหงธรรมที่ไม
ตายของพระพุทธเจาเขาสูใจ ทานก็อทุ านขึ้นมาทันทีวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเปนธรรมดา นี่เปนภาษา
ปริยัติที่ทานจดจารึกมา ไมใชภาษาของผูรูธรรมเห็นธรรมปรากฏขึ้นในใจแลวอุทาน
ออกมา มันผิดกันนะ ธรรมในปริยัติที่เรียนมานี่เบาๆ ธรรมของทานผูปฏิบัติกระเทือน

๘
กันทางจิตใจแลวจะออกมาแบบนั้นไมได ยงฺกิจฺ ิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่ง
ใดก็ตาม เกิดแลวดับทั้งนั้น นั่นเห็นไหมละ
นี่ทางภาคปฏิบัติรูขึ้นที่ใจ สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น สิ่งที่ไมดับคืออะไร คือ
ที่รูอยูนี้ นั่นมันเปนเครื่องยันกันอยางนี้ ธรรมชาตินี้ไมดับแลวที่นี่ จับเงื่อนไดแลว จะถึง
นิพพานธรรมชาตินี้ สิ่งนี้ไมดับ นั่นทานสอน พอดีพระอัญญาโกณฑัญญะก็ไดเงื่อนใน
เวลานั้น สะดุดใจปงขึ้นมาก็ ยงฺกิจฺ ิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิด
แลวดับทั้งนั้น อันนี้ไมดับ อันเปนเครื่องพยานกัน ที่ทานเห็นทานรูในเวลานั้นไมดับ
พระพุทธเจาก็ทรงเปลงอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในเวลานั้นเลยวา อฺญาสิ วต
โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเ จริญไดรูแลว
หนอๆ
นั่นละพระพุทธเจาเปนพยานทันทีเลย สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งนั้น
ยอมดับเปนธรรมดา เปนคํากลางๆ เปนภาษาบาลีที่ทานแสดงไวกลางๆ แตภาษาของ
ผูปฏิบัติไดรูเห็นธรรมที่เปนความจริงจะออกจากศาสดาโดยแท จากภาคปฏิบัติของตน
นี้ไมแสดงอยางนั้นนะ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิดแลว
ดับทั้งนั้น นั่นฟงซิภาษาของทานผูปฏิบัติรูธรรมเห็นธรรม ไมไดพดู ลอยๆ นะ สิ่งใดก็
ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น สิ่งที่ไมดับคืออะไร คือที่รูขึ้นมานี้ เดี๋ยวนี้นะ นั่นพระอัญญาโกณ
ฑัญญะรูขึ้นมานี้ อันนี้ไมดับ นั่นเปนพยานกันแลว
นั่นละธรรมของทานที่แสดงใหโลกเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ พากันจดจําเอา
ธรรมไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา กิเลสก็เหมือนกัน อกาลิโก ทําบาปเปนบาป ทําบุญเปน
บุญทุกกาลสถานที่ ไมมีอะไรมาทําลาย ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อยางนี้ตลอดไป ใหพากัน
จําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ เหนื่อยแลว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

