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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๘ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
จิตใจนี้ตองอาศัยการซักฟอก 

 คณะพระอุปฏฐากหลวงปูสังวาลย เขมโก และหลวงพอสนอง กตปุญโญ โดย
อาจารยสัมพันธ ธีรปญโญ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ขอนอมถวายทองคําจํานวน 
๒๓ บาทกวาแดหลวงตามหาบัว สาธุพรอมกัน  

ดีละ ใหสืบหนอตอแขนงหลวงพอสังวาลยไว ทานเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มี
นิสัยกวางขวางเบิกบานยิ้มแยมแจมใส สละทําบุญใหทานไมมีอัดมีอัน้คือหลวงพอ
สังวาลย ใหสืบทอดมรดกที่มีคุณคามากของทานไวใหดีบรรดาพระลูกพระหลาน หลวง
ตามาเห็นพระลูกพระหลานก็พอใจ ดีใจ ยิ้มแยมแจมใสตอนรับกัน ใหพากันตั้งใจ
ปฏิบัติ ความเย็นอยูกับศีลธรรม ไมมีอะไรเย็นหรืออบอุนยิ่งกวาศีลกวาธรรมภายในใจ
กายวาจาของพระเรา  

พระเราอยูคนเดียวในปาในเขาที่แจงที่ลับ อยูที่ไหนๆ เย็นหมด เย็นดวยศีลดวย
ธรรมของตนที่ปฏิบัติได ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จิตใจชุมเย็นผองใส อยูที่ไหนมีราค่ํา
ราคาเต็มอยูกับพระเราผูมีศีล สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติ เต็มกายวาจาใจนี้แหละ อยาง
อื่นอยางใดไมมีที่จะเสมอเหมือนเรื่องคุณคาราคา ไมมอีะไรเสมอเหมือนศีลธรรม
ภายในใจของเรา ศีล สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติ นี้เปนอัตสมบัติของพระ ใหตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติ  

เราอยูคนเดียวก็เย็น อยูกับศีลกับธรรมเย็นกวาอยูกับส่ิงทั้งหลายมากมายกาย
กอง อยูกับมนุษยมากกเ็กิดเรื่องเกิดราวยุงเหยิงวุนวาย อยูกับสัตวกับสิงหกับอะไรสูอยู
กับศีลกับธรรมไมได ถาอยูกับศีลกับธรรมอยูคนเดียวในปาก็เย็น อยูในบานก็เย็น 
ศีลธรรมพาใหเย็น อยางอื่นอยางใดไมมีเย็นเสมอศีลเสมอธรรมภายในกายวาจาใจของ
เราที่รักษาไวไดดวยดี ใหพระลูกพระหลานตั้งใจประพฤตปิฏบิัติ  

ไมมีอะไรจะเย็นยิ่งกวาพระผูทรงศีลทรงธรรม อยางอืน่อยางใดไดมาเสียไป 
ไดมาหายไป เขาไมพลัดพรากเราก็พลัดพราก สวนศีลสวนธรรมนี้ไมมีการพลัดพราก
จากกันไปเลย อยูที่ไหนเย็นหมด พระผูทรงศีลทรงธรรมอยูในปาในเขาตนไมภูเขา อด
บางอิ่มบาง ไมสําคัญยิ่งกวาจิตใจเอิบอิ่มดวยอรรถดวยธรรมดวยศีล นี้เอิบอิ่มมากชุม
เย็นมาก ขอใหพระลูกพระหลานตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ ใหไดสมบัติอันลนคาคือศีลคือ
ธรรมเขาครองหวัใจ 
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หัวใจนี้ไมตองการอะไร ตองการแตศีลแตธรรมซึ่งเปนของมีคุณคามาก แลว
เย็นไปหมด อยูคนเดียวก็เย็น อยูในปาในเขาก็เย็น นั่นละผูมีศีลมีธรรม เย็นกับศีลกับ
ธรรมเย็นไมมีเวลาจืดจาง อยูที่ไหนเย็นไปตามๆ กันหมด อยูในปาก็เย็น อยูในเขาก็
เย็น รุกขมูลรมไมก็เย็น อดบางอิ่มบางก็เย็น เย็นอยูที่หัวใจกับธรรมซึมซาบเขาถึงกัน 
ไมมีโอชารสใดที่จะซึมซาบเขาถึงใจใหมีความอบอุนเย็นใจ สบายใจยิ่งกวาศีลกวาธรรม
เขาสูจิตใจ 

ใหพากันรักษาศีลรักษาธรรมใหดี นี้เปนสมบัติของพระเราที่บวชมา ไมตองการ
อะไรแหละ สมบัติเงินทองขาวของมีเต็มโลกสูศลีสูธรรมภายในใจของพระนี้ไมได ให
เราตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ ศีลธรรมจะเปนสิ่งที่ทําความอบอุนใหแกเรา เย็นสบาย อยู
ไหนก็สบาย ยกตัวอยางเชนพระจิตตคุตต ทานอยูในปาในเขาองคเดียวตั้ง ๖๐ ป มีเทว
บุตรเทวดาหอมลอมเตม็ไปหมด ทานจะไปที่ไหนไมอยากใหไป พวกเทวดาหอมลอม
หึงหวงทานมาก ไมอยากใหไป เพราะทานแผเมตตาเย็นไปหมด  

ทานอยูองคเดียวของทานพระจิตตคตุต มีเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มาเปน
บริษัทบริวารอยูกับทานตลอดเย็นใจๆ ทานมีความสํารวมระวังดีมาก ทานไมเคยแหงน
หนาขึ้นบนหนาถ้ําเลย หนาถ้ําทานก็ไมไดดู บรรดาพระเจาพระสงฆลูกศิษยลูกหาไป
เยี่ยมทาน ไปองคนั้น โอ นี่พระพุทธรูปองคนี้ พระพุทธเจากกุสันโธ โกนาคมโน กัสส
โป โคตโม อริยเมตไตรย เขาเขียนภาพเอาไว พระทั้งหลายไปก็ชี้นิ้ว โอ  นี่องคนั้นๆๆ  

ทานก็พูดจะวาใสปญหาหรือไมใสก็ไมทราบละ ตามแตผูฟงจะนาํไปพินิจ
พิจารณาใหเปนคติเครื่องเตือนใจตัวเอง เออ พวกทานทั้งหลายตาดี ทานวาอยางนั้น 
พระพุทธรูปอะไรอยูทีไ่หนๆ เห็นหมด ผมอยูในถ้ํานี้ได ๖๐ ปไมเคยแหงนหนาขึ้นดู
เพดานถ้ําเลย ดูตั้งแตจติใจ สํารวมระวังตลอดเวลา จึงเรียกวาพระจิตตคุตตผูรักษาใจ 
ไมไดดูอะไรเลยอยูนี่ พวกทานทั้งหลายตาดีมาครูเดียวเห็นหมด ผมอยูนี่ตัง้ ๖๐ ปไมได
แหงนหนาดูเพดานถ้ําเลย แมแตดอกพกิุลรวงหลนลงมาหนาถ้ําเวลาทานออก
บิณฑบาต โห นี่ดอกพิกลุกําลังรวงหลน ทานก็ไมแหงนหนาดูเลย ทานสํารวมจิต จิตต
คุตต เรียกวาเปนผูสํารวมระวังจิตไดดีมาก 

ทีนี้เวลาพระลูกพระหลานลูกศิษยลูกหาไปเยี่ยมทาน องคนั้นชี้นั้น องคนี้ชี้นี้ 
พวกทานทั้งหลายตาดี ผมอยูนี้ตั้ง ๖๐ ป ไมไดเคยแหงนหนาขึ้นดูถ้ํา ไมทราบวามีอะไร
ตออะไรในแถวนี้ นั่นละความสํารวมระวัง เทวดารักมากทีเดียว ไปที่ไหนเทวดาหอม
ลอม ไมยอมใหทานไปไหน พวกเทวบุตรเทวดาหอมลอมทั้งวัน เมตตาธรรมเย็นฉ่ําไป
หมด นี่พระจิตตคุตต 
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ทีนี้ลูกศิษยลูกหาขึ้นไปเยี่ยม บางองคเปนถึงขั้นอรหันตก็มี ไปเยี่ยมทานบนถ้ํา 
เวลานั้นทราบวาทานปวยหนักอยู บรรดาลูกศิษยลูกหาของทานไดทราบขาวก็ไปเยี่ยม
ทาน บางองคเปนพระอรหันต บางองคเปนปุถุชนคนธรรมดา อริยะเปนชั้นๆ ขึ้นไปก็มี 
ครั้นขึ้นไปหาก็ไปถามทาน อาการของหลวงพอเปนอยางไร อาการก็เปนอยางที่เห็นๆ 
อยูนี้แหละ ทานวาอยางนั้น เพียบมาก  

คนทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดนเขาร่ําลือวา หลวงพอสําเร็จเปนพระอรหันต
แลว แตเวลานี้หลวงพอเปนอยางไร สําเร็จตามที่เขาร่ําลือหรือไม พระลกูศิษยทานแต
เปนพระอรหันตถามอาจารย เปนอยางไรทานสําเร็จอรหันตดังที่เขาร่ําลือหรือเปลา โอ 
ยังนะทานวา เพราะอะไรทานติดอะไร ลองเลาอารมณใหผมฟง ทานติดของอะไร 
เพราะทานที่มาถามแมจะเปนลูกศิษยแตคุณธรรมสูงกวา ทานเปนพระอรหันตมาถาม 
ถามก็บอกวายังติดของตรงนั้นๆ พอวาอยางน้ันทานก็ชี้แจงอรรถธรรม เขาไปแกไข 
เปดทางให ทานออกอุทานในเวลานั้นเลยวา เออ เอาละที่นี่ทานมาเปดทางใหผม เปด
ประตูใหผมแลว ยังเหลือตั้งแตจะเขาประตูเทานั้นแหละ เปดประตูใหแลว ไดทางแลว 
เปดประตูแลว ยังเหลือแตจะเขา  

พอลูกศษิยทานกาวออกไปยังไมพนหนาถ้ําเลย เออ ส้ินแลวๆ เอา กลับมาไดๆ 
ลูกศิษยเปนพระอรหันต อาจารยยังไมส้ิน แลวลูกศิษยกม็าถามตามความเปนธรรมของ
กันและกัน เคารพนับถือกัน เปนหวงเปนใยอาจารยของตน วาคนทั้งโลกทั่วประเทศเขา
รํ่าลือวาทานสําเร็จเปนพระอรหันต ทีนี้ลูกศิษยเปนพระอรหันต ขึ้นไปกไ็ปถามอาจารย
ของตัวเองวาเวลานี้คนทั้งโลกเขาร่ําลือวาทานอาจารยเปนพระอรหันตแลว แตสําหรับ
จิตใจของทานเปนอยางไรเวลานี้ ยังนะทานวา ทานยังติดของอะไร ก็นี้เปนอรหันตแลว
ลูกศิษย ทานติดของอะไรลองเลาขึ้นมาซิ 

พอเลาขึ้นมานี้ทานก็แกปญหาปุบเลย ทานก็รองโกก ทานพอใจทาน เปดแลว
ที่นี่ทางเปดแลวจะเขาละ เอา ไปได วาอยางน้ันนะ ใหลูกศิษยที่สอนทาน เอา ไปได ทีนี้
เปดทางแลวจะเขาเทานั้น พอลูกศิษยเดินออกไปยังไมพนหนาถ้ํา เอา ขึ้นมาไดๆ เสร็จ
แลว นั่นเห็นไหมละ ลูกศิษยเปนพระอรหันตสะกิดปบเดียวเขาพุงเลย นี่หมายถึงพระ
จิตตคุตต ทานสํารวมระวังจิตทานดีมาก ลูกศษิยที่เปนพระอรหันตมาเตือนคําเดียว
เทานั้นละทานไดสติทันท ี บอกวาเอาเปดประตูแลวทีนี้ยังเหลือแตจะเขา หายสงสัยทุก
อยาง มีตัง้แตจะเขาประตูที่เปดอาไวแลวดวยการแกปญหาเทานั้น พอพระทานเดินไป
ยังไมพนหนาถ้ํา เอา ขึ้นมาไดแลว เสร็จแลว 

นั่นละมีครูมีอาจารยที่ดีแนะนําส่ังสอนถูกตองแมนยํา เปดทางใหทันที แม
อาจารยซึ่งใหญกวาในอาวุโสภันเต แตก็ยังเปนนอยกวาในคุณธรรม ลูกศิษยเปนพระ
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อรหันตมาเตือนอาจารยเทานั้นอาจารยไดสติปุบทันทีเลย บอกวา เออ เปดแลว ทาง
เปดแลว ประตูเปดแลวจะเขาเดี๋ยวนี้แหละ เอาไปได พอไปทางนั้นปบทางนี้เปดแลวเขา
แลว นี่ชื่อพระจิตตคุตต ทานอยูกับพวกเทวบุตาเทวดา สวนมากทานอยูองคเดียวของ
ทาน ทานภาวนา นั่นละความเย็น อยูในปาในเขาตั้ง ๖๐ ป ทานเย็นอยูกับอรรถกับ
ธรรมของทาน ทานเย็นกับพวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย  

พวกพระลูกพระหลานเราก็ขอใหเย็นดวยศีลดวยธรรม อยาใหเย็นกับสิ่งนั้นสิ่งน้ี 
เขามาแผวพานอยูตลอด ยุงกวนตลอดเวลา อันนั้นคือฟนคือไฟเผาไหมจิตใจหาความ
รมเย็นไมได ความรมเย็นไมมีอะไรเกินธรรม ธรรมเปนของรมเย็นมากทีเดียว เมื่อเขา
สัมผัสสัมพนัธกับจิตดวงใดแลวจะสงาราศีอยูภายในตัวเอง แมอยูในรมไมก็สงางามอยู
ในรมไม ออกไปไหนๆ ก็ทรงธรรมสงางามไปทั่วดินแดนนั่นละ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ
บําเพ็ญธรรม  

เรามีศีลธรรมแลวเปนสมบัติอันลนคาของเรา นอกนั้นปลอยใหฆราวาสญาติโยม
เขาไปเสีย สมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์เหลานี้เปนเรื่องของโลกเขา เร่ือง
ของธรรมก็ตัง้แตไดรับความสงบเย็นใจ กาวขึ้นสูโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกิทา
คามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล นี่คือ
สมบัติของเราโดยแท พระเรานี่แหละเปนผูจะสามารถอาจเอื้อมอรรถธรรมทั้งหลาย
เหลานี้เขามาเปนสมบัติอันลนคาของตนได  

สําหรับฆราวาสเราไมไดประมาท เขามีหนาที่การงานดกหนามาก วันหนึ่งๆ 
หมุนติ้วเหมือนกับกงจกัร สวนเรานี้หมุนใหหมุนไปทางธรรม หมุนไปทางเดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนาแกกิเลสตัณหาที่มันพัวพันจิตใจของเราใหสงางามขึ้นมาๆ ที่จิตอับเฉา
เบาปญญามืดตื๋ออยูก็เพราะกิเลสตัวมืดบอดนั่นละมันปดจิตใจ พอธรรมะชําระลาง
ออกๆ หลายครั้งหลายหนจิตใจก็มีความสงางามขึ้นมาๆ ตอไปก็จาขึ้นที่จิตใจ เพราะ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว  

จึงขอใหลูกหลานนําธรรมะนี้ไปปฏิบตัิ อยาไปสนใจกับโลกสงสาร มีแตเกิดกับ
ตายกองกันอยูอยางน้ีตลอดมา เราก็ตายเขาก็ตาย ตางคนตางตายกองกัน หาความ
วิเศษวิโสไมได ใหธรรมกับใจเขาเปนอันเดียวกันแลวนี้มันจะจาขึ้นภายในจิตใจ 
พระพุทธเจาสอนดวยความถูกตองแมนยําเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ 
ทุกอยาง ใหนําความชอบธรรมนั้นมาปฏิบัติตอตน จิตใจของเราจะชอบไปโดยลําดับ 
จากน้ันก็จะสงางามขึ้นมา  

จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมนี้ไปประดับใจ ส่ิงภายนอกอะไรๆ ประดับไม
สวยไมงาม เทวดาสูไมไดก็ตาม แตเหลวแหลก สูธรรมไมได ธรรมนี้สูงสงมากทีเดียว มี
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ตั้งแตผาอังสะ สบงจีวรอยูในปาในเขาก็สงางามอยูภายในใจ เรียกวาผาขี้ร้ิวหอทอง เอา
ใหไดนะ เอาละเพียงเทานี้ละเทศนสอนพระเรา พอ  

สมัยปจจุบันนี้คือพอแมครูจารยมั่นเดนมากเรื่องเทวบุตรเทวดา ทานบอกทาน
ไมวาง อยูเชียงใหมสอนแตพวกเทพทั้งน้ันทานวา กลางคืนเงียบๆ ไมเกี่ยวของกับผูคน 
กลางคืนเทศนสอนเทวดา พอ ๔ ทุมมาแลวเทวดา รุกขเทวดา อากาสเทวดา จนกระทั่ง
เทวดา ๖ ชั้น มาถึงทาวมหาพรหมมาฟงเทศนทาน ทานบอกทานไมวาง ที่ทานวาไวราว
เที่ยงคืนทานแกปญหาเทวดา อบรมสั่งสอนเทวดา ทานบอกไวในพุทธกจิหา แตเวลา
ทานไปอยูเงยีบๆ อยางน้ันเพียงประมาณ ๔ ทุมมาแลว เพราะเงียบ อยูในปาในเขา
เทศนสอนเทวดาอินทรพรหม สวรรคชั้นนั้นๆ ลงมาเต็มหมดเลย นั่นฟงซิทานเทศน  

ทานบอกวาทานทําประโยชนใหพวกเทพมากมายจริงๆ มากกวาทําประโยชนให
ประชาชนเสียอีก กลางคืนนี่ไมคอยจะวางคืนหนึ่งๆ ประมาณสัก ๔ ทุมพวกเทวดา
ทั้งหลายมาเต็มหมดเลย ทานเทศนสอนเขา นั่นละทานเชี่ยวชาญไปทางนั้น ในคร้ัง
พุทธกาลมีอยูหลายองคเกี่ยวกับเรื่องพวกเทพพวกอะไร ไมมากนักนะ มาครั้งน้ีก็คือ
หลวงปูมั่นเรากับทานอาจารยฝน หลวงปูมั่นเปนอนัดับหนึ่ง ทานอาจารยฝนรองลงมา 

พอพดูอยางนี้เร่ืองก็ไปสมัผัส คือตามธรรมดามีครูบาอาจารยลูกศิษยผูใหญของ
ทานไปเยี่ยมหลวงปูมั่นนี้เราจะไมยอมหนีไปไหนนะ เราจะแอบอยูนั้นตลอดคอยฟงครู
บาอาจารยองคนี้ซึ่งเปนลูกศิษยผูใหญของทาน ลูกศิษยผูใหญของทานไปแตละครั้ง
ทานไมไดไปพรอมกัน องคไหนวางเมื่อไรทานก็ไป เวลาทานไปเราจะคอยจับดู
กิริยามารยาทเรื่องภายนอกภายในทานติดตอสนทนากัน องคนี้มาทานจะแสดงอยางไร 
องคนั้นมาทานแสดงอยางไร เราจะไมหนีไปไหนเลยละคอยฟง  

ดูกิริยาไมเหมือนกันนะ ครูบาอาจารยทั้งหลายที่ไปหาทานกิริยาอาการที่ตอนรับ
ลูกศิษยแตละรายๆ เปนลูกศิษยผูใหญของทานนั้นจะไมเหมือนกันเลย วันหนึ่งขึ้นไป 
ทานอาจารยฝนทานก็เกงทางพวกเทวบุตรเทวดาเหมือนกัน พอขึ้นไปเราไปอยูกอน
แลว พอขึ้นไปทานกราบ พอกราบแลวทานยิ้มๆ ทานอาจารยฝนทานวา เออ วันนี้มัน
หอมอะไรนา ทานวาอยางนั้น ทานพูดเปนปญหา มันหอมอะไรนา แตไมใชธูปเทียน 
ทางนั้นตอบแลวนะ เออ ใชแลว ทานวาใชแลว หลวงปูมั่นตอบทานอาจารยฝน 

พอทางนี้วา เออ วันนี้หอมอะไรหอมแปลกๆ แตไมใชหอมธูปหอมเทียน ทาน
วาอยางน้ัน ทางนั้นตอบวา เออ ใชแลว แตยังไมมีโอกาสที่จะกราบเรียนถามทาน 
จนกระทั่งเร่ืองผานไปเรียบรอยแลวเวลาทานอาจารยฝนกลับ เราก็ไปกราบเรียนถาม
ทาน เมื่อคืนวันที่ทานอาจารยฝนขึ้นไปคืนแรกนั้น ไปกราบทานอาจารยจบลงแลวพูด
ยิ้มๆ วา เออ วันนี้หอมอะไรนา แตไมใชธูป แลวพอแมครูจารยตอบรับวา เออ ใชแลว



 ๖

นั้นหมายความวาอยางไร เราวา ตองไปโอกาสเหมาะๆ นะ กับพระกับเณรทั้งหลาย
ไมไดนะ ตองไปเปนโอกาสพอเหมาะพอดี  

พอไปกราบเรียนถาม เออ ใชแลว ก็เมื่อคืนนี้พวกเทพทั้งหลายรุกขเทพ อากาส
เทพเต็มไปหมดเลย มารอฟงคําสนทนาธรรมในคืนวันนั้น ที่ทานฝนพูดวาหอมอะไรนา 
คือหอมพวกเทพนี้แหละ ทานอธิบายใหฟง ทานตอบนิดเดียว เออ ใชแลว เทานั้น
แหละไมมาก เราไปกราบเรียนถามทีหลังทานถึงไดอธิบายใหฟง เมื่อมันรูอยางเดียวกัน
ก็ไมไดพูดหลายคํา เออ ใชแลว เทานั้นเขาใจแลว เปนอยางน้ัน 

กระแสใจของทานอาจารยฝนนี้แรง ทานอาจารยลี หนึ่ง กระแสใจแรงมากอยู 
ทานอาจารยฝน ทานอาจารยลี คือเราจะเห็นเวลาทานทําน้ํามนต เพราะมันเขาใจกัน 
คือน้ํามนตทีท่ําบางองคทานทําสุขุมเงียบๆ กระแสจิตของทานนุมนวลแลวคอยทํา ซึ้ง
เขาไปๆ บางองคทานใสปวะเลยๆ คือกระแสจิตของทานรุนแรง พอใสปวะนี่พุงพรอม
กันเลยๆ อยางทานพอลีนี้เขาไปขอน้ําพุทธมนตทาน ทานสงเขาไป ทานใสปวะเดียวๆ 
คือกระแสจิตของทานรุนแรง พุงทีเดียวถึงหมดเลย พุงทีเดยีวถึงหมด แตครูบาอาจาย
บางองคทานนิ่มนวล ทําชาๆ ซึมไป ชาๆ อันนั้นครอบหมดเหมือนกัน แตรุนแรง
ตางกนั 

นั่นละกระแสของจิต ผูมีกระแสของจิตรุนแรงก็มี ผูนุมนวลก็มี อยางทาน
อาจารยลีนี้กระแสจิตแรงมาก ทานอาจารยฝนก็แรง สององคนีแ้รงมาก กระแสจิตเวลา
พุงออก คอืกระแสจิตมันตามนิสัยวาสนา บางองคออกนุมนวล บางองคก็พุงอยางแรง
ไปเลย เพราะฉะนั้นกิริยาที่ทานน้ํามนตใหใครตอใครจึงไมเหมือนกัน แตคนภายนอก
ไมรูนะ นี่พูดจริงๆ ไมใชคุย รู พอทานแสดงเรารูแลว ออ ออแลว รูแลว กระแสจิต
ตางกัน  

อยางทานอาจารยฝนกระแสจิตแรง นกฮูกมันรองอยูขางบนทานนั่งภาวนา อันนี้
ทานเลาเอง กระแสจิตของทานแรงจริงๆ ทานภาวนา นกฮูกมันรองขางบน มันเปน
อยางไรนกตวันี้นะ ทานวาอยางน้ัน เลยกําหนดจิตขึ้นไป ขึ้นไปพอเห็นตัวมันแลวก็เพง
เขาถึงตัวปบตกตูมลงมานี้ ตกลงมาตอหนาทานเลย ทานมาจับ อาว เราเพงธรรมดา
ทําไมมันจะตาย มันดิ้นดุกๆ ทานเลยจับ ทานรูสึกสะดุดใจ ก็เราไมไดทาํใหมันตาย ไม
มีเจตนา เราเพงดูมันเฉยๆ วาทําไมเปนอยางน้ี เลยจับมัน มันดิ้นปุบปบๆ บินปงไป
เลย กระแสจิตทานแรง ทานเพงอยางแรง 

พูดถงึเร่ืองผกีองกอยกองแกนั้นนะทานอาจารยฝนพูดเองนะ มาที่เขาใหญนี่
แหละ ทานมาเที่ยวภาวนาทางเขาใหญ เขาบอกวาแถวนี้ผีกองกอยชุม แลวชุมมันทํา
อยางไร มันทําใหคนตายได แตเขาพูดตามภาษาของเขา ไมใชภาษาจิตไมใชภาษาธรรม
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ดังของทานเปน ทานก็จับเอาไว มันรองเสียงกองกอยๆ พอเงียบๆ ประมาณ ๓ ทุมมา
จริงๆ ทานวา เออ เขาวาผีกองกอยมาแลววันนี้ กูจะดูผีกองกอย ทานวาอยางน้ัน ทานก็
นั่งภาวนา แลวมีเณรคนหนึ่งนั่งภาวนาอยูทางผีกองกอยมา แลวตาปะขาวคนหนึ่ง
ภาวนาอยูทางนั้นวิตกวิจารณกับผีกองกอยกลัวจะมาทําเณร 

พอทานภาวนาไปเสียงกองกอยๆ มาจริงๆ อาว นี่ละมั้งที่วาผีกองกอย มาแลว 
ทานเลยตั้งหนาจะดูผีกองกอย ทานพูดเอง พอมาถึงระยะนั้นจิตของทานสงไป มามนัก็
เห็นหมด จิตของทานสวาง คิดดูตัง้แตมะละกอสุก เวลาจิตของทานสวางไสวออกไป
เห็นกระทั่งวัตถุมะละกอ ทานก็เห็นชัดเจนแลวตอนเชาทานยังไปดอูีกนะ ทานเลาใหฟง 
วัดธาตุนาเวงเขาปลูกมะละกอไวขางๆ วัด ตดิๆ กับวัด พอจิตมันสวางมันเห็นไปหมด 
จนกระทั่งวัตถุอยางมะละกอกเ็ห็น มองไปเห็นมะละกอสุกเหลืองอราม เอ ทําไมภาวนา
เห็นเปนนามธรรมมันกลับกลายอะไรไปเห็นจนกระทั่งวัตถุคอืมะละกอสุก มันจะจริงๆ 
เหรอ ดูมันกเ็ห็นอยูอยางน้ัน ทานวา หากวาเฉยๆ วามันจริงๆ เหรอ ความจริงทานเชื่อ
แลว พอตอนเชาออกจากที่ภาวนาทานก็เดินไป โอย สุกอราม ตาเห็นทางดานวัตถุก็
เห็น ทานอาจารยฝนทานเห็นทางดานวัตถุ  

นี่ละเรื่องจิตตภาวนาจึงเปนของสําคญัมาก ทางดานวัตถุก็เห็นตามแตนิสัย
วาสนา ทางดานนามธรรมสวนมากเห็นกันทั้งน้ัน พวกเปรตพวกผีสวนมากมองดูเห็น 
แตวัตถุอยางผลไมอยางน้ีทานไมคอยไดพูด แตทานอาจารยฝนนี่พูด ทานเห็นมัน
เหลืองอรามอยูบนตน เอ ทําไม มันเห็นนึกวาจะเห็นเรื่องนามธรรม ทําไมกลับกลายไป
เห็นวัตถุ เชนมะละกอสกุมันก็เห็น มันจริงๆ เหรอ  มันก็เห็นอยูอยางน้ันทานวา คําวา
มันจริงๆ หรือพูดเฉยๆ ความเชื่อนี่เชื่อแนแลวมันเห็นอยูชัดๆ เดี๋ยวนี้ ตาใจเห็นอยูนั้น 
ตอนเชาทานก็ไปซ้ําเพื่อเปนพยานของตาใจ ไปเหลืองอรามอยูจริงๆ โฮ ตาใจนี้ก็สําคัญ 
แลวก็เอาตาเนื้อมาดูอีกทานวา นี่ละตาทานอาจารยฝนสวางไสว 

การภาวนาจึงเปนของสําคัญ คือจติใจของเรานี้ถูกปดไวดวยกิเลสประเภทตางๆ 
มันเหมือนแกวครอบดําๆ มาปด เชนดวงไฟฟาแรงเทียนจะสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมี
อะไรครอบนี้มันก็สวางอยูภายใน ทะลุออกไปไมได พออันนีอ้อกแลวก็จาออกไป ทนีี้
เวลาแกกิเลสก็เหมือนกนั เวลามันมืดมันมืดจริงๆ ทางจิตตภาวนาเหมือนกับน้ําที่
สะอาดซักฟอกลงไป กําหนดลงไป คอยชะลางลงไป จติใจคอยสงบ นั่นละสงบจะเริ่ม
ผองใสแลว พอสงบเขาๆ ตอไปกค็อยแสดงความสวางขึ้นมาๆ รอบดวงใจ แลวก็จา
ออก กวางออกๆๆ เรียกวากิเลสน้ีจางไป ดวงใจสงางามขึ้นมา 

ทีนี้เวลามันหมดเสียจริงๆ มันจาหมดเลยจิตดวงนี้แหละ พอกิเลสที่ปดบังไวจาง
ไปๆ จนกระทั่งกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงเชนพระอรหันต จิตทานจาเต็มเหนี่ยวเลย เพราะ
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ไมมีอะไรมาพัวพัน ส่ิงทีม่ัวหมองคือกิเลสเปดออกหมดมันก็จาเลย นั่นละจิต  ทานจึง
สอนใหอบรมจิตใจ มนุษยเราที่มีคามีราคามาเสกสรรกันเฉยๆ วามนุษยนี้มีศักดิ์สูงกวา
บรรดาสัตว ความจริงต่ํากวาสัตวก็มีเยอะทีเดียว สูงก็สูงแตชื่อที่เสกสรรปนยอ วา
มนุษยเรานี้มีศักดิ์ศรีสูงกวาสัตว สัตวทั้งหลายกลัว พูดดนๆเดาๆ ไปอยางน้ันละ แต
เวลาใจมันมืดมันมืดอยูภายใน มันไมไดสวาง  

พอเราชําระสะสางไมพนไปจากจิตตภาวนานะ พระพุทธเจาตรัสรูที่วาโลกวิทู รู
แจงแทงทะลโุลกทั้งสามทัง้โลกนอกโลกในตลอดทัว่ถึง คือแจงภายในใจ กิเลสขาด
สะบั้นไปหมดจิตจาไปเลย กิเลสน้ันละปดบังเอาไว บรรดาสาวกทั้งหลายตามนิสัย
วาสนาของทานแตละองคๆ ก็มอียางเดียวกัน จิตใจนี้จึงตองไดอาศัยการซักฟอก พุทธ
ศาสนาจึงสอนลงที่จิตใจ การประพฤติคุณงามความดีก็เปนกิ่งกานของธรรมแท ไดแก
ทําความบริสุทธิ์ที่หัวใจ เชนพระพุทธเจาเปนใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวนี้ มองไปไหนจา
ไปหมดเลย นี่ละตางกัน 

ทานจึงสอนใหภาวนา คือจิตใจมันมวัหมอง ความรูมันจะรูไปถึงโลกไหนความ
มัวหมองมันก็ติดไปดวยโลกนั้นๆ มันไมสวางไสว พอจิตไดรับการซักฟอกคอยสวาง
ไสวออกมาๆ ทีนี้ก็จาออกๆ กวางขวางออก กิเลสละที่มันหุมหอจิตใจ พอใจภาวนาลง
ไปๆ ก็เปนการซักฟอกความมัวหมองของใจ ไดแกกิเลสน่ันละออกจากใจ แลวคอย
สวางขึ้นเรื่อยๆๆ นั่นละจิตตภาวนาเหมือนน้ําที่สะอาดซักฟอกจติใจ ใจที่วอกแวก
คลอนแคลนสติจับเขาไป ไมใหมันเคลื่อนไหวไปมาคิดเรื่องอื่นเรื่องใด ใหคิดแตเร่ือง
ธรรมที่เรากําลังทํางานอยูกับธรรมบทใด เชนพุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได ตามแต
จริตนิสัยชอบแลวใหนํามาเปนคําบริกรรม มีสติติดแนบอยูนั้น ไมยอมใหมันคิดไปไหน 
กิเลสจะมีหนาแนนขนาดไหนเกิดไมได สติเปนสําคัญมากทีเดียว มีอํานาจเหนือกิเลส
ทั้งหลายได 

ทีนี้เวลาบังคับสติใหอยูกับจิต จิตจะปรุงเร่ืองกิเลสตัณหาปรุงไมได เพราะสติ
บังคับเอาไว บังคับไว ตอไปก็คอยสรางความสงบเย็นขึ้นมา แนนหนามั่นคงขึ้นมา สติ
ยิ่งดีขึ้น ๆ คอยสวางออกไปๆ นั่นละภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนานะ 
พระสงฆสาวกทั้งหลายทานตรัสรูธรรมดวยการภาวนา คือชําระจิตใจใหผองใส 
จนกระทั่งถงึขั้นผองใสบริสุทธิ์เต็มทีแ่ลวเรียกวาจิตที่เลิศเลอ เปนจิตธรรมธาตุ ธรรม
ธาตุคือจิตดวงนั้นแหละ หมดสมมตุิโดยประการทั้งปวง เหลือแตจิตทีบ่ริสุทธิ์ลวนๆ 
ทานเรียกวาธรรมธาตุก็ได เรียกวาวิมุตติก็ได หรืออรหันตก็ได กค็ือธรรมธาตอุัน
เดียวกัน 
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นี่ละการซักฟอกจติใจ เวลามันมืดมันหนานี่มันมืดจริงๆ นะใจ พูดถึงเร่ืองบุญนี้
มันถือเปนขาศึกนะ พูดถึงเร่ืองบาปทะเยอทะยานดิ้นรนกวัดแกวง ไมมีความเบื่อหนาย
อิ่มพอคือการสรางบาปของคนชั่วชาลามกทั้งหลาย แตคนที่มีนิสัยอยูบางการสรางบาป
นี่ขยะแขยงๆ ยิ่งไดรับการอบรมจากความดีทั้งหลายที่ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอน จิต
ยิ่งบางเขาไปๆ ขยะแขยงทางบาปทางกรรมทั้งหลาย อยากสรางแตความดีงาม ความชั่ว
ปดออกๆ นัน่ละอํานาจของธรรมชําระส่ิงชั่วชาลามกทัง้หลายออกไดเปนลําดับลําดา 

ทานจึงสอนใหสรางบุญสรางกุศล บุญกุศลก็ซกัฟอกเขาไปโดยลําดับ เชนการให
ทานก็ชําระความตระหนี่ถี่เหนียวที่มันผูกมัดจิตใจของเราออก ใจของเราก็คลี่คลาย
ออกมา บุญกุศลที่ใหไปนั้นกลับเขามา ของนี้ออกจากมอืเราไปวางใหมือคนนั้น หมด
จากมือเราก็ไปติดอยูมือคนนั้น แตบุญกุศลเขามาแลวๆ จากผูทํา ใครเปนคนทําบุญ
กศุลติดอยูกบัคนนั้น เวลาสรางเขาๆ จิตที่ไดรับความสงเสริมจากความดีงาม มกีารให
ทานรักษาศีลเปนตนแลวก็ตองมีความสงางาม นี่เรียกวาจิตมีผูรับผิดชอบ มีผูรักษา มีผู
บํารุง จิตก็คอยมีความสงางาม 

แตผูที่มีแตความรักบาปหาบแตกรรมนี้ชอบตั้งแตการสรางบาปสรางกรรม อยู
วันยังค่ําก็ได ยิ่งมืดลงไปๆ สุดทายตั้งแตวันเกดิมาสรางแตความชั่วชาลามกจนกระทัง่
วันตาย ตายแลวจมไปเลย จิตดวงนี้ตายไมเปน จะลงตกนรกตั้งกี่กปักีก่ลัปจิตนี้ไมเคย
ฉิบหาย ไมมีคําวาฉิบหาย ส่ิงทั้งหลายสูญหายไปได แตจติไมสูญ ตกนรกกี่กัปกี่กลัป
ตามอํานาจแหงกรรมหนักเบาของตนยอมรับวาทุกข ทุกขมากขนาดไหนยอมรับวาทุกข 
แตไมยอมฉบิหายคือใจดวงนี้ 

เวลาอยูในสมมุตินี้ตกนรกกี่กปักีก่ัลปมันกอ็ยูในแดนสมมุต ิ มันก็มีเวลา
คลี่คลายออกมา ถึงจะคอยเปลี่ยนแปลงออกจากบาปจากกรรมนั้นชามันก็เปลี่ยนแปลง
ของมันอยูอยางน้ัน สุดทายมันก็พนกรรมอันนั้นขึ้นมา ขึ้นมามาสรางความดี ความดีก็
เสริมเขาไปๆ ความชั่วนั้นก็คอยหมดไปๆ ผานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตใจถึงขั้นบริสุทธิ์
วิมุตติมองดเูร่ืองของเจาของนี้สสดสังเวชนะ ที่ถูกกิเลสตัณหามันครอบงํา เน่ืองจากเรา
เชื่อมัน กลมายาของมันแหลมคมกวาจิตใจของเรามาก เราตองยอมรับ เวลามันสวาง
ไสวแลวมันเล็งเห็นหมด สวางไสวไปหมด เกิดความขยะแขยง แตมันก็ผานไปแลว พน
มาแลว 

นี่ละการชําระใจใหพากันชําระ อยาอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน มนุษยก็เปน
มนุษย แตจะดีหรือชั่วขึน้อยูกับการกระทําของมนุษย ถาทําดีมนุษยคนนั้นก็เร่ิมเปนคน
ดี ถาทําชั่วมนุษยคนนั้นก็เร่ิมเปนคนชั่ว เร่ิมหมดราค่ําราคาเปนลําดับๆ จนกระทั่งหมด
ราคาโดยสิ้นเชิง มีแตโทษแตบาปแตกรรมเต็มหัวใจ ตายแลวจมเลยๆ ใครจะพดูได
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แนนอนแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก สอนโลกไมเคยมีผดิมีพลาด ไมเคยโกหกโลก
แมแตคําเดียวไมเคยมี ก็คือศาสดาองคเอกแตละพระองคที่เปนพระพุทธเจามาสั่งสอน
โลกส่ังสอนแบบเดียวกันหมด ทานจึงใหชื่อวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ถาลง
พระพุทธเจารับสั่งอะไรแลวไมผิดเลย ใครจะขามไปเชื่อไมเชื่อก็ตามเปนความผิดของผู
ไมเชื่อ ฝนไปเทาไรก็ฝนตัวเองทําลายตัวเอง เพราะพระพุทธเจาสอนออกมามีแตความ
ถูกตองแมนยํา ความจอมปลอมไมม ีมีแตความถูกตองแมนยํา เราที่ฝนความจริงความ
ถูกตองแมนยําเราก็ผิดไปเรื่อยๆ สุดทายผิดจนจม  

นี่ละใหพากันระมัดระวัง เราเปนคนตาบอด พระพุทธเจาเปนคนหูแจงตาสวาง
ใหเชื่อทานนะ มันจะลําบากขนาดไหนการสรางคุณงามความดี ไมไดเปนเรื่องติดคุกตดิ
ตะรางตกนรกอเวจีที่ไหน สรางความดีมันก็ลําบากเหมือนกันกับเราเสาะแสวงหาอยูหา
กินนั้นแหละ ตากแดดตากฝนก็ยอมรับ การซื้อการขายทํามาหาเลี้ยงชีพดีดดิน้
เหมือนกันหมดคนเรา แตเราก็ทนได ทําได นี่เราดีดดิ้นเพื่อบุญเพื่อกุศลตามโอกาสที่
เปนจังหวะเหมาะสมของเราก็ตองทาํ ตองฝนกนั เราจะวาแตความยุงยากๆ ตายแลวก็
ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร ถาวาความยุงยากเปนของดิบของดีกั้นแดนนรกได ตายแลว
ตกนรกไปหลุมไหนไมทราบ ถาวายุงยากๆ ตายแลวทําไมมันวาง ถามันไมวางเสียจริงๆ 
แลวไมควรตายมนุษยเรา แตนี้มันก็ตายใหเห็นอยู 

ทานจึงวาอยาไปเชื่อกิเลสหลอกทั้งนัน้ เร่ืองเชื่อธรรมแลวไมมีคําวาหลอก มีแต
ความจริงเต็มสัดเต็มสวน ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จิตนี้ไมมีตาย ไมวาจิตดวงใด
ไมตาย เปนแตเพียงเศราหมองผองใสไปตามการชําระซักฟอก หรือการทําลายตัวเอง
ดวยความชั่วชาลามกเทานั้นเอง ถาเราพยายามซักฟอกจิตใจของเราใหดีไปเปนลําดับก็
สงางามไป สงางาม พอพูดสงางามนี้เราก็เคยไดพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงแลวมัง นี่เอา
ความจริงมาพูด  

เวลามันลมลุกคลุกคลานมันจะเปนจะตายจริงๆ กับกิเลสฟาดหัวมัน น้ําตารวง
อยูบนภูเขาก็เคยมาพูดใหฟง สูมนัไมไดนะ ตั้งสติพับลมผล็อยๆ ตั้งเพื่อลมโดย
ถายเดียว ไมมีคําวาอยู ตั้งอยูไมมี ตัง้พับลมเลยๆ นี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรง  แต
เวลาฟดกันไปฟดกันมาสุดทายมันก็ลมใหเราเห็นเหมือนกัน กิเลสก็เหลวไปไดเมื่อ
กําลังวังชาของธรรมหนักเขาๆ สุดทายมีแตกิเลสลมๆ ใหเห็น สติปญญาที่เราสรางมา
ตลอดเวลาก็มีกําลังหนาแนนมั่นคงขึ้น เฉียบแหลมขึ้นไป กิเลสตัวใดแสดงออกมานี้
ไมไดขาดสะบั้นๆ ยิ่งเสริมเขาไปถึงขัน้มหาสติมหาปญญานี้แย็บเดียวขาดไปเลยๆ  

นี่ละการฝกจิตใจตั้งแตลมลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปญญา เอา
จนกิเลสขาดสะบั้น สุดทายขาดหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตใจที่บริสุทธิ์
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ลวนๆ มหาสติมหาปญญาก็หมดปญหาไปเอง เพราะน้ีเปนเครื่องมือ มหาสติมหา
ปญญาไมใชผลเปนที่พอใจ เปนมรรคเครื่องดําเนิน เครื่องชําระซักฟอก เปนเครื่องมือ 
พอกิเลสขาดสะบั้นไปแลวมหาสติมหาปญญาก็หมดภาระไป หากเปนเอง เหมือนเรา
เอามีดฟนนั้นฟนนี้ พอเสร็จแลวเราก็วางมีดเราเอง ไมวางจะถือไวหาอะไร ก็มันเสร็จ
งานนี้แลวก็ตองปลอยเครื่องมือชนดินี้ มันเสร็จเรื่องนั้นแลวปลอยเครื่องมือชนิดนั้น 

อันนี้เครื่องมือของเราคือธรรม นํามาใชมันก็ปลอยของมันไปเรื่อย ยึดเครื่องมือ
ใหมมาเรื่อย ใชไปเรื่อย จนถึงขั้นมหาสติมหาปญญาฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจาก
จิตใจ แลวทีนี้มหาสติมหาปญญาก็หมดปญหาไป เพราะหมดภาระที่จะแกแลว เหลือ
แตความบริสุทธิ์ลวนๆ นี่ละใจดวงที่มัวหมองมืดตือ้อยูนีล้ะ ที่วาเปนความบริสุทธิ์
ลวนๆออกไปจากการชําระสะสาง ออกไปจากการบํารุงรักษา ไมใชออกไปจากการ
เหยียบย่ําทําลายตัวเองดวยการทําความชั่วชาลามกตางๆ อันนั้นเปนการทําลายตัวเอง 

บางรายตั้งแตเกิดมาไมเคยระลึกถึงศีลถึงธรรม ไมเคยระลึกถึงพุทโธ-ธัมโมกับ
เขาเลยทั้งๆ ที่เกิดเปนมนุษยกับเขา แตจิตใจนั้นต่ําทรามมาก ไมมีคามีราคา รอแต
เวลาพอลมหายใจขาดก็ดีดผึงลงไป ที่วานรก-สวรรคไมมีนั้นวาเอาเฉยๆ กิเลสพาวา
ดวยความตาบอด ผูทีน่ํามาแสดงวาบาปบุญนรกสวรรคมีคือใคร ก็ศาสดาองคเอก
โลกวิทูรูแจงโลกมาสอนผิดไปไหน ไอเราผูที่ดนเดาเกาหมัดผิด ผดิแลวก็ทําไปตาม
ความคิดเห็นผิดของตนมันก็ยิ่งจมไปๆ สุดทายนรกมหีรือไมมี เวลาไปเจอมันสายเสีย
แลวที่นี่ แลวจะหลีกไปไหนละ มันสายเสียแลว ไปเจอแลวตัวจริง ที่พระพุทธเจาสอนไว
ไมเชื่อฟง พอไปเจอเขาแลวทีนี้แกตัวไดไหมละ ไมเห็นแกได 

เพราะฉะนั้นจึงตองใหระวัง คนตาบอดตองเชื่อคนตาดี คนตาดีพาไปที่ไหนให
ไปตามคนตาดี อยาไปอวดดิบอวดดีวาตัวตาบอดดกีวาคนตาดีจมไดนะ อันนี้เราตา
บอดบอดทางจิตทางใจ ตาหูจมูกล้ินกายเมื่อใจบอดมันก็บอดไปตามๆ กนัหมด เวลา
ชําระสะสางไปตามคนตาดีที่ทานชักจงูไปแลวก็ฝนไปๆ ก็คอยแคลวปลอดภัยไปๆ 
ตอไปก็คอยสวางไสวขึ้นมา สุดทายมาเชื่อตัวเองไดเปนลําดับ ทีแรกเชื่อพระพทุธเจา
เสียกอน ครั้นตอมาหนักเขาๆ เชื่อทั้งพระพทุธเจา เชื่อทั้งตัวเอง แลวเชื่อเสมอกันไป
หมด สุดทายตัวเองกับพระพุทธเจาความเชื่อเชื่อมโยงถึงกัน ดีดผึงถึงพระนิพพาน ไม
ตองถามพระพุทธเจา นั่นเหน็ไหมละ  

เมื่อถึงพระนิพพาน ถงึความบริสุทธิ์แลว ตางองคตางอยูในทามกลางแหง
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเหมือนกันหมด ไมมใีครจะอยูนอกเหนือจากนี้ไป 
เหมือนน้ําในมหาสมุทรนี้มันกวางขนาดไหนฝนตกลงมาจากบนฟา พอตกลงใน
มหาสมุทรมันเปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด ไมวาเม็ดไหนตกมากอนมาหลังจะแยก



 ๑๒

เม็ดฝนไมไดนะ มันเปนมหาสมุทรดวยกันแลว อันนี้จิตของผูบําเพ็ญเมื่อกาวเขาไปๆ 
จนกระทั่งถงึขั้นบริสุทธิ์เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด แลวจะไปถามใคร
วาใครยิ่งหยอนกวากัน บรรดาพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเมื่อจิตไดถึงขั้นบริสุทธิ์
แลวเสมอกันหมด  

ทานจึงบอกวา  นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธิ์สุดสวนแลวนี้เสมอ
กันหมดเลย ไมมอีงคใดยิ่งหยอนกวากัน ถึงแลวไมถามกันดวย นั่งอยูในทามกลางของ
กันและกัน บรรดาทานผูบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานเปนธรรมธาตุเหมือนกันหมด ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาไมใชธรรมของเลน เปนของจริงโดยแท สราง
พระบารมีมาบางองค ๑๖ อสงไขย บางองค ๘ อสงไขย บางองค ๔ อสงไขย ลวน
แลวแตเพื่อปรารถนาเปนพระพุทธเจา ร้ือถอนขนสัตวออกจากกองทุกขทั้งหลายใหถึง
แดนพนทุกข คือพระนิพพานเหมือนกันหมดนั่นแหละ ถาปฏิบัติตามทานนั้นได
เหมือนกันหมด เพราะไมมีพระพทุธเจาองคใดสอนสัตวโลกใหผิดพลาดไป 

มีแตพวกลูกศิษยของตถาคตของพระพุทธเจาผิดพลาดตลอดเวลา ฟงธรรมอยู
หยกๆ นี้จิตใจมันสงไปนอกทวีปนูน ไปทวีปไหนก็ไปเถอะ มนัเปนอยางน้ันนะ จิตดื้อ
ดานหาญคิดหาญอาน อรรถธรรมที่จะนํามาคิดใหเปนประโยชนแกตนไมยอมคิด มันก็
เสียไปๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย นานๆ มาทีหนึ่งๆ มาแต
ละครั้งอดไมไดก็ตองเทศนาวาการอยางน้ีละ  

การเทศนาวาการพี่นองทั้งหลายเราเทศนดวยความเมตตาสงสาร เราไมไดหวัง
อะไรทั้งนั้น สามแดนโลกธาตุเราปลอยหมดโดยสิ้นเชิงเราไมเอา ถึงจะดีดจะดิ้นไปนูน
มานี้รับสมบัติเงินทองขาวของที่เขานํามาถวายเราก็ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมเอา คํา
วาพอแลวในหัวใจของเรานี้พออยางเลิศเลอ ส่ิงทีเ่ขาเอามาใหนั้นวาเปนของดีเลิศไหม 
เลิศเหมือนใจที่บริสุทธิ์สุดสวนที่เลิศเลอนั่นไหม มันไมบริสุทธิ์เหมือนนั้นแลว 
สรรเสริญมาจะดิบดีขนาดไหนตกไป นินทามาจะวาดิบวาดีตามคนที่มานินทาตกไป 
เพราะฉะนั้นความสรรเสริญความนินทาจะเลิศเลอขนาดไหนตกไปหมด สูความเลิศเลอ
ดวยความพอแลวภายในหัวใจนั้นไมได ใหจําเอา วันนี้วาจะไมเทศนอะไร เอาแคนี้ก็เอา
ละ ไมเอามาก เหนื่อยมาก 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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