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กรรมฐานเปนน้ําดับไฟ
สวนมากธรรมะของพระที่ทานอยูในปาในเขา
ไมคอยไดออกมาแสดงในสังคม
ภายนอก นอกจากทานแสดงอยูในปาในเขา สําหรับบุคคลผูควรจะฟงไดมากนอยเทานั้น
นอกนั้นทานสอนหรือทานแสดงเฉพาะพระที่ปฏิบตั ิดวยกัน เต็มเม็ดเต็มหนวย
สวน
ภายนอกทานไมคอยไดออกมา เพราะทานอยูในปา ไมมีเวล่ําเวลาและทานก็ไมสนใจที่จะ
ออกมาแสดงธรรมทางบานทางเมืองนอกๆ ของเรานี่ ทานมักจะอยูในปา พระที่ทาน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวนมากทานอยูในปาทั้งนั้น
รากเหงาเคามูลแหงพระพุทธศาสนาของเราก็คือพระพุทธเจา
เสด็จออกจาก
พระราชวังเขามาอยูในปา ทรงบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปา ถาจําไมผิดวากรุงพาราณสี
(ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม รัฐมคธ) เปนเวลา ๖ ป ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานเต็มเม็ด
เต็มหนวย ดวยวิธีการที่ยังไมเคยบําเพ็ญมา หลายเรื่องหลายราวที่พระองคทรงทดลองจน
เห็นวาไมไดผล จึงคอยเปลี่ยนแปลงๆ ก็มาเปลี่ยนเอาวาระสุดทาย อยูในปานั้นแหละ
เมืองพาราณสี พระองคทรงบําเพ็ญในปา อยูในปาตั้งแตวันเสด็จออกทรงผนวช จนกระทั่ง
วันปรินิพพาน
ไมเคยออกจากปาจากเขาไปอยูในสถานที่เชนใดเปนกิจจะลักษณะเลย
นอกจากปานั้นเปนพื้นฐานของทาน ที่เสด็จและประทับอยูดว ยความรมเย็นเปนสุขในธรรม
และพระสรีระของทาน เหมาะสมอยูสบายในปาในเขาเรื่อยมา
เวลาทรงบําเพ็ญอยูในปาก็ไดตรัสรูธรรม นี่คือถูกทางแลว โดยเจริญอานาปานสติ
กําหนดลมหายใจเขา-ออกทีท่ รงระลึกไดเมือ่ พระองคยังทรงพระเยาวอยู พระราชบิดาพา
เสด็จไปแรกนาขวัญ ทานประทับอยูใตรมหวาใหญ ทรงบําเพ็ญอานาปานสติในเวลาเปน
พระราชกุมาร เกิดความอัศจรรยวันนั้นสวางไสวขึ้นในพระทัย นั่นละเปนเรื่องปฐมฤกษที
แรก แตเวลาทานไปทรงบําเพ็ญในที่อื่นๆ หลังจากเสด็จออกทรงผนวชแลวทานทรง
บําเพ็ญธรรมประเภทอืน่ เสีย เพราะความติดใจ ติดหู ติดตาคนทั้งหลาย ก็คือการทรมาน
รางกายดวยวิธีการตางๆ จะไดตรัสรู
สัญญาอารมณนั้นก็คงจะมาติดพระทัยพระองค ทรงไดบําเพ็ญหลายแบบหลาย
ฉบับ เชนอดอาหารถึง ๔๙ วัน เพื่อจะไดตรัสรูจากการอดอาหารโดยถายเดียว โดยไมมี
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จิตตภาวนาเขาแฝงเลยมันก็ผิดทาง ก็ไมไดตรัสรู หลายประเภทที่พระองคทรงทดลอง ดูไม
ตรัสรู ปลอยไปๆ มาวาระสุดทายนี้ก็ทรงอดพระกระยาหารอยูถึง ๔๙ วัน ไมเสวยเลยจน
สลบไสล ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน เห็นวาไมใชทางตรัสรู จึงทรงระลึกไดทพี่ ระองค
ทรงบําเพ็ญอยูใตรมหวาใหญ ในคราวที่เปนพระราชกุมาร โดยพระราชบิดาพาเสด็จไป
แรกนาขวัญ
พอระลึกไดแลวก็ทรงแนพระทัย บัดนี้เราจะทรงบําเพ็ญวิธีการที่เราบําเพ็ญมาแลว
ตั้งแตคราวเปนเด็ก จะยึดอันนี้เปนหลักเปนเกณฑเลย จึงปลอยการอดพระกระยาหาร มา
ก็มาอยูที่ใตรมโพธิ์ใหญ ตอนเชาทานปลงพระทัยแลววาจะเสวยพระกระยาหารตอไป แลว
บําเพ็ญอานาปานสตินี้เพื่อความตรัสรูโดยถายเดียว พอดีตอนเชาวันเดือนหกเพ็ญ นาง
สุชาดาไดนําขาวมธุปายาส ๔๙ กอน แตคงไมกอ นใหญนักแหละ ก็พอดีกับที่พระองคทรง
อดพระกระยาหารมา ๔๙ วัน
วันนั้นนางสุชาดามาถวายขาวมธุปายาส ๔๙ กอน พระองคก็ทรงรับ แลวทรงเสวย
หมดพอดี แลวตัดสินพระทัยวาตนโพธิ์ตนนี้ สถานที่นี่เองเปนสถานที่ตรัสรู หนึ่ง เปน
สถานที่ตายของเรา หนึ่ง ถาไมไดตรัสรูเราตองตาย จากนี้ไปแลวเราจะไมยอมลุก จะเจริญ
อานาปานสติ ในคืนวันนั้นทรงบําเพ็ญภาวนา แลวมีโสตถิยพราหมณนําหญาคาแปดกํามือ
มาถวายใหเปนที่ประทับนั่ง แลวทรงบําเพ็ญอานาปานสติในคืนวันนั้น ตองตัดสินพระทัย
ลงเลยวาสถานที่เรานั่งนี้เปนสถานที่เราจะตองตรัสรูหนึ่ง ถาไมไดตรัสรูก็เปนสถานที่ตาย
เราจะไมลุกจากสถานที่นี้อีกตอไปแลว เพราะพระองคทรงมั่นพระทัยในอานาปานสติวา
ถูกตองแลว จึงตองไดมอบทุกอยางลงในอานาปานสติ ถึงขนาดชีวิตก็สละไปเลย ถาไมได
ตรัสรูใหตายในสถานที่เดียวกันนี้
พระองคทรงบําเพ็ญถึงไดตรัสรูธรรมขึ้นมาในปา พอตรัสรูธรรมแลว อันดับแรกก็
คือพระพุทธเจาตรัสรูธรรม อันดับตอมาก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก เห็นอุปนิสัยของสัตวที่
พรอมแลวที่จะพนจากทุกข ยกตัวอยางใกลๆ ก็คือมีเบญจวัคคียทั้งหา สวนดาบสทั้งสองที่
เคยเปนครูเปนอาจารยสั่งสอนทานดวยวิธีตางๆ ตามนิสัยของพวกฤาษีดาบสนั้นไดเสียไป
แลวตั้งแตวานนี้รูสึกเสียดาย เล็งญาณดูเบญจวัคคียทั้งหานี้เปนผูพรอมแลว ถาวาวัวก็อยู
ปากคอกแลวคอยที่จะโดดออกมาเมือ่ ประตูถกู เปดออกมาเทานั้น
พระองคก็เสด็จมา
แนะนําสั่งสอนเบญจวัคคียทั้งหา มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน
ขึ้น เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ขึ้นทันทีธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร เบญจวัคคียทั้งหานั้นไดรับอรรถธรรมของพระพุทธเจาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ใน

๓
ทามกลางแหงการแสดงธรรมอยูนั้นแล พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม คือ
บรรลุพระโสดา โสตะแปลวากระแสแหงพระนิพพาน กระแสแหงความจริงที่จะหลุดพน
จากทุกขไดพาดพิงมาถึงใจดวงนั้นแลว จึงเรียกวาบรรลุโสดา พอพระองคเทศนจบลง
เรียกวาสรุปพระธรรมที่พระองคทรงบําเพ็ญและแสดงมาตั้งแต เทฺวเม ภิกฺขเว จนถึงวาระ
สุดทายวา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ญาณความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้น
แลวแกเราตถาคต
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนจากทุกข จากกิเลสทั้งหลายของเราไมมีการ
กําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว
ตอไปนี้เราจะไมมาเกิดถือภพถือชาติ แบกกองทุกขอกี ตอไปแลว พอจบพระพุทธพจนทั้ง
สี่บทสี่บาทนี้แลว พระอัญญาโกณฑัญญะไดแสดงเปนสักขีพยานขึ้นมาในวันนั้นวา อายสฺม
โต โกณฑฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขî อุทปาทิ ในขณะนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได
ดวงตาเห็นธรรมขึ้นแลวในเวลานั้น โดยออกอุทานวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ นี้พูดดวยความออกอุทานจึงพูดเด็ดพูดเดี่ยว พูดเฉียบขาด ไมสงสัยในความรู
ของทาน วา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น
แตในปริยัติทานวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดายอมมีความดับเปนธรรมดา นี้
ทางปริยัติทานแสดงเอาไว แตเบญจวัคคียคือพระอัญญาโกณฑัญญะไดเห็นประจักษใจถึง
ขั้นออกอุทานขึ้นมาแลว จึงแนใจวาจะไมแสดงลอยๆ อยางนั้น จะแสดงขึ้นมาวา สิ่งใดก็
ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น นี้เปนความแนใจวาโลกนี่หาความแนนอนไมไดเลย ไมมีทไี่ วใจ
ไวใจไดอันเดียวนี้แหละ ที่วา ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ หยั่งทราบแลว
กระแสของจิตกระแสของธรรมถึงแลวซึ่งความไมเปลี่ยนแปลง ไดแกกระแสพระนิพพาน
ถึงแลว นี่ทานออกอุทานขึ้นมา
พระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทานออกรับวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ
วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอ พระอัญญาโกณฑัญญะผู
เจริญไดรูแลวหนอ ไดรูแลวหนอ คือจับสายทางแหงพระนิพพานคือหลักความจริงลวนๆ
ไดประจักษใจแลว นี่ละที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระโอวาทเบื้องตนแกเบญจวัคคียทั้งหา
ตอจากนั้นมาก็กระจาย ทานผูไปศึกษาอบรมเขาไปอยูในปาในเขา ตามพระพุทธเจาตลอด
มา เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ สกุลของพระพุทธเจาจึงเปนสกุลที่อยูในปาในเขาลวนๆ
สาวกทั้งหลายอยูในปาในเขาลวนๆ ไดตรัสรูธรรม บรรลุธรรมในปาในเขามาเปน
สรณะของพวกเรา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ได
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ปรากฏขึ้นแลวในหัวใจของพระพุทธเจา และสาวกทั้งหลายในปาในเขา ทานแสดงไว
อยางนี้
ผูที่บําเพ็ญอยูในปามาประจํา โดยพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพระวา รุกฺขมูลเสนาสนํ
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา หรือปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอม
ฟาง อันเปนสถานที่สะดวกในการบําเพ็สมณธรรม ไมมีสิ่งอื่นใดเขามากอกวนจิตใจ ให
ทานทั้งหลายจงทําความอุตสาหอยูอยางนั้นตลอดชีวิตเถิด พระโอวาทขอนี้สอนมาตั้งแต
เริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบันนี้
คําวา รุกฺขมูลเสนาสนํ พระไมเวนแมองคเดียว จนกระทั่งปจจุบันนี้ที่จะไมไดรับ
พระโอวาทขอนี้ พระโอวาทของพระพุทธเจาสอนอยางเนนหนัก บรรพชาแลวใหเธอ
ทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ใหทําความอุตสาหพยายามอยูอยางนั้น
ตลอดชีวิตเถิด พระสงฆก็สืบทอดมาตั้งแตพระสงฆสาวกทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงปจจุบนั นี้
ลวนแลวตั้งแตสืบทอดมาจากพระโอวาทขอนี้อยางเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงเรียกวาสกุลของ
พระพุทธเจาคือสกุลแหงปา อยูในปา บําเพ็ญในปา ชื่อใหเพราะใหทันสมัยอยางทุกวันนี้
เรียกวา มหาวิทยาลัยปา
มหาวิทยาลัยนี้เปนมหาวิทยาลัยถอดถอน สังหารกิเลสใหขาดจากพระทัย ขาดจาก
ใจของสาวกโดยลําดับลําดา แลวผูบําเพ็ญธรรมที่ไปเสาะแสวงหาอยูตามพระโอวาทที่สั่ง
สอนนี้ ก็บรรลุธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ไมมีคําวาครึวาลาสมัย การปฏิบัติธรรม
ตามพระโอวาทนี้จึงเปนธรรมที่ทันสมัย
พรอมที่จะตรัสรูธรรมตลอดมา
สกุลของ
พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย กลายมาเปนสกุลของพระปาที่บําเพ็ญอยูในปาในเขา
ตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
เพราะฉะนั้นในสถานที่ใดเปนที่วิเวกสงัดในปาในเขา จึงมักมีพระกรรมฐานทานไป
บําเพ็ญสมณธรรมอยูในที่เชนนั้น
ตามพระประสงคของพระพุทธเจาเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ แตทานไมคอยไดออกมาตามบานตามเมือง สถานที่ชุมนุมชนมากนัก จะออกมา
ก็เล็กๆ นอยๆ สวนมากทานบําเพ็ญอยูในปาในเขา ถือการงานทั้งหลายคือการชําระ
กิเลสตัณหาดวยการเดินจงกรมเพื่อแกถอดถอนกิเลส นั่งสมาธิภาวนาเพื่อแกเพื่อถอด
ถอนกิเลสตัวเปนภัยตอจิตใจตลอดมา
เรียกวาเปนงานอันแทจริงของพระในสมัย
พุทธกาลกับสมัยปจจุบันนี้ของพระปาทั้งหลาย ทานถืองานอันนี้เปนสําคัญมาก
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เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาจึงสมกันกับเหตุ คือการอยูในปาถูกแลว เปนสถานที่
เหมาะสม การบําเพ็ญในปาไมมีสิ่งใดยุงเหยิงวุนวายรบกวนก็เปนการเหมาะสมแลว การ
ประกอบความเพียรก็สะดวกสบาย จิตใจจะวาวุนขุนมัวขนาดไหนก็สงบรมเย็นลงได เมื่อ
ถูกน้ําดับไฟ ไฟคือกิเลสที่มันฟุงซานขึ้นมาจากใจ นําธรรมเขาไปกํากับ นําธรรมเขาไปชะ
ไปลางดวยวิธีการตางๆ เชน มีบทบริกรรมเปนเครื่องดับไฟ ทานสอนใหบริกรรม สวนที่
ทานสอนไวเปนสวนรวมในสมถธรรมนั้นกรรมฐานมีถึง ๔๐ หอง
ทานทั้งหลายอยากดูก็ไปดูเอา มีอานาปานสติเปนตน รวมแลว ๔๐ หอง เปน
กรรมฐานที่เปนน้ําดับไฟ ใหเหมาะสมกับจริตของตนที่นํามาบริกรรม นํามาบําเพ็ญ จิตใจ
ของเราเมื่อมีธรรม เชนคําบริกรรมคําใดก็ตาม จะเปนพุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได หรือ
ธรรมอื่นนอกจากนี้ก็ไดตามแตจริตนิสยั ชอบ นํามาบริกรรมภายในใจของเรา เชน พุท
โธๆๆ แลวมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ ไมใหเผลอไปตามอํานาจของกิเลส ที่มันคอยฉุด
ลากอยูตลอดเวลา ใหอยูกับคําบริกรรม คือสติเปนพื้นฐานแหงการประกอบความเพียร
ใจมันจะอยากดีดอยากดิน้ บังคับเอาไวไมใหออก ใหอยูกับคําบริกรรมดวยสติโดย
ถายเดียว ไมนานใจที่มันดีดมันดิ้นตามความเคยของมัน คือกิเลสนั้นแหละมันดีดมันดิ้น
มันอยากออกไปหาอาหารมากินเอร็ดอรอยของมัน แตสรางฟนสรางไฟเผาสัตวโลก คือ
กิเลสตัวนี้เอง ทานใหระงับดับไฟนี้ดวยการบริกรรมภาวนา เชน พุทโธ หรือธัมโม
หรือสังโฆ หรืออานาปานสติ อยางนี้กไ็ ดตามจริตนิสัยชอบ ใหมีสติกํากับกับใจนี้แลวจิตใจ
ในขณะนั้นจะไมคิดอยางอื่น เพราะจิตใจมีหนาที่อันเดียว เวลาใหคิดกับธรรมก็อยูกบั ธรรม
เวลาจะคิดอยางอื่นมันตองปลอยธรรมไปเสียกอน เชนปลอยคําบริกรรมออกไป แลวไป
คิดถึงเรื่องความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ถึงเรื่องความเพลิดความเพลินไปตามภาษา
ของจิตที่ถกู กิเลสฉุดลากไปนั้นแล นี่คือทางเดินของกิเลส
เมื่อเรานําธรรมปดชองมันจะคิดขึ้นมา สังขารอันหนึ่งเปนสังขารสวนสมุทัย กิเลส
ลากไป สังขารประเภทหนึ่งมีคําบริกรรมเปนตน เชนพุทโธๆ เปนตน นี่เปนสังขารฝาย
ธรรม เอาสังขารฝายธรรมนี้ระงับดับสังขารฝายกิเลสไมใหมันคิดปรุงออกมา ใหมีแต
สังขารฝายธรรมติดแนบอยูกับใจ ถึงจะอยากคิดขนาดไหนตามเรื่องของกิเลสไมยอมใหคิด
ฝนกัน ไมใหเผลอจากคําบริกรรมพุทโธๆ นี้ ใจของเราเมื่อถูกบังคับบัญชาไมใหเปนไป
ตามกิเลสแลวจะคอยสงบเย็นลงๆ ดวยสังขารธรรม คือสังขารที่เปนฝายธรรมไดแกคํา
บริกรรมนี้แล จิตจะคอยสงบเย็นลงไป เย็นลงไป
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พอเห็นผลแหงการสงบเย็นของจิตแลว
วันหลังจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส
ความอุตสาหพยายาม ความพออกพอใจจะเพิ่มตัวขึ้นมา ยิ่งภาวนาไปเทาไรยิ่งปรากฏจิต
เปนความสงบ คือความสงบนี้ปราศจากฟนไฟคือกิเลสมันกอขึ้นมาใหคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
รอยแปดพันประการ นี้เปนเรื่องของไฟทั้งนั้น แตเราคิดอยางเดียวคือพุทโธๆ ไมใหมีอยาง
อื่นเขามาแทรก นี่เรียกวาน้ําดับไฟ ใจของเราจะสงบเย็นลงไป การสงบเย็นของใจเปนไป
ตามนิสัย บางรายจะคอยสงบเย็นเขาไป บางรายจะสงบอยางผาดโผนโจนทะยานก็มี
เหมือนอยางเราวิ่งไปอยางรวดเร็วนี้ ไปเจอเอาน้ําบอหรือหลุมหรือบอ โดดลงตก
หลุมตกบอไปก็มี เพราะยับยั้งไมทัน นี่จิตเวลาจะสงบคอยๆ สงบลงๆ ก็มี สงบลงอยาง
ผาดโผนเหมือนตกเหวตกบอก็มี แตผลที่ปรากฏขึ้นภายหลังนี้มีความสงบเย็นเชนเดียวกัน
จริตนิสัยไมเหมือนกัน ขอใหจิตสงบเถิด พอจิตสงบแลวเราจะไดเห็นคุณคาแหงใจของ
เรา ตั้งแตวันเกิดมาไมเคยเห็นคุณคาแหงใจของตัวเองเลย เห็นแตสิ่งนั้นมีคุณคาสิ่งนี้มี
คุณคา อันนั้นก็ดีอันนี้กด็ ี ดีไปเสียหมด วิ่งตามสิ่งที่กิเลสหลอกลวงวาดีมีคุณคานั้นไป
เรื่อยๆ เลยลืมตัว ตัวเลยไมมีคามีราคาอะไร
เพราะฉะนั้นจึงใหภาวนายับยั้งจิต พอจิตคอยสงบเขามาแลวจะแสดงความแปลก
ประหลาดอัศจรรยขึ้นมาที่ใจของเรานั้นแหละ พอสงบแลวจะเย็นสบาย ไมมีอะไรกวนใจ
เลย เราก็เห็นคุณคาแหงความสงบในเวลานั้น และเห็นโทษแหงความฟุงซานวุนวายของ
กิเลสที่มันกอกวนใจตลอดมาในขณะเดียวกัน
จากนั้นไปแลวเราก็พยายามทําวิธีนั้นไป
เรื่อยๆ สืบตอไปเรื่อย จิตเราจะคอยสงบเย็นลงไปเรื่อย เราจะไดเห็นความแปลก
ประหลาดของจิตขยายตัวออกไปเรื่อย ขยายตัวออกไปตัง้ แตความสงบอยางหยาบเขาสู
ความสงบอยางละเอียด ละเอียดเขาไปโดยลําดับลําดาของจิต ยิ่งมีคุณคาหนักเขาไป หนัก
เขาไป
ทีนี้ก็มายอนรูตัวเองเลยวา ออ จิตเรานี้ตั้งแตกอ นไมมีคามีราคาอะไร พึ่งมามีคา มี
ราคาเวลานี้เหรอ นั่น เวลานี้เปนเวลาที่ธรรมบํารุงรักษาใหจิตสงบ เวลากิเลสลากไปนั้นมัน
ไปสังหาร ไปทําลาย จึงมีแตความทุกขความทรมาน เราก็เห็นคุณคาแหงความสงบใจของ
เรา ในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแหงความวุนวาย เชนวันใดเราคิดมากวุนมาก วันนั้นเรา
ตองเขาที่สงบใจ วันนี้คิดมากวุนวายมากจะเขาสูความสงบ เอาพุทโธ หรือธัมโม คํา
บริกรรมเขามาติดแนบกับใจ บังคับไมใหคิดเรื่องเหลานั้น จิตก็สงบแนวลงๆ นี่ระงับความ
ฟุงซานวุนวายดวยบทแหงธรรมคือคําบริกรรมของเรา เราจะมีที่พกั ที่จอดของจิตใจ ไม
เตลิดเปดเปงเหมือนกิเลสลากไปถูไปโดยถายเดียว เราจะทราบ
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จึงไดแสดงใหบรรดาพี่นองทัง้ หลายไดทราบ ในกาลตอไปจะไดประพฤติปฏิบัติ
ศาสนาจะเลิศอยูที่ใจของชาวพุทธ การทําบุญใหทานทําไปตามจริตนิสัยของคนเรา ตาม
นิสัยของคน แตเมื่อไดภาวนาจิตใจวางรากฐานลงสูสวนลึกของอรรถของธรรมแลวจะขยาย
ความรูนั้นออกมาเปนสวนละเอียด กลั่นกรองเรื่องทานเรื่องศีลของตนใหละเอียดลออเขา
ไป ทําอะไรพิถีพถิ ัน การใหทานก็พิถีพิถัน การรักษาศีลพิถพี ถิ ันเขาไปโดยลําดับ พอจิตใจ
มีรากฐานแลวจะสะกิดเตือนบอกเสมอ ก็ยิ่งทําดีขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ละการภาวนา เห็นเหตุ
เห็นผลอยางนี้
พอใจมีความสงบเย็นเขาเทาไร จิตก็ยิ่งมีคุณคามากขึ้นไปเปนลําดับลําดา ถึงขั้น
ที่วาจิตแนนหนามั่นคง ไมอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไร ทั้งๆ ที่แตกอนไมไดคดิ ไดปรุงอยู
ไมได ดีดดิน้ เหมือนคนจะตาย เพราะกิเลสลากไปๆ พอธรรมทําความสงบแกใจไดแลว ใจ
เลยไมอยากคิดอยากปรุงอะไร อยูทไี่ หนสบายๆ เพียงเทานี้ก็เห็นคุณคาของใจแลว ยิ่งใจมี
ความละเอียดลออยิ่งกวานี้เขาไปอีกแลว เชนทางดานปญญา ดานปญญานี้ละเอียดลออ
มาก พูดไมถกู นะ เปนขึ้นกับหัวใจตัวเองก็รูเอง อัศจรรยตัวเองโดยไมคาดไมฝน
เพราะเรื่องปญญานี้เปนความยิบแย็บ พิจารณาเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สกลกาย
มีธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ นับตั้งแตที่ทา นมอบกรรมฐานใหพระทุกองคๆ นั้นแหละ วา เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ เกสาคือผม โลมาคือขน นขาคือเล็บ ทันตาคือฟนคือเขี้ยวของเรา
ตโจคือหนังมันหุมหออยูในตัวของเรา หนังบางๆ นี้แหละมันแสดงตัววามีคุณคามีราคา
มากที่สุด หลอกสัตวโลกไดอยางจมมิดไมสงสัยเลย คนมองกันจะมองแตผิวหนัง ภายใน
สกปรกรกรุงรังขนาดไหน สวมถานสูไมไดมันไมมอง เพราะฉะนั้นโลกจึงติดกัน เมือ่ ติด
แลวก็สรางกองทุกขขึ้นมาจากความติดพัน รักมากเทาไรยิ่งติดมากๆ ความรักกับความชัง
ความเกลียดความโกรธมันจะเกิดขึ้นในฉากเดียวกันนั้นแหละ เมื่อมีรักแลวตองมีชัง มี
เกลียด มีโกรธมันจะเกิดขึ้นจากนั้น
ปญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหลานี้แลวพิจารณาเลา ถอยหนาถอยหลัง กลับไปกลับมา
เหมือนเขาคราดไรคราดนา จนกระทั่งมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดแลวควรแกการปกดํา
เขาก็ปกดํากัน อันนี้การพิจารณา นี่หมายถึงดานปญญา พิจารณาตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน
เราจะพิจารณาอะไรถูกจริตของเรามากนอยเพียงไรตามแตจริตนิสัย ไมใชพิจารณาผมแลว
ก็ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกไป เราพิจารณาอะไรกอนแลวมันจะคอยกระจายคืบ
คลานไปเหมือนไฟไดเชื้อ
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พิจารณาดูผม ขน เล็บ จากนั้นมันก็ตอไปหาฟน หาหนัง พอถึงหนังทีนี้ดไู ปรอบตัว
คนเรานี้ผิวหนังเพียงบางๆ นิดเดียว ไมไดหนาเทาใบลานเลย ไมไดหนาเทากระดาษเลย
มันก็หลงกัน โลกนี้หลงผิวหนังนี้เทานั้น ไมไดหลงอะไรเลยนะ ผิวหนังนี้แผกระจายออกไป
ใหโลกไดลุมหลงจนไมรูเนื้อรูตัว ลืมบุญลืมบาป สรางแตบาปแตกรรมใสตัวเองดวยความ
เพลิดความเพลิน หวังร่ําหวังรวย หวังสวยหวังงาม หวังดีหวังเดน มีแตกิเลสหลอกไปๆ
เพราะหนังบางๆ หุมนี้ไมไดมองดูเลย
ทีนี้เวลาปญญาพิจารณาอันนี้แลว มันดูเราก็เปนอยางนี้แลวดูเขาก็เปนอยางนี้ ดูคน
ทั้งโลก สัตวทั้งโลก มันก็คือหนังอันนี้เองหลอกไวๆ พอมันแจงชัดอันนี้แลวมันก็เปน
โลกวิทู กระจางแจงขึ้นภายในใจของเรา ดูอะไรมันก็แบบเดียวกัน ทีนี้ยนเขาไปภายใน เนื้อ
เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง ยิง่ มีแตความสกปรกโสมม ดูไปเทาไรจิตใจยิ่งมีความสวาง
กระจางแจง เบาหวิวๆ มันรูตรงไหนอุปาทานมันจะคอยปลอยตัวของมันไป อุปาทานคือ
ความยึดมั่นถือมั่นใหหนักถวงหัวใจนั้นมันจะปลอยวางของมันออกไปเรื่อยๆๆ แลวใจเบา
หวิวๆ ยิ่งมีแตความเพลิดความเพลิน อยากพิจารณา อยากรูอยากเห็น จนกระทั่งคอย
ปลอยวางเขาไป จางเขาไป ความยึดมั่นถือมั่นจะจางลงไป เบาลงไป สุดทายความยึดมั่นใน
รางกายนี้ปลอยผึงเลย
ทีนี้จิตจะจาแลวนะที่นี่นะ นี่ละอัศจรรยขนาดไหน พอจิตผานรางกายคือภูเขาภูเรานี้
ไปไดแลว สวางจาไปเลย จากนั้นกาวออกทางปญญายิ่งละเอียดลออ ยิ่งสวางไสว โลกธาตุนี้
มันไปไดหมด เพราะใจนี้ไมมีขอบเขต รูครอบโลกธาตุ นี่เรียกวาปญญา วันนี้อธิบายให
ทานทั้งหลายฟงบาง ไมคอยจะอธิบาย วันนี้ไดอธิบายเสียบาง พอเปนแนวทางแหงการ
พินิจพิจารณาตามที่มีโอกาส จิตใจของเราจะแสดงความแปลกประหลาดไปเรื่อย อัศจรรย
ขึ้นเรื่อย สวางไสวแยบคายไปเรื่อยๆ โดยไมตองไปถามใครนะ ความรูจะเปนขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติ รูตรงไหนเห็นตรงไหนไมมีทางที่จะถกจะเถียงกัน แมนยําๆ
เชนอยางดูหนังเปนตน เราดูหนังของเราเปนยังไง ดูหนังคนอื่นจะไปสงสัยที่ไหน
มันแมนยําอยางนี้แลว ทีนี้อุปาทานความเบาบางของจิตมันก็ถอยตัวเขามา ก็ยิ่งเบาบาง ก็
ประจักษแลวๆ โดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงขัน้ ปญญาที่ละเอียดลออแลวทีนี้หมุนติ้วเลย
มีแตจะใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว จะอยูในกองทุกข กองธาตุกองสังขาร กองสวม
กองถานนี้อีกตอไปไมไดแลว ไมไดแลวเรื่อย ทีนี้จิตก็หมุนติ้ว นี่ละเรียกวาปญญาถึงขั้น
สติปญญาอัตโนมัติ ทํางานโดยลําพังตนเอง โดยไมมีการบีบ ไมมีการบังคับบัญชาใหทํา

๙
เหมือนแตกอ นที่ลากถูกนั ไป ทั้งขี้เกียจขี้คราน ทั้งจะเอาความขยันไมคอยมี มีแตความขี้
เกียจขี้คราน บังคับมันไป
พอไดเหตุไดผลขึ้นมาแลว ความขี้เกียจขี้ครานจะจางไป ความขยันหมั่นเพียรจะ
หนักขึ้นๆ จนถึงขั้นที่วา สติ-ปญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเอง แกกิเลส ฆากิเลสไปโดย
อัตโนมัติ ไมตองบังคับบัญชา ไมวายืน วาเดิน วานั่ง วานอน เวนแตหลับเทานั้น เปน
อาการของจิตที่ตอสูก ับกิเลสเพื่อความหลุดพนของตนโดยถายเดียวเทานั้น นี่ละจิตทาน
ทั้งหลายใหพิจารณาใหดีนะ การสอนอันนี้เราไมไดไปหาคัมภีรไหนๆ มาสอน เราเรียนมา
จากคัมภีรเราก็เรียนมาแลว พอเปนปากเปนทางในการปฏิบัติ
พอปฏิบัติเขาไปๆ ความรูความเห็นแจมแจงขึ้นภายในใจ หายสงสัยเปนลําดับ
ไมไดเหมือนที่เราเรียนในปริยัติ เรียนปริยัติเรียนบาปสงสัยบาป เรียนบุญสงสัยบุญ เรียน
นรกสงสัยนรก เรียนสวรรคสงสัยสวรรค จนกระทั่งนิพพานก็ไปตั้งเวทีตอ สูกับนิพพาน วา
นิพพานมีหรือไมมีนะ นี่เพียงการเรียนเฉยๆ ไมไดตัวจริงมันก็ไมหายสงสัย แตภาคปฏิบัติ
นี้ประจักษเปนลําดับลําดาไปเลยไมสงสัย เปนความจริงลวนๆ เชื่อตัวเองไดเปนลําดับลํา
ดา จนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพน
นี่เราพูดถึงวาสติ-ปญญาอัตโนมัตกิ าวเชื่อมเขาไปหามหาสติ-มหาปญญา
ลวน
แลวแตเปนกิริยาของจิตที่ฟาดฟนกิเลสประเภทตางๆ ใหขาดสะบั้นลงไป ๆ จนกระทั่งมุด
มอดไมมอี ะไรเหลือเลย วิมุตติหลุดพนผางขึน้ มาทันทีในหัวใจ ไมตองไปถามใครก็ได
พระพุทธเจาไมถามใคร พระสงฆสาวกแมไดศกึ ษาอบรมกับพระพุทธเจา แตเวลาตรัสรู
ธรรมขึ้นมาแลวไมไปทูลถามพระพุทธเจาอีก แมองคเดียวไมเคยมี สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็น
เองจากภาคปฏิบัติของตัวเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน
ผูไมปฏิบัติกไ็ มรู จําเพาะตนแมนยําๆ ตลอดมา
นี่ละธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อไดรูไดเห็นขึ้นมาภายในใจแลวจึงไมมกี ารสงสัยในการ
แนะนําสั่งสอน เพราะไดผานมาแลวจากภาคปฏิบัติของตนทุกสิ่งทุกอยาง เห็นก็ตนเห็น
กอนรูกอน แลวนํามาสั่งสอนก็เอาสิ่งที่มีที่เปนอยูใ นใจ ที่รูแลวเห็นแลวนี้ออกสอน จึงไมมี
ขยาดครั่นครามวาจะผิดไปๆ แมนยําๆ ตลอดถึงนิพพาน พระพุทธเจาทานสงสัยนิพพานที่
ไหน พอผางเทานั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปนิพพานไมตองถาม จาขึ้นมาแลว จิตของเราที่มัน
มัวหมอง ทีม่ ันมืดตื้อ ที่ไมมีราค่ําราคา มีแตกิเลสนั้นละเหยียบย่ําไป โดยถือวากิเลสเปน
ของมีราค่ําราคาไปเสีย อะไรก็มีราคาไปหมด วิ่งตามกิเลสก็เปนไฟเผาตัวไปตลอด

๑๐
พอวิ่งมาสูธรรม เห็นธรรมเปนคูแขงกับกิเลสไดทนั ทีๆ ตามขั้นของธรรม ชนะ
กิเลสไปเปนลําดับลําดาของขั้นกิเลส นั่นละจนกระทั่งถึงกิเลสมุดมอดไมมอี ะไรเหลือ ธรรม
จาขึ้นมาภายในจิตใจ ไมตองไปถามใครเลย รูขึ้นมา ทีนี้การแนะนําสั่งสอนใคร ก็เราสั่ง
สอนเรามาเต็มเหนี่ยวแลว สั่งสอนผูอื่นมันจะยากอะไร มันยากในการสั่งสอนเจาของนี่ละ
ยากเปนอันดับหนึ่ง สั่งสอนผูอื่นก็ไมไดยากอะไรนักนะ พูดไปตามความจริง ก็เรารูเห็น
แลวจะไปสอนยากอะไร นอกจากผูทยี่ ังไมรูไมเห็นก็ยากสําหรับผูมาศึกษาเอง แตผูสอนไม
ยากเพราะผูสอนไดรูแลวเห็นแลว รูแจงเห็นจริงทุกอยาง และสอนออกไปตามหลักความ
จริงที่มีอยูในหัวใจของตน จึงไมยาก
สําหรับผูปฏิบัติที่จะไปแกไขดัดแปลงตามอรรถธรรมที่ทานสอนไวนั้น มียากเปน
ธรรมดา ยากบาง งายบาง สวนมากมักจะยากตลอดไป แตเราถูไถไปแบบเดียวกันแลว
ตอไปมันก็ลนื่ ไปดังที่วาสติ-ปญญาอัตโนมัติ ถึงขั้นนี้แลวคําวาความเพียรไมมี ไดรั้งเอาไว
ไมงั้นมันจะเลยเถิดเตลิดเปดเปง เพราะความเพลินในความพากเพียรของตน จึงตองได
ยับยั้งเอาไว ใหพักในสมาธิบาง ใหพักนอนหลับบาง ไมงั้นมันจะเลยเถิด เพราะจิตนี้ผาด
โผนมาก ถึงขั้นที่จะใหหลุดพนจากทุกข จะไมอยูทาเดียว คือมีแตจะไปทาเดียวๆ นี่
ความเห็นทุกขเห็นเต็มหัวใจ เห็นความสุขความประเสริฐเลิศเลอของธรรมทั้งหลายก็เต็ม
หัวใจเชนเดียวกัน
เมื่อเปนเชนนั้นมันจึงตองดีดตองดิ้น ซึ่งเราไมเคยเปนมามันก็เปนขึ้นมาเอง ดีดดิ้น
จนกระทั่งกิเลสฟดกันจนไมมีกิเลสเหลือแลว ความดีดดิ้นก็หายไป เพราะการตอสูไมมี นั่น
ละทานวาวิมุตติหลุดพนแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ
พรหมจรรยคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสไดจบสิ้นลงไปแลว ไมมีกิเลสตัวใด
จะมาตอสูอกี ทานบอกวาหมด กตํ กรณียํ กิจที่ควรกระทําก็คือการแกกิเลสดวยความ
เพียร ก็ไดทาํ ลงไปเสร็จเรียบรอย จะทํากิจอื่นที่ยงิ่ กวานี้ไปอีกไมมี
นั่นละทานผูทํางานแกกิเลสภายในจิตใจมีวันสิ้นสุดวิมุตติหลุดพนไปได แตการวิ่ง
ตามกิเลสวิ่งเทาไรไมมีสิ้นมีสุดมาตั้งกัปตัง้ กัลป ตายเกิดกองกันอยูนี้ไมทราบเทาไร แบก
กองทุกขมานี้ไมทราบเทาไร ไมรูทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ไมมีกาํ หนด หากแบกกันไปอยางนี้
เพราะความลุมหลง เหมือนมดแดงไตขอบดงนั่นแหละ ไตไปไตมามันก็มาขอบดงอันเกา
นั่นแหละ กามภพ รูปภพ อรูปภพนั่นแหละ มันก็ไมรูวาเปนภพที่ตนเคยมาแลว แตพอรู
แจงขึ้นนี้มันรูหมดเลยทันที หายสงสัย

๑๑
นั่นละพระพุทธเจา-พระสาวกทานสอนโลกทานสอนดวยความไมสงสัย ดวยการ
ประจักษในหัวใจทุกสิ่งทุกอยาง บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน เปรตผี
ประเภทตางๆ ทานบรรจุไวในหัวใจทานหมด แตทานไมไดตื่นเตน ควรที่จะแสดงหนักเบา
มากนอยทานแสดง ไมควรแสดงไมใชวิสัยของผูจะไดยินไดฟงธรรมประเภทนี้ ทานก็
เหมือนไมรูไมเห็นทานไมแสดง นั่นเปนอยางนั้นนะ ขอใหทานทั้งหลายไดนําไปปฏิบัติ
ศาสนาพุทธของเรานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ไมมีที่ไหนที่จะมาแขงพุทธศาสนา
เพราะศาสดาของเราเปนผูสิ้นกิเลส ทรงไวแลวซึ่งโลกวิทู รูแจงโลกทั้งโลกนอกโลกใน
ตลอดทั่วถึง ไมมีใครเสมอแลว
การสอนโลกจึงสอนดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกสิ่งทุกอยางแลว ขอใหกาว
เดินตามนั้นเถิด จะเปนไปเพื่อความเปนสิริมงคลแกเรา การทําบุญใหทาน รักษาศีล
ภาวนาอยาปลอยอยาวาง นี้คือบันไดที่เลิศเลอละ จะนําเราใหหลุดพนจากทุกขโดยไมตอง
สงสัย สวนความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกไดแกเอานีเ้ ปนเรื่องของกิเลส จะพากันตาย
จมกันอยูนี้กองกัน ไมมวี ันสิ้นสุดลงไดเลย กัปไหนกัลปใดก็จะตายกองกัน ถาเราเห็นสิ่งนี้
วาเปนของวิเศษวิโส พากันจําเอานะ ตายแลวไมมีใครเอาไปไดละ สมบัติกองเทาภูเขาก็
เปนสมบัติ เราก็คือเรา ตายแลวหมดความหมายทั้งลมหายใจและตัวของเรา สิ่งที่จะ
ติดตามเราไปคือบุญกับบาป เราไดสรางไวยังไงบาง
ถาเราสรางบุญสรางกุศลไวแลวอยูในโลกนี้ก็เย็นภายในใจ
ถาเราไมไดสรางบุญ
สรางแตบาปอยูโลกนี้มันก็รอน ถึงจะแสดงอาการยิ้มแยมแจมใสโออากับสมบัติเงินทอง
ขาวของมีมากมีนอยก็ตาม แตหัวใจมันแฟบๆ นะ มันเปนทุกขอยูในใจ ไมอาจจะแสดงให
ใครได ทั้งๆ ที่แบกกองทุกขอยูดว ยความเปนเศรษฐีนั่นแหละ เนื่องจากไมเคยไดสราง
ความดี ความดีนั้นก็ไมมาชโลมจิตใจใหไดยิ้มแยมแจมใส ถามีแตความเหี่ยวแหงในใจ
ตายแลวก็เหมือนโลกทั้งหลายที่เขาตายกันไป หาที่ยึดที่เกาะไมได อยูในโลกนี้เปนเศรษฐี
ไปโลกหนาเปนทุคตะเข็ญใจ เพราะไมไดนําสมบัติเหลานี้ไปทําประโยชนใหเปนคุณธรรม
อันเลิศเลอเขาสูใจของตน มันก็ตายไปเหมือนหมาตัวหนึ่งตายนั่นละ เขาใจไหม
เราอยากเปนเหมือนหมาตัวหนึ่งตายไหม ถาไมอยากเปนเหมือนหมาใหอยูแบบคน
ใหมีศีล มีทาน มีการภาวนา สรางคุณงามความดีทั้งหลายเราจะเปนคนตลอดไป ถาเราไม
สนใจกับอรรถกับธรรม สนใจแตความฟุงเฟอเหอเหิม เหมือนหนึ่งวาไมมีปาชา นี้เรียกวา
สัตวไมมีเจาของ ตายแลวสูหมาไมไดนะ หมาบางตัวที่ตายมันอยูกับเจาของ เจาของเปน
พระเสียดวย รักใครใฝใจกับเจาของตายแลวมันไปสวรรคไดสบายนะหมา ไอเราเห็นพระก็

๑๒
ไมอยากจะพบจะเห็น ดีไมดีชี้หนาดาทอก็มี ประเภทนี้เกงกวาสัตวนรกไปอีกนะ มันจะไป
เปนอาจารยสัตวนรก ใครอยากไปเปนอาจารยสัตวนรกไหม ถาไมอยากเปนอาจารยใหเห็น
สิ่งที่กลาวมาเหลานี้เปนภัย อยาไปใกลชิดติดพันกับมัน สิ่งใดที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว
ใหยึดใหถือ ใหเปนหลักเปนเกณฑแกตน จะเปนสิริมงคลตอตนของเราทั้งชาตินี้และชาติ
หนา
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก
ทานผูฟงทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ)
คุณทองกอน
เมื่อประมาณทุมหนึ่งทีผ่ านมา ทางสํานักนายกรัฐมนตรีได
ออกแถลงการณฉบับหนึ่ง วาเปนแถลงการณอาการพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราช
ขอรับ โดยอางวารัฐบาลโดยสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับรายงานจากแพทยโรงพยาบาลจุฬาฯ
รายงานถึงอาการพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราชวา มีพระอาการพระประชวรหลาย
ระบบ บางระบบไดรับการรักษาแลวดีขึ้น แตมีบางระบบที่ทรุดหนักลง ถึงกับบางครั้งตอง
ใหเครื่องชวยหายใจและไมอาจลงพระนามใดๆ ได สํานักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไดรับแลวก็
เลยมีความเห็นวา สมควรใหพระองคประทับอยูที่โรงพยาบาลตอไป เพื่อใหไดรับการ
รักษาอยางใกลชิด โดยรัฐบาลจะดูแลเปนอยางดี และยังบอกดวยวารัฐบาลใหพระองคงด
ปฏิบัติศาสนกิจ หรือรับแขก อยางที่พระองคเคยทําอยูทุกวันนี้ เชนทุกวันที่ ๑๕ มาลง
อุโบสถ ทุกวันเวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกาพระองคจะออกมารับญาติโยมที่ไปเฝาเปนปกติ
อยู แตนี้บอกวารัฐบาลเห็นวาไมควรออกมารับแขก และไมควรไปปฏิบัติศาสนกิจและบอก
วาตอไปก็จะทยอยแถลงมาใหทราบตอไปเรื่อยๆ
จากการตรวจสอบก็ไดทราบวา ผูที่ทําแถลงการณนี้เปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในเบื้องตนนี้ทราบวาชื่อนายสุรชัย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือรองจากนายบวรศักดิ์
บวรศักดิ์นี่เปนลูกพี่ลูกนองกับคุณวิษณุ เครืองาม วันนี้คณะรัฐมนตรีไปอยูทปี่ กษใตหมด
เลย
ที่สํานักนายกฯก็มีแตนายวิษณุกับนายบวรศักดิ์กับพวกอยูเทานั้น
แลวก็ออก
แถลงการณมา อาจารยนพดลทานโทรศัพทไปถามทานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุญยง
ยุทธ คุณยงยุทธก็ตอบวาไมทราบเรื่องนี้ และนายกฯก็ไมทราบ คุณยงยุทธเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเวลานี้อยูที่นครศรีธรรมราชกับทานนายกฯ โทรศัพทกลับไปตอวาคุณสุรชัย
วา รูไหมวาแถลงออกไปอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้น นีค่ ือลาสุดขอรับ
เกลามาพิจารณาจากคําแถลงในชั้นนี้ เห็นขอที่นาตําหนิคือวา หนึ่ง เปนการที่
รัฐบาล ถาพูดวาเปนรัฐบาล ก็คือฆราวาสเขาไปสั่งสมเด็จพระสังฆราชไมใหรับแขก

๑๓
เหมือนกับวาหลวงตาไมสบายเทาบวมก็มีคนมาสัง่ หลวงตาวาอยาเทศน ใหหลวงตานอน
อยูแตกุฏิ หามไปปฏิบัตศิ าสนกิจอีกดวย นี่ก็คือขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะถือเปน
สิทธิสวนบุคคลที่สมเด็จพระสังฆราชทานจะทําอะไรก็ได หากทานมีพระสติที่จะทํา อันนี้ก็
เทากับลวงรัฐธรรมนูญ เปนคําสั่งรัฐบาลที่นาอับอายมาก ถาพูดถึงวาเปนรัฐบาลทํา ขอสอง
ยอมขัดตอพระธรรมวินัยอีกนั่นแหละ คือฆราวาสไปสั่งพระไดยังไงขอรับวาไมใหออกมา
รับแขก ไมใหไปสวดมนต
หลวงตา
ก็นั่นแลวมันปลอมมาทัง้ นั้นละ
คุณทองกอน
เลยมากราบเรียนหลวงตาเพื่อขออนุญาตวาพรุงนี้ จะเอา
เทาที่อาสาสมัครที่จะไปทักทวงกันได เพราะถาปลอยไปมันจะเอาโอกาสนี้บอกวา เพื่อจะ
เอาไปอางดวยนะครับ
หลวงตา
มันฉวยโอกาสนั่นแหละ พวกนี้มีแตพวกฉวยโอกาส พูด
ตรงๆ อยางนี้เลย
คุณทองกอน
ถามวาทําอยางนี้ไดยังไง เขาบอกวาสํานักนายกเองมีหนังสือ
ไปถึงแพทยที่จุฬา อางวาจะเอาไปกราบทูลพระเจาอยูหัวฯ เอะอะๆ ก็อางพระเจาอยูหัวฯ
เอามาขมขูพวกเรา
หลวงตา
มันหลบมันหลีก มันทุกอยางรอยสันพันคมพวกนี้นะ เราไม
เชื่อ เราเชื่อหลักธรรมหลักวินัย การที่จะทรงทําอะไรเปนพระอัธยาศัยของทานเอง ใคร
ฆราวาสที่ไหนจะมาบีบมาบังคับไว แลวจะไปอางวาเปนรัฐบาลทําอยางนั้นอยางนี้ รัฐบาล
เปนใหญเปนโตมาจากไหนยิ่งกวาพระผูทรงธรรมทรงวินัยจะปฏิบัติตอกัน
คุณทองกอน
เกลาจะขออนุญาต พาโยมกับพระที่เขาใจไปทักทวงไวเสีย
ครั้งหนึ่งกอน กอนที่เรื่องจะลุกลามไป
หลวงตา
พูดไดๆ หลักธรรมวินัยมียืนยันไวเลย หามทานทําไม วางั้น
เลยนะ หามเพื่อจะเอาผลประโยชนแกตัวเอง แลวเหยียบคนทั้งชาติทงั้ ศาสนาแหลกไป
หมด ไมเห็นดวยเขาใจเหรอ ธรรมวินัยตางหากพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลว ฆราวาสไม
มีสิทธิไมมีอาํ นาจพอจะมาประกาศตนโจงแจงยิ่งกวาพระไป เขาใจแลวเหรอ มันคอย
เปนอยูอยางนี้นะ แหม ลําบากมากนะ พลิกนูน พลิกนี้คอยแตจะสะแตกตับปอดชาติไทย
เรา ศาสนาไทยเรา พวกนี้หิวมาก โหยมาก ดีดดิน้ มากทีเดียว
ฟงไมไดเลยเรา เอาธรรมเขาจับซิมันฟงไมได เพราะฉะนั้นถึงไดปดออกๆ มากี่ครั้ง
แลว มีแตเรื่องอยางนี้ละ ธรรมเปนของจริงรับไมได อันนั้นเปนของปลอมปดออกๆ ตลอด

๑๔
มา นี่ก็กําลังมาปลิ้นปลอนอยูนี่จะใหเปนของจริง มันจริงไดยังไง พระธรรมวินัยไมอํานวย
พระสงฆ อยาวาแตสมเด็จพระสังฆราชใครก็ตามสมควรที่จะปฏิบัติยังไงทานปฏิบัติของ
ทานเอง เรื่องพระเจาพระสงฆที่ดูแลรักษาทาน จําเปนอะไรที่จะเอาโรคเขามาเปนใหญเปน
โตเพื่อจะนําผลประโยชนของตัวเองไปเหยียบประชาชน รัฐบาลอยางนั้นรัฐแบนอยางนี้ วา
ไป ภาษาธรรมไมเหมือนอะไรนะ ตรงไปตรงมาเลย อันนี้มัน แหม มันปลิ้นปลอน
หลอกลวงรอยสันพันคม ฟงไมไดเลยนะออกมาแงไหนๆ ฟงไมได
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

