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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ศาสนาถือไมถูกเปนภัยได 
กอนจังหัน 

อาหารวัดปาบานตาดถาพระเซอๆ ซาๆ เห็นแกปากแกทองแลวตายจมกับกอง
อาหารไดนะ จะไมไดกราบไหวบูชาธรรมเปนขวัญใจ อาหารไมใชเร่ืองเล็กนอย เปนคุณ
กับเปนโทษอยูดวยกัน กินมากๆ ภาวนาไมเปนทาเลย กินมากเทาไรยิ่งนอนมากขี้เกียจ
มาก ราคะตัณหาความดีดดิ้นของใจมาก นี่ละเรื่องอาหาร เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงตอง
สังเกตอาหารใหมาก อาหารสัปปายะ อาหารอะไรเปนที่สบาย มันสบายสําหรับธาตุขนัธ
เพื่อเหยียบหัวใจลงก็มี สบายในการบําเพ็ญธรรมก็ม ี

ที่วาอาหารสัปปายะ หมายถึงอาหารเปนที่สบายสําหรับการบําเพ็ญธรรม และไม
เปนพิษเปนภัยตอธาตุขนัธ ทานเรียกวาอาหารสัปปายะ อาหารเปนที่สะดวกสบาย การ
ภาวนาก็ดี นักขึ้นเวทีฆากเิลสน่ันละรูเร่ืองเหลานี้ไดดี อุปกรณในการรบ เสบียงทุกอยาง
ที่จะหนุนเคร่ืองรบ มันเปนพิษเปนภัยอยูในนั้นดวย เมื่อเจาของไมมีสตสิตังหรือไมมี
ปญญา ถามปีญญา เหลานี้ก็เปนเครื่องสงเสริมจิตใจใหภาวนาไดด ี

การภาวนาฆากิเลสไมใชเร่ืองเล็กนอย ตองใชสตปิญญา ศรัทธา ความพาก
ความเพียรหนาแนนมั่นคง ไมเชนนั้นไปไมรอด ไปไมรอดแลวก็จม แลวก็มาตําหนิติ
เตียนศาสนา เหมือนหนึ่งวาตัวนี้เลิศเลอทั้งๆ ทีจ่มอยูในกองมูตรกองคถูนั้นแหละ วา
เลิศเลอกวาศาสนาไปเสีย มีมากนะ 

พุทธศาสนาเรานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ในสามแดนโลกธาตุนี้คือ
พุทธศาสนาเทานั้น วางั้นเลย ที่พูดอยางตรงไปตรงมา สวนเรื่องพอเร่ืองแมเร่ืองลูก
เร่ืองเตาของใครใครก็นับถือเองของใครของเรานั้นแหละ แตหลักใหญหลักของหัวใจ
สําคัญมากคือศาสนา ถาถือไมถูกเปนภัยไดเหมือนกัน เร่ืองพุทธศาสนาแลวไมมีคําวา
ภัย มีแตคุณลวนๆ ใหอาศัยศาสนาเปนหลักใจ การปฏิบัติหนาที่การงานใหมีธรรมเปน
หลักใจ ถาปลอยใหกิเลสเปนแนวหนาแลวจมทั้งน้ันๆ 

มหาเศรษฐีจมทั้งเปนเห็นไหม เอาเมืองไทยเรานี้เปนเกณฑ มหาเศรษฐีใน
เมืองไทยเรานี้มีเยอะ พวกนี้ละพวกทีจ่ม ทําความเดือดรอนใหแกประชาชน ใหแกโลก
ไดมากที่สุด เศรษฐีสมบัติไปจากเศรษฐีกิเลส ความไดไมพอๆ นี่ละทําเจาของใหเสีย 
เจาของยังภูมิใจนะ วาไดสมบัติเงินทองขาวของเทานั้นเทานี้ หัวใจจมลงนรก จานรกเขา
จดทะเบียนบัญชีไมทันกบัพวกที่โลภมาก อยากไมมีเมืองพอ พวกนี้ละพวกจะจม อยา
เขาใจวาพวกนี้จะครองความสุขความเจริญนะ ไมครอง มีแตฟนแตไฟเทานั้น ผูครอง
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ธรรมเทานั้นจะเปนผูมีความสุขความเจริญ ความรูจักประมาณในหนาที่การงาน
พอเหมาะพอดี ความพอเหมาะพอดีไปอยูที่ไหนดี ถากเิลสไปที่ไหนไมมีคําวาพอๆ 
ตายก็ยังไมพอ ยังทะเยอทะยานเรื่อยๆ  นี่ทานเรียกวากิเลส มันอยูในหัวใจสัตวโลกน่ัน
แหละ แลวมันทําลายสัตวโลก ธรรมคือความรูจักพิษภัยแกไขกิเลสเหลานี้แหละ 
เรียกวาธรรม อยูในหัวใจเราเอง ใหพากันพินิจพิจารณา 

สําหรับพระสติเปนสําคัญ เคยสอนย้ําแลวย้ําเลา สติเปนของสําคัญมาก อยา
เผลอสติ อยูไหนถาเปนคนไมเผลอสติแลว ยืนเดินนั่งนอนมีคุณคามีราคาตลอด ถา
เผลอสติเมื่อไรคุณคาราคาลดลงๆ ถาเลยจากนั้นไปเขาก็เรียกคนบา ไมมีสติแลวเปน
คนบาทั้งนั้น เห็นไหมอยูตามทางไฟเขียวไฟแดงไอบาน่ันนะ มันไปจัดไปทําอะไรอยูไฟ
เขียวไฟแดง รถวิ่งขวักไขว ทั้งรถจะหลีกรถ รถจะหลีกบา ยุงไปหมด นั่นละคนไมมีสติ
คุมครองรักษาเปนอยางน้ัน ใจนี้รูเฉยๆ ไมมีผูบงัคับ ใจก็รูเฉยๆ อยางคนบาไมมีสติ
เปนเครื่องบังคับบัญชา ไมมีสติเปนเจาของดูเอา 

คนเราที่พอดูไดๆ ทั่วๆ ไปมีสติเปนเครื่องกํากับรักษา และมีปญญาสอดแทรก
เขาไปดวย เครื่องรักษาใจคือสติกับปญญา ถาไมมีสติปญญาไมมีความหมายทั้งน้ัน 
ความรูนี้รู ไสเดือนมันก็รู บุงกือมันก็รู แตมันกรู็ไปตามประสาของมัน เพราะสติปญญา
ที่จะคุมครองใหดีกวานั้นไมมี เขาก็ไปตามเรื่องของเขาอยางนั้น มนุษยเรานี้เปนอยาง
หนึ่งตางหาก สูงกวาสัตวทั้งหลาย สติปญญานําไปใชในทางที่เปนประโยชน อยา
นําไปใชในสิ่งที่จะเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน ถากิเลสนําไปใชเปนไฟทั้งนั้นแหละ ถา
ธรรมนําไปใชเปนคุณเปนประโยชนโดยถายเดียว 

นักภาวนาเอาใหจริงใหจังนะพระ จะไมมพีระครองมรรคครองผลตามทางของ
ศาสดาที่ทรงสอนไวแลวนะเวลานี้ ใครก็เห็นกิเลสตัณหาเปนของเลิศของเลอดีเดนยิ่ง
กวาอรรถกวาธรรม นั่นละตัวมูตรตัวคูถยกขึ้นมาเหยียบธรรม ธรรมเลยปรากฏไมได
เวลานี้ มีแตมูตรคูถขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลงเต็มบานเต็มเมือง กินไมพอ ตายทิ้งเปลาๆ นี่
ละตัวมันครอบโลกธาต ุ

ไปหาซินะ เอามาอวดบางอวดธรรมพระพุทธเจา ใครดีดดิ้นเปนบากันอยูนั้น 
กองเงินกองทองเทาภูเขา เอาความสุขเปนที่ภูมิใจอยูในหัวใจของเศรษฐคีนนั้นมาอวด
เศรษฐีธรรมบางวะ เศรษฐีธรรมคือพระพุทธเจา พระอรหันต นี้เรียกวาเศรษฐีธรรม 
สอนโลกทานสอนดวยความเปนเศรษฐีธรรม เย็นไปตลอด พระพุทธเจาบรมสุข สาวก
ทั้งหลายเปนบรมสุข นําบรมสุขสอนโลกมหันตทุกข ตางกันนะ 

ใครก็มีแตความทุกขรอนๆ เอาอะไรมาเปนตัวอยางกันไมมี มีแตความ
เดือดรอนวุนวายทั้งนั้นโลก วิ่งตามกเิลสกันอยางน้ีเอาจมได ไมวาเขาวาเราจมไดทั้งน้ัน
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ถาว่ิงตามกิเลส ถาหากเปนของดิบของดีแลวพระพุทธเจาจะยกกิเลสขึ้นเปนศาสดา
เปนไรวะ นี่ยกกิเลสขึ้นมาก็ยกเพื่อทุม เพื่อโยนลงเหวลงบอ เพราะมันเปนฟนเปนไฟ
เปนภัยตอโลก พวกเราทั้งหลายอยาไปเทิดทูนมนัเกินไปนะจม เอาละวันนี้พูดเทานี้ ให
พร 

หลังจังหัน 

วันธรรมดาสวนมากเรามักจะไปตามโรงพยาบาล ถาเปนวันเสารหรือวันอาทิตย
มักจะไปตามวัด ไปทีไ่หนไมวาไปโรงพยาบาลไมวาไปวัด ของเต็มรถเลย เต็มเอี๊ยด
ไมใชธรรมดา เปนอยางน้ัน ที่มันเต็มเอี๊ยดคือไปตามทาง มองเห็นอะไรมีแตอยากได
อยากเอาไปทําบุญ แลวก็ขนขึ้นๆ จนกระทั่งคนขับรถวา โอย มันเต็มหมดแลวรถจะไป
ไมได เหอ เอาไป คอยๆ ไปเอา บางทีคอยๆ ไป มันหนักดวย เปนอยางน้ันละ คือ
อะไรกอ็ยากไดๆ ไปทําบุญ ความเมตตา ศรัทธา มันกลมกลืนเปนอันเดียวกัน 

อันนี้ก็เปนมาจากนิสัยเหมือนกัน เราชัดเจน เวลาบวชนี้ไปอยูกับวัดใดๆ ครูบา
อาจารยองคใดตระหนี่ถี่เหนียว อยูไมติดนะเรา พูดตรงๆ มนัคับหัวอก เปนอยางน้ัน
นะ ไปอยูกบัครูบาอาจารยองคใด สวนมากก็ตองหมายถึงหัวหนาวัดๆ ถาตระหนี่ถี่
เหนียวเห็นแกตัวแลวนี้อยูไมไดนะมนัคับหัวอก มันหากเปนอยูในจิต ถาเปนนัก
เสียสละเชนอยางสมเด็จมหาวีรวงศ(พิมพ ธมมฺธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ เราเทิดทูนเลย 
ทางดานปริยัติ ทางดานปฏิบัติ มีครูบาอาจารยที่มาอยูในหัวใจเราสององค เราบอกเลย 
ทางภาคปฏิบัติก็หลวงปูมั่น ทางภาคปริยัติฝายปกครองก็สมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรี
มหาธาต ุ

องคนั้นเปนนักเสียสละ มีเทาไรหมดไมมีเหลือ เพราะเราเปนคนดูแลสมบัติทุก
ส่ิงทุกอยางของทาน ดูแลหมดเลย ก็เห็นหมดของ ไดมามากนอยเพียงไรเห็นหมดเลย 
แตไมมีเหลือแหละ แจกทานหมด อยูกับทานเราก็รูนิสัยทาน ทานก็รูนิสัยเราเหมือนกัน 
ทานคงจะเมตตาเรามากอยู ออกปฏิบัติแลวทานยังตามจะเอากลับไปวัดพระศรี
มหาธาตุ คือไปอยูกรุงเทพกอน เพราะทานยังไมไดมาเปนเจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ 
ทานอยูวัดบรมนิวาส ทานจะเอาเขาวัดบรมนิวาส 

เราก็ไดโอกาสแลวที่จะออกปฏิบัต ิ เพราะคําสัตยคําจริงตั้งไวเรียบรอยแลว 
อะไรก็ทําลายไมไดเลย คือสําเร็จแลวตามความมุงหมาย เราตั้งใจเรียนเพื่อเปนปาก
เปนทางในการปฏิบัติ อยางไรก็ขอใหไดเปรียญ ๓ ประโยค นักธรรมจะไดชั้นใดกต็าม 
เปรียญ ๓ ประโยคนี้เปนเครื่องตัดสินกัน พอได ๓ ประโยคแลวเราจะออกโดย
ถายเดียว นี่สําคัญตรงนี ้
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สมเด็จมหาวีรวงศนี้รูสึกทานเมตตามาก เพราะเราอยูกุฏิเดียวกับทาน เปนคน
ดูแลพระเณร คณะของทานก็เราเปนหัวหนาคณะรองทานลงมา ทานเปนใหญครอบไป
หมด เราเปนหัวหนาคณะทุกส่ิงทกุอยางเราเปนคนดูแล มักจะเปนอยางน้ันไปที่ไหน 
ทานก็รูนิสัยเราไดดี ทานพยายามจะเอาเรากลับกรุงเทพตลอดๆ แตเราก็มีแตจะพุงๆ 
ทาเดียวตามความมุงหมายที่ออกปฏบิัติ จนกระทั่งถงึวาระสุดทายทานเจาคุณศรีวรคุณ 
นองชายทานเจาคุณอุบาลี ทานเปนเพื่อนกัน ในรูปก็เห็นอยู อยูวัดสุทธาวาสเราก็เห็น 

ทานเจาคุณศรีวรคุณเอาเราไวได คือสมเด็จมหาวีรวงศตอนนั้นทานยังไมไดเปน
สมเด็จ เผาศพหลวงปูมัน่ พูดใหมนัชัดเจนเสีย ตอนนั้นอยูกับใครไมไดเลย จิตหมุน
เปนธรรมจักรตลอดเวลา จนกระทั่งครูบาอาจารยบางองคทานยังวา มหาบัวเวลาทาน
อาจารยมั่นมีชีวิตอยูนี้เหมือนเงาเทียมตัว บทเวลาทานมรณภาพไปแลวหายหนาเงียบ
เลยไมมาเหลียวแล วางั้นนะ เพราะทานไมรูภายในของเราซี เราปฏิบตัิบูชาทาน เขาใจ
ไหม เร่ืองศพเรื่องเมรุใครดูก็ได เราปฏิบัติบูชาทาน จิตตอนนั้นมันกําลังเปนธรรมจักร 
หมุนติ้วๆ อยูกับใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียวๆ  

เราไมอยูหางไกลสถานทีจ่ัดงานศพแหละ ไปอยูทางบานนาคํา ภูเขา ทางไป
กาฬสินธุ อยูองคเดียว เวลาจะมาหาทานพอฉันจังหันเสร็จแลวก็เดินทาง เดินทางมันก็
หมุนของมันตลอด อยางน้ันละ มาก็ไปกราบศพทานเสร็จเรียบรอยแลวกลับเลย 
เหมือนวาเปนคนละโลกเลยเรากับหลวงปูมั่นในสายตาของเพือ่นฝูงทั้งหลาย คือไมมา
อยูนั้น เพราะมันหมุนอยูภายในนี้ คิดดูในงานศพมาอยู ๔ วันเทานั้น เราไมลืม คือมา
อยูเกี่ยวกับงานศพของทานได ๔ วัน พอเสร็จแลวเปดขึ้นบนเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
เพราะอยูไมไดจริงๆ ถึงขั้นอยูไมไดอยูไมไดนะ 

ในขั้นที่อยูกบัครูบาอาจารย ตองอยูกับครูบาอาจารยศึกษาอบรมเต็มที ่
ปราศจากไมได ขั้นนี้เปนอยางหนึ่ง อกีขั้นหนึ่งที่วาขั้นอยูกับใครไมไดนี้ เปนอีกขั้นหนึง่ 
อยูไมไดเลย งานหมุนตลอดเวลาเวนแตหลับ ดีไมดีนอนไมหลับ มันหมุนของมัน นี่ละ
กิเลสกับธรรมฟดกัน ถงึขั้นธรรมทีม่ีกําลังแลวฆากิเลสนะน่ัน ซัดกับกเิลสบนเวทีคือ
หัวใจไมมีเวลาหยุดหยอน เวนแตหลับเทานั้น แลวก็ร้ังเขามาสูสมาธิพักจิต ไมใหทํางาน
ตอสูกับกิเลสเทานั้น ออกจากนั้นก็ฟดกันตลอดเลย 

พูดถงึขั้นที่วาที่อยูกับใครไมไดคือขั้นนั้นละ มันหมุนอยูตั้งแตหลวงปูมั่นปวยอยู
โนน หมุนอยูตลอดเวลาแลวนั่น ทานก็ทราบเรื่องของเราแลว จิตมันหมุนติ้วๆ อยู
ตลอดเวลา ขึ้นหาทานเรื่อยๆ เรากับทานไมมีอะไรละ ธรรมดาใครจะไปหาทานได
งายๆ เหรอ ผิดเวล่ําเวลาแลวไปไมได สําหรับเราขึ้นไดทุกเวลาเลย ทานไมเคยวาอะไร 
กับเราเองไมเคย ขึ้นเมื่อไรได ทานอยูองคเดยีวปบเขาไปเลย ไปก็กราบเรียนเรื่อง
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ปญหาภายในใจเปนอยางนั้นๆ ทานก็นอนนิ่งฟง พอเสร็จแลว โอย เวลาทานจะลุกทั้งๆ 
ที่ปวยนะ นั่นละกําลังใจ ทานนอนองคเดียวทานจะพัก เราจะเอาเวลานั้น คือธรรมะนี้จะ
ไมมีใครเขาไปเกี่ยวของไดเลย เปนธรรมะเฉพาะภายในจิตใจที่หมุนเปนธรรมจักร ถา
ขัดของตรงไหนก็เขาไปหาทาน ทานเปดปบใหแลว ไดแลวกราบปบๆ ไปเลย เปนอยาง
นั้นละ 

มันหมุนมาตั้งแตกอนทานปวยแลว มันหมุนแลวละจิต หมุนเปนธรรมจักร จึง
วาเวลากิเลสมีกําลังอยูบนหัวใจของสัตวโลก กเิลสจะทํางานเปนวัฏจักรของมันทัง้นั้น 
หมุนตลอดเวลา กิเลสเปนวัฏจักรทํางานอยูบนหัวใจสัตว ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรม 
ธรรมมีกําลังแลวที่นี่ธรรมเปนธรรมจักรหมุนฆากิเลส นี่ละถึงขั้นหมุนฆากิเลสแลวเอา
เลย สติปญญาเปนอัตโนมัติแลวนั้นกิเลสเกิดไมได มีเทาไรก็จะคอยยุบยอบลงๆ ทีจ่ะ
เกิดใหมเกิดไมได ถึงขัน้สติปญญาอัตโนมัติมีแตขั้นสังหารกิเลสโดยถายเดียว หมุน
ตลอดเลย 

ทานทราบแลวตั้งแตทานเริ่มปวย ทานทราบอยูแลวเรื่องของเรา ทานปวยหนัก
ทางธาตุขันธ เราก็ปวยหนักทางดานจิตใจ ออกจากทานปบเขาทางจงกรมปุบ เดี๋ยวพระ
เณรไปหาแลว ปุบปบออกมาหาทาน จากทานก็เขาทางจงกรมอยูอยางน้ันละ มันหมุน
ของมัน นีถ่ึงขั้นธรรมมีกําลังฆากิเลส ก็เหมือนกิเลสมีกําลังทําลายสัตว เปนแบบ
เดียวกัน แตกอนเราก็ไมเคยรู มันมาเปนที่หัวใจ เวลาธรรมมีกําลังมันสังหารกิเลสเปน
อัตโนมัติของมัน ไมตองบอกวามีความพากเพียร ไมพูดความพากเพียร เพื่อพนทุกข
นั้นถูก ความเพียรในประโยคพยายามไมมี ไดร้ังเอาไวๆ มันไมยอมหลับยอมนอนเลย 
หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา กิเลสมีแตคอยมุดมอดลงๆ ลงไปเรือ่ยๆ เมื่อธรรมขั้นนี้ไดขึ้น
แลวกิเลสขึ้นไมได ซดัลงๆ  

บางทีก็ยังเคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง ฟาดลงไปจนมนัเงียบไปหมดเลย 
คุยเขี่ยที่ไหนไมมี เหอ นี่ไมใชมันเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้มาแลวเหรอ แตไมได
สําคัญตนนะ วาเฉยๆ วาเวลากิเลสวาง คนหาที่ไหนก็ไมเจอ หือ ไมใชมันเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ สักเดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ซัดกันเลยๆ ฟาดจนกระทั่งขาด
สะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือ เลยไมถามอรหันตนอยอรหันตใหญ ไมถาม
เลย เปนอยางน้ันนะ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองสมเด็จมหาวีรวงศ ปเผาศพทานก็ไปพอด ี ทานเจาคุณศรีวร
คุณทานก็ไป ทานเปนเพื่อนกัน ทานจะเอาเรากลับไปกรุงเทพอีก ทานไมปลอยนะทาน
จะเอากลับไปกรุงเทพอกี พรรษา ๑๖ แลวนั่น กําลังหมุนติ้วๆ ทานก็จะเอาเราไป
กรุงเทพ เราก็ไมทราบจะตอบวาไง แตเร่ืองไปนี้ไปไมไดเด็ดขาดวางั้นเถอะ เพราะมัน
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หมุนตลอดแลว ทานก็จะรําคาญจิตหรือยังไงไมทราบ เห็นทางนั้นหมุนติ้วจะเอาเราไป
กรุงเทพโดยถายเดียวๆ เราก็ไมตอบวายังไง ก็รักษามารยาทดวยความเคารพ มีแตจะ
เอากลับกรุงเทพถายเดียว ทานไมไดคิดถงึเร่ืองของเราเลย ทีนี้สักเดี๋ยวทางนั้นก็ขึ้น
ตอบรับกัน เจาคุณศรีวรคุณ เห็นทานหมุนอยางเดียวจะเอากลับๆ ถายเดียวเทานั้น 

ทานก็เลยขึ้น เอย ก็จะเอามาพัวมาพันมาเข็นมาลากเขากลับไปทําไม วางั้นนะ
ทานขึ้น ทานอยูใกลๆ เราไปหาทานไปกราบทาน ทานอยูใกลๆ ก็เปนใหญเปนโตพอ
เปนเหยาเปนเรือนไปแลว ธรรมดาบานเมืองเขาก็ยกใหเปนเหยาเปนเรือนมีครอบครัว
เหยาเรือนไป ถาเปนเด็กก็เปนอกีอยางหนึ่ง ถาเปนผูใหญมีครอบครัวเหยาเรือนแลวก็
เปนอีกอยางหน่ึง นี้อายุพรรษากม็ากแลว ปฏิบัติมาก็นานแลว แลวจะเอาเขากลับไปที่
ไหนอีกละ นีพ้รรษาก็มากแลว ทานก็ถามมา เราอยากตอบทานตั้งแตยังไมถาม 

ทานมหาพรรษาเทาไรแลว เราอยากตอบตัง้แตทานยังไมถาม ได ๑๖ พรรษา 
เราก็วางั้นเลย นูนนะเปนอุปชฌายกไ็ดแลว ทานขึ้นเลยนะ ๑๖ พรรษาเปนอุปชฌายก็
ไดแลว แลวจะลากไปเปนลูกเขยใหมไดยังไงทานวางั้น ทานนิ่งนะ เราออกไดทางนั้นละ 
วา ๑๖ พรรษาแลว นั่นนะเปนอุปชฌายก็ไดแลว จะลากทานไปเปนลูกเขยใหมยังไง 
สุดทายออกชองน้ีได 

นี่พูดถึงเร่ืองจิตมันหมุน ยังไงก็กลับไมไดวางั้นเถอะ เพราะมันพุงๆ จะไป
ถายเดียว เวลาจิตมีกําลังทํางานฆากิเลสเปนเอง กิเลสทําลายสัตวเปนเองเปนอัตโนมตั ิ
เวลาธรรมมีกําลังทําลายกิเลสเปนอัตโนมัติก็เหมือนกัน พุงๆ จากสติปญญาอัตโนมตัิ
แลวกาวเขาสูมหาสติมหาปญญา ซึมไปเลย ความรวดเร็วของสตปิญญาขั้นนี้พูดไมถูก 
จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมด สติปญญาอัตโนมัต ิ มหาสติมหาปญญา เปนมรรคทั้งน้ัน 
พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว มหาสติมหาปญญานี้ยุติทันทีเลยไมตองบังคับ 

แตกอนมันหมุนตลอด ก็มันฆากเิลส เมื่อกิเลสมวนเสื่อลงไปแลวก็จะใหมัน
หมุนหาอะไร อันนี้ก็ยุติไปเองก็รูเอง เปนอยางน้ันละ จากน้ันมาก็ไมมีอะไรที่จะมาแสดง 
พูดใหมันชัดเจน ตั้งแตวันนั้นแลวไมปรากฏวากิเลสยิบแย็บขึ้นมาใหจับตัวมันได หือ 
กิเลสกูนึกวามึงมวนเสื่อไปหมดตั้งแตวันนั้นแลว มึงยังโผลขึ้นมาไดอีกเหรอ ไมเคยมี
เลย แลวเราก็ไมเคยสงสัยดวย นั่นละจิต พออนันั้นขาดสะบั้นลงไปแลวหมดเรื่องโลก
ทั้งหลาย สมมุติทั้งปวงหมดโดยสิน้เชิงในหัวใจไมมีเลย วางตลอดเวลา นั่นทานวา 
สฺุญโต โลกํ คือจิตวางเปลาสูญเปลา โลกสูญเปลา โลกสมมุติสูญจากจิตโดยสิ้นเชิง 
สมมุติทั้งหมด หมดโดยสิ้นเชิง วิมุตติก็คือธรรมชาติที่เปนธรรมธาตุ จาแลวนั่น 

นี่ละการปฏิบัติธรรม ถาปฏิบัติเอาจริงเอาจังเปนอยางน้ันรูอยางน้ันเห็นอยาง
นั้น ทุกวันนี้ธรรมะเปน อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาเชนเดียวกับกิเลส บาปทําก็
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ไมมีกาลเวลา ทําบาปเมื่อไรเปนบาป ทําทางกิเลสเมื่อไรเปนกิเลส ถาหมุนไปทางธรรม
เมื่อไรเปนธรรมตลอดเวลา เปน อกาลิโก เหมือนกันหมด นี่เราพูดถึงธรรมเวลามีกําลัง
ฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน ไมตองบังคับบัญชาวาความพากเพียรฆากิเลส ไมมีละ 
เพียรก็เพียรเพื่อพนทกุขเทานั้น แตเพียรเพื่อประโยคพยายามไมมี ไดร้ังเอาไวๆ หมุน
ติ้วๆ ตลอด จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวหมดปญหาทันที จากนั้นแลวทานวา
นิพพานเที่ยง มันก็ดูหัวใจนั้นสงสัยที่ไหน นิพพานเที่ยงก็คือใจเที่ยงแลวหมด 

คือสมมุตินี้แลเปนตัวปลิ้นปลอนหลอกลวง ตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไตรลักษณ
คือสมมุตินี้แหละ พออันนี้ขาดไปหมดแลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีในจิตที่บริสุทธิ์
แลว เพราะฉะนั้นใครไปดึงเอานิพพานวา เปนอัตตาบาง อนัตตาบาง จึงใสเปรี้ยง เห็น
ไหมนั่น นิพพานคือนิพพานขึ้นแลวนั่น มีใครมาเถียงไดเมื่อไร ก็มันผานมาหมดแลว
มันรูแลวนี่ใครจะเถียงไดยังไง นิพพานคือนิพพานเปนอยางอื่นไปไมได อนัตตากด็ี
อัตตากด็ีเปนทางกาวเดินเพื่อพระนิพพาน ผูจะถึงพระนิพพานตองกาวเดินตามทาง 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ไปกอน ถงึขั้นวิมุตติหลุดพนเปนอีกฝงหนึ่งแลว นั้นคือพระ
นิพพาน แนะ บอกชัดเจน เขียนไวนั่น ใครเถียงไดเมื่อไร 

แตกอนเถียงกันตาดําตาแดงทั่วประเทศไทย พูดใหมันชัดเจน พอปญหานี้
ขึ้นอยูที่เขื่อนอะไรทางภาคเหนือ (ภูมิพล) เออ เขามาถามปญหานี้ขึ้น เราก็ตอบเดี๋ยว
นั้นเลย หลังจากนั้นเขาก็ออกทางวิทยุบายวันนั้นค่ําวันนั้น ออกตดิกันสองสามวนั เร่ือง
นิพพานเปนอัตตาเปนอนัตตาหายเงียบไปเลย ก็มันทางกาวเดิน จะไปเอาบันไดมาเปน
บานเปนเรือนไดยังไง บานเปนบาน บันไดเปนบันได ใหมันเห็นชัดๆ นั้นแลวมันจะ
สงสัยที่ไหน จึงบอกนิพพานคือนิพพานเปนอื่นไปไมได นัน่ มันก็บอกชัดเจน ขอให
รูจักชัดเจน 

รูภายในจิตใจไมไดเหมือนรูที่เราจดเราจํามานะ ผิดกันมาก เรียนมานะเรียน 
เรียนไปวาไปๆ แมเทศนาวาการก็ลูบไปคลําไปตามตํารับตํารานั้นแหละ แตเวลามัน
หมุนเขามาทางภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเกิดผลขึ้นมา ผลเกิดมากนอยเปนสมบัติของเรา
ดวย เปนที่แนใจเราดวย เวลาเทศนาวาการนี้พลิกแพลง อยางที่เราเทศนทุกวันนี้
เหมือนปริยัติเมื่อไร แตกอนปริยัติเขาเทศนยังไงเราก็เทศนอยางน้ัน เพราะไมมีทางไป
ก็ไปตามทางปริยัติ ไมวาทานวาเราเทศนเปนแบบเดียวกันไปหมด พอกาวเขาทางดาน
ปฏิบัติมันปรากฏขึ้นมาอยางน้ีๆ ธรรม 

ทีนี้เวลาธรรมปรากฏขึ้นมานี้เทศนอยางอื่นไปไมไดนะ เราจะพลิกไปอยางน้ัน
อยางน้ีไมไดเลย ตรงไปตรงมา เลยกลายเปนสํานวนโวหารขวานผาซากไปเลย คือพดู
อยางตรงไปตรงมา พลิกไปอยางอืน่ไมไดเลย จนกระทั่งทุกวันนี้ตรงไปตรงมาอยูงั้น 
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ธรรมแทเปนอยางน้ัน พลิกไปอยางอื่นไมได ตองเปนไปตามความจริง พูดตามความ
จริง เลยโลกทั้งหลายเขาก็วาเปนขวานผาซากไปเสีย มันไมใชผาซาก ไปตามความจริง 
นั่นละเรื่องราว 

การปฏิบัติธรรมใหพากันตั้งอกตั้งใจนะพวกภาวนา สติกับจิตสําคัญมาก ถาสติ
ติดอยูกับจิตแลวกิเลสจะไมเกิด สตดิีเทาไรกิเลสเกิดไมได มันจะดันออกมาสติครอบ
มันไวมันเกิดไมไดๆ ความคิดปรุงนั้นละออกมาเปนสังขารเปนกิเลสมาเผาเจาของ พอ
สติดีแลวความคิดปรุงนี้ขึ้นไมได เราจะเอาคําบริกรรมพุทโธ ความคิดเปนธรรมเสีย 
ไมใชความคิดเปนกิเลส พุทโธๆ เปนธรรม คิดเทาไรพุทโธมากเทาไรๆ ยิ่งแนนเขาๆ 
สงบเย็น ถาเร่ืองความคิดเปนสมุทัยเปนกิเลสตัณหา คิดเทาไรยิ่งเปนฟนเปนไฟ 
ตางกันนะ ความคิดเปนธรรมกับความคิดเปนกิเลสตางกันจากหัวใจดวงเดียวนี้ ใหพา
กันจําเอา เอาละเหนื่อย 

(ขอถวายบูชาธรรม เมื่อกี้หนูฟงเทศนในครัวแลวไดวิธีการพิจารณาเลือกครูบา
อาจารยที่จะสอนเราเจาคะ วาเราจะลงใจคนไหนยังไง) ใชแลว เรามันเคยเลือกมาแลว 
ไปหาครูบาอาจารยองคไหน เราก็นิสัยของเรา ไปหาครูบาอาจารยองคใด ครูบาอาจารย
สวนมากตองพูดถึงเจาอาวาสนะ ครูบาอาจารยองคใดถาตระหนี่ถี่เหน่ียวเราอยูไมไดนะ
มันเปนในจิต มันคับหัวอก ถาองคไหนเปดโลงๆ แลวถึงไหนถึงกัน อยางสมเด็จมหาวีร
วงศนี้ถึงไหนถึงกัน ไดเทาไรมาหมดเลยทานไมมีเหลือ เขากับเราไดผึงเลยทันที 
เพราะฉะนั้นจึงไดเทิดทูน ครูบาอาจารยที่อยูในหัวอกเรานี้มีอยูสองทาน หนึ่งพอแมครู
จารยมั่น สองสมเด็จมหาวีรวงศ 

สมเด็จมหาวีรวงศฝายปริยัติ การใหทานไมมีเหลือเลย เราดูหมด ก็เราเปนคน
รักษาสมบัติของทานนี่ เขามาเต็มตูๆ นี้ กระซิบกันละคอยดูนะ ไมนานละเดี๋ยวหมด 
ทานผานมาทานก็เห็น แลวสักเดี๋ยวจับฉลากทั่วทั้งวัดหมดเลยในตู ใหทานเปนปรกติก็
เปนประจํา เวลาทานจะเอาก็อยางน้ัน ของมาเต็มตูแลวหมดเลยๆ มันถึงใจเรา นิสัยเรา
ตัวเทาหนูก็ตามแตจิตไมไดเปนหนูนะ เปนอยางน้ันละมันกวางมันเบิกออกหมดเลย ไป
เรียนหนังสือมีคณะๆ เรามักเปนหัวหนาคณะ คณะเรานี้มากที่สุดพระเณรเต็มอยูกับเรา 
คณะอื่นๆ ไมคอยมมีาก ถาคณะเราไปอยูที่ไหนแลวมากที่สุด ก็อยางนี้ละมีเทาไรถึง
ไหนถึงกันหมด ไดอะไรมาเปนอันเดียวกัน ครัวเรือนเดียวกันวางั้นเสีย ทีนี้พระเณรก็
ติดละซิเร่ือยมานี้ 

(ขออนุญาตกราบลาไปหาหมอเจาคะ) เออๆ ไป บํารุงรางกายดวย ดูแลจิตใจ
ดวยซิ หมออยูภายนอก รางกายมอบใหหมอ ใจกับกิเลสกับธรรมอยูภายในมอบใหเรา
เปนผูดูแลเอง เขาใจไหมละ เราเปนหมอเพื่อกําจัดกิเลส รักษากิเลสตัวรุนแรงมากกวา
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โรคทางรางกาย โรคกิเลสรุนแรงมากนะ โรครางกายไมเปนอะไรรักษาไดธรรมดา แต
โรคจิตนี้ตองเจาของเปนคนรักษาโดยเฉพาะ เอาใหดี เขาใจ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

