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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
ศาสนาที่แทจริง 

 วันนี้คนมากก็เหมาะกับวันนี้เปนวันสงกรานต เปนวันวาง ทางโลกก็วางเตม็เม็ด
เต็มหนวย ทางธรรมก็เปดโอกาสใหฟง ใจไดเปดรับอรรถรับธรรม มันรับตั้งแตมูตรแต
คูถกิเลสตัณหาเต็มหัวใจ เผาตัวเองและกระจายออกไปเผาคนอื่น แลวทั่วโลกเอาแต
กิเลสตัณหาเผาหัวอกกัน สุดทายลามไปถงึดานวัตถุ ขนาดรบราฆาฟนกัน เปนเถาเปน
ถานไปหมด ก็เพราะกิเลสมันเปนฟนเปนไฟเผาอยูในหวัใจ ไมมีน้ําดับไฟคือธรรม 
 พูดถงึเร่ืองทางเวียงจันทน เราวาจะเอาของไปสงใหทางเวียงจันทน ไมทราบวา
ขัดของอะไร จนกระทั่งไดพักของซึ่งจะสงไปเวียงจันทน ไมใชนอยๆ นะ ตั้งสิบคันรถ 
สิบลอสิบกวาคัน คือเราเตรียมพรอมที่จะไปสงเคราะหพี่นองชาวเวียงจันทน เขาวามี
อุปสรรคอะไร เขาแย็บๆ ออกมา เรามาพิจารณา อันนี้เพียงแงหนึ่ง ไมไดหนักหนา
อะไร แงสําคัญที่เปนเหตุไมใหไปเพราะอะไร ก็พวกภายในบานในเรือนของเขานั้น
แหละมีอะไรๆ อยูในนั้น กลัวจะไมปลอดภัยแกพีน่องชาวไทยเราเวลาไป เขาหาอุบาย
วิธีการอยางอื่นมาแก บอกวาเวลานี้กําลังโรคไขหวัดนกระบาดบาง อะไรบาง เขาหา
อุบายเปนความงาม ความจริงอันลึกๆ มันขัดกันอยูภายในนั้น กลัวจะกระทบกระเทือน
กับพี่นองชาวไทยเราที่ไปสงเคราะหเขา พวกที่เจตนาดีตอพีน่องชาวไทยเราวิตกวิจารณ 
พวกนั้นมันเปนภัย มันจะเอาจริง เลยตองหาอุบายพักอันนี้ไว ตกลงพอพักเราก็เลย
ไมไดไปละ 
 ของทั้งหมดที่วาจะเอาไปเวียงจันทนตั้งสิบกวาคันรถ เพราะเราเปนคนสั่งให
เตรียมพรอมๆ ทุกอยางเอาใหสมบูรณพูนผลเลย พวกเครื่องกระปงกระปองอะไร
เหมือนกันเปนพันๆ ใสรถเต็มเลย พอทางนูนเกิดอปุสรรคเราเตรียมพรอมแลวที่จะให
แลวทําอยางไร ก็พอดีทางแมฮองสอนคณะพวกไทยใหญเขาบกพรองขาดเขินมาก เขา
มาติดตอ เหตุที่จะติดตอนี้คงจะเปนเพราะเณรอยูในวัดเรานี้แหละ เณรน้ีมันเปนไทย
ใหญ มันมาอยูนี้จนเปนลูกวัดปาบานตาดแลวแหละ มันยังไมไดบวชเปนพระ มันจะรอ
เปนปูเณรเสียกอนหรือไงก็ไมรู มันยงัไมไดบวช  

นี่ละตัวสื่อ มันคงจะสงขาวไปบอกทางนูน วาเวลานี้หลวงตากําลังเตรียมของวา
จะไปทางประเทศลาวไมไดไป ของทานเตรียมไวเรียบรอยแลว ทานเตรียมจะขนยาย
ออกไปในทีจ่ําเปนๆ ชวยเหลือ ทางนี้คงสะกิดทางนูน ทางนูนก็มาติดตอขอ ทางไทย
ใหญที่จังหวัดแมฮองสอน เรายกใหทั้งหมดเลย เพราะเราเตรียมจะใหแลว ที่อื่นสําหรับ
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เมืองไทยเรายังพอเปนพอไป ที่ไหนที่ขาดแคลนกวาเรายังมีมากอยู จึงตองไดถามหา 
ทางไทยใหญทางนูนรูสึกวาบกพรองมาก พอดกีับเณรที่อยูในนั้นเปนไทยใหญ มันคง
เปนสื่อละทา เลยสั่งใหเขามาเลย บอกใหมาเลย เอารถมากี่คันมา รถเราเตรียมไว
พรอมแลว มาก็ทุมใหเลย ขนไปหมด 

ของที่จะเอาไปเวียงจันทน ทุมไปใหทางแมฮองสอนพวกไทยใหญทั้งหมดเลย 
ทางที่อื่นๆ เราเห็นวาพอเปนไป เราก็ไมเอา เพราะพอเปนไปอยูแลว ผูอดอยากขาด
แคลนมากเวลานี้คือพวกไทยใหญ สงไปทางนั้นหมดเลย สงไปใหหมดเลย ดูเหมือนสิบ
กวาคันรถ ของที่เราเตรียมพรอมไวเพื่อเวียงจันทนประเทศลาวนั้นยกใหหมดเลย มีแต
ของดิบๆ ดีๆ ทั้งนั้น ขาวทางนูนบอกมาทีแรกทีว่าจะไดไปอยูนะ ทางนูนบอกมาวาขาว
มันมากไมมทีี่เก็บ เขากําหนดที่เก็บใหพอประมาณเทานั้นตัน เราก็เตรียมพรอมเทานั้น
ตันไปเลย  

แตพอดไีมไดไปเสีย ขาวจํานวนนี้ก็หมุนไปทางแมฮองสอนหมดเลย เครื่อง
กระปองละมากเพราะตั้งสิบกวาคันรถ เราเปนคนสั่งเองเสียดวย ทุกอยางถาเราลงไดส่ัง
แลวตองเต็มเม็ดเต็มหนวย เหยาะๆ แหยะๆ ไมเปนนะนี่ ถาหากวาตอยอยางน้ีหมัด
หนึ่งไมพอตองเอาสองหมัดซัดเลย เขาใจไหม มันจึงถึงใจ ทาํอะไรมันหากถนัดในจิต
อยางน้ัน ทําเหยาะๆ แหยะๆ อยางน้ีไมไดเมือ่ของมีอยู ถาของไมมกี็จําเปน เมื่อของมี
อยูจะมาทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมไดสําหรับนี้ เปนอยางน้ันละ หมดเปนหมด วาอยางน้ัน
เลย 

ชาตินี้เรียกวาเปนชาติที่สําคัญมากสําหรับชาติของเรา ที่บวชมาในพุทธศาสนา 
ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ นัน้ละเปนวันกาวเขาสูชีวิตของนักบวช ตั้งแตบัดนั้น
มาสรางแตความดีงามตลอดเลย ไมไดปรากฏในตัวเองวาสรางมลทินความมัวหมอง
ฟนไฟทีไ่หนไวในกายวาจาใจแหงเพศของนกับวช ไมมี ชุมเย็นไปตลอด แมเกี่ยวกับ
เพื่อนกับฝูงก็เหมือนกัน ถาวาสังคมเราก็เปนนักสังคม ทางปริยัติก็เรียน ฟงซิจนเปน
มหา ไมสังคมเปนมหาไดอยางไร  

เรียนสํานักนั้นสํานักนี้นอยเมื่อไร ตรี-โท-เอก-เปรียญสามประโยค นี่ผาน
ทางดานปริยัติ เขานอกออกในไดหมด วัดราษฎรวัดหลวงวัดอะไรเขาถึงหมด เห็น
เหตุการณตางๆ หมด โดยมีหลักธรรมวินัยเปนรั้วกั้นวาปฏิบัตินี้ผิดแปลกตางกันไป แต
ไมใหผิดตอหลักพระวินัย ยืนยันกันตรงนั้น สวนจะมีออนมอีะไรบางก็เปนธรรมดา แต
ไมเลยขอบเขตขามเกินหลักธรรมวินัยก็เปนอันวาใชได นี่ละการสังคม ก็เรียบรอยมา 
ไปสํานักทั่วประเทศไทยนั้นละเรา 



 ๓

จากน้ันก็กาวเขาสูทางภาคปฏิบัติ ทางภาคปฏิบัตินี้มันเปนอยูในจิตนะ มัน
อาจจะมีนิสัยปจจัยวาสนาอยูลึกๆ ก็ได เรียนหนังสือนี้อานไปปริยัติบอกไปถึงมรรคถึง
ผล ถึงสวรรค-นิพพาน พระพุทธเจาตรัสรูอยางนั้นๆๆ พระสาวกทั้งหลายดําเนินกัน
ดําเนินตามบรรลุธรรมตรัสรูเปนพระอรหันต สุดขีดของทุกขที่จะเอือ้มถงึ หมดโดย
ส้ินเชิงมันก็ดูดดื่มเขาๆ ความอยากถงึนิพพานก็หนักเขาๆ  

แตก็มีขออันหนึ่งอยูมาขดัอยูในจิตใจ ก็เมื่อเรามุงหวังตอมรรคผลนิพพานอยาง
เต็มกําลังอยางน้ีแลว แลวการปฏิบัติไปเปนอยางไร มรรคผลนิพพานทานแสดงไวโดย
ถูกตองแตจติใจเรามันเปนขาศึกตอตัวเอง มันทําใหสงสัยอยูเร่ือยๆ ไปหาปลดเปลื้อง
ความสงสัยนี้จากครูบาอาจารยที่เปนที่แนใจ พอหยุดจากเรียนปบเดียวเขาหาหลวงปู
มั่นเลย พอเขาไปทานกป็ลงใหเลยเต็มเหนี่ยว รอยเปอรเซ็นตเลย ใสเปรี้ยงๆ ๆ  

เราไมลืมสดๆ รอนๆ นะ เหมือนวาทานกางเรดารไวหมดกับความมุงหวังตั้งใจ
อยางแรงกลาของเรา เขากันไดสนิทปุบเลย เพราะมุงตอพระนิพพาน ใหมีทานผูชี้แจง
ใหถึงมรรคถึงผลเต็มหัวใจหายสงสัยเถอะ เราจะเอาชีวิตเขาวาเลย ตองตาย ไมตาย
ตองใหถงึพระนิพพาน ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ มันตัง้ไวขนาดนั้น พอดีไปถึง
หลวงปูมั่นทานก็ปลดเปลื้องใหหมดรอยเปอรเซ็นตเลย ใสเปรี้ยงๆ เหมือนวาทานถอด
ออกมาจากหัวใจ นี่นาๆๆ โอย มนัถึงใจนะ สมใจที่เรามุงไปหาทาน จะไปปลดปลอย
ความสงสัยอันเปนกางขวางคอตอมรรคผลนิพพานออกจากใจใหหมด แมกิเลสจะยัง
อยูความสงสัยมรรคผลนิพพานไมมกีท็ุมไดเต็มกําลัง  

พอไปฟงทานแลวถึงใจเลย ชี้ลงๆ ที่นี่ๆ ชี้ไปตนไมภูเขาทานมาหาอะไร ไมใช
ขึ้นธรรมดานะ เผ็ดรอนมาก ประหนึ่งวาผูกโกรธผูกแคนใหเรามาตั้งแตเมื่อไร นั่นละ
เรดารทานจับไวทานจะทุมลงใหเต็มเหนี่ยวตามความตองการของเรา ชี้ไปตนไมภูเขา
ดินฟาอากาศตลอดทั่วแดนจักรวาลไมใชกิเลสไมใชธรรม ส่ิงเหลานั้นเปนสิ่งเหลานั้นแต
ละอยางๆ กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ ทานอยาไปวกวนหาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลาและ
ลําบากเปลาๆ ใหขุดคนลงที่ใจทาน พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจ เปนศาสดาเอกขึ้นมาที่ใจ 
พอร้ือลงไปนั้นแลวจะเจอทั้งกิเลสสังหารทั้งกิเลส เจอทั้งธรรมฟนธรรมขึน้มาๆ จะสิ้น
เสร็จกันในจุดนั้นแหละดวยจิตตภาวนา ทานวาอยางน้ัน เอาๆ เปดลงไปตรงนี้ ทานอยา
ไปสนใจอะไร 

ทานพูดเปนลักษณะอนุโลมนิดหนอย ทานอยาไปสงสัยอะไร การเรียนนี้ทานก็
เรียนมาถึงขนาดเปนมหา แตอยาวาผมดูถูกศาสนาของพระพุทธเจาปริยัตินะ เวลานี้
การเรียนมามากนอยยังไมเปนประโยชนสําหรับทาน เพียงเปนความจดความจําเปน
แบบแปลนแผนผัง ยังไมลงมือปฏิบัต ิผลงานที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติยังไมมี ผลงาน
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นี้คือจิตตภาวนา เอาๆ ทุมลงไปนี้ใหเต็มเหนี่ยว ผลงานจะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับลําดา 
กิเลสจะเจอกันที่นั่น สังหารกันที่นั่น ธรรมะตั้งแตตนจนสุดขีดแหงธรรมก็จะเจอกนัที่
นั่น สงเสริมกันใหสมบูรณที่นั่น 

ทานใสเปรี้ยงๆ แหม เราฟงมันถึงใจนะ คือตั้งหนาฟงรอยเปอรเซ็นตเลย เพื่อ
จะปลดเปลื้องความสงสัยมรรคผลนิพพานใหส้ินไป กิเลสยังมีอยู ความสงสัยยังมี มันก็
ทุมกําลังลงไปเต็มเม็ดเตม็หนวย พอฟงทานอยางถึงใจแลวเอาละที่นี่เดินไปที่พกัยังไม
ถึง ฟงเทศนจากทานที่ศาลา ก็กระตอบนะศาลา วาอยางไรที่นี่ถามเจาของ มาสมใจไหม
วันนี้มาฟงเทศนพอแมครูจารยทานเทศนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวถึงใจไหม แลว
จะเปนอยางไรที่นี่สําหรับตัวเรา ปญหาเขามาถามตัวเอง  

ทางนี้ก็รับกันทันทีเลย บอกวาตายเทานั้นใหถอยไมม ี ตองใหไดครองมรรคผล
นิพพานเต็มหัวใจ ตามโอวาทที่ทานสอนแลวอยางไมมีล้ีลับ เปดเผยอยางเต็มที่ เราจะ
ปฏิบัติใหเห็นอันนี้ เอาตายเขาวาเลย นั่นละตนเหตุ นิสัยนี้มันอาจจะตางใครๆ อยูมาก
นะนิสัยหลวงตา คือมันจริงจังทุกอยาง ไมคอยเหลาะแหละ ถายังไมลงใจนี้ก็คาราคาซัง 
เพราะฉะนั้นจึงหาที่ทําใหลงใจ เชนยังไมลงใจเรื่องมรรคผลนิพพาน จะมีอยูหรือไมมี
นา ทั้งๆ ที่ทานเขียนไวแลวในปริยัติวามรรคผลนิพพานมี แตจิตเรามันมีกิเลสตัว
ขัดของยุงเหยิงกีดขวางมรรคผลนิพพาน มันก็ทําใหสงสัยอยูนั้นแหละ 

เพราะฉะนั้นจึงไปปลดเปลื้องที่พอแมครูจารยมั่น พอปลดจากมันนั้นแลวแม
กิเลสจะมีอยูในหัวใจก็ตาม แตความเชื่อรอยเปอรเซ็นตทีนี้พุงเลยเชียว จึงไดปฏบิัติ 
สดๆ รอนๆ ไปหาพอแมครูจารยมั่นทีแรก เรามาตําหนิเราคนเดียวตามความรูสึกที่
เปนในใจ ไปดูพระทัง้หลายที่อยูนั้นก็ไมมากละ ทานไมรับมาก ๙ องค ๑๐ องคนี้เปน
อยางมาก พอแมครูจารยรับพระไปอยูดวย แตกอนทานมกัไปอยูองคเดียวสององค
เทานั้นปรกติ นี่ทานวาอนุโลมผอนผันเต็มที่ รับไวทีละ ๙ องค ๑๐ องค 

เราไปนั้นดูพระองคไหนเหมือนผาพับไวๆ เรียบหมด ประหนึ่งวาทานเปนพระ
อรหันตหมดเลย มันเปนในจิตเรา เออ นี่พระชั่วชาลามก พระหมดราค่ําราคา ไมมีคา
แตอยางใดกค็ือเราองคเดียวเขามาขวางวัดอยูนี้ มันคิดเจาของนะ พระทั้งหลาย
เหลานั้นทานเปนพระอรหันตหมด เปนปุถุชนคนหนาแนนดวยกิเลสเปนสวมเปนถาน
แตเราคนเดียว มันคิดถึงขนาดนั้นนะ เพราะดูพระทานเรียบตลอดเหมือนผาพับไว ทีนี้
เวลาอยูกันไป ทานเทศนาวาการองคนั้นแสดงความคิดความเห็นจากภาคปฏิบตัิของตน
ออกมา องคนี้แสดงออกมา องคนี้เปนอยางน้ัน องคนั้นเปนอยางน้ัน เราคอยทราบวา
ภูมิจิตภูมิธรรมนี้มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันอยู ไมไดเปนพระอรหันตทุกๆ องค 
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เหมือนที่เราคิดไว ทีนี้ก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไป ไอเราก็พอฟต ไมเปนสวมเปนถาน
อยางเดียวแตเราองคเดียว 

นั่นละทานผูทรงอรรถทรงธรรม พดูอรรถพูดธรรมนี้มีแตธรรมลวนๆ ดึงดูด
จิตใจผูปฏิบัติใหเกิดศรัทธาความเคารพเลื่อมใส กําลังใจที่จะสรางความดีงามทั้งหลาย 
ถือทานผูที่บรรจุไวแลวซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมาเปนแบบเปนฉบับ มาฉุดมาลาก
เรา ทีนี้กําลังใจมันก็มาของมันๆ แหละ จึงไดเอาเต็มที่ นี่ละทีว่าขึ้นเวที พอไปถึงพอแม
ครูจารยมั่นหายสงสัยทุกอยางแลว แตกอนยังไมเรียกวาขึ้นเวทีนะ หลังจากนั้นมาแลว
ถึงขึ้นเวที บอกวาเปนตายจะใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ ตองใหถงึนิพพานในชาตินี้
เพราะธรรมนี้บอกชัดเจน จากทานผูเปนคลังแหงธรรมคือพอแมครูจารยมั่น ไมเปนอืน่ 
ถาเปนอื่นก็คือเรา เราจะเปนอื่นไปไมได ตีเขาไปหาธรรมจุดนี้ เอาใหไดมรรคผล
นิพพาน ก็ซดักันเลย  

นั่นแหละการปฏิบัติธรรม แลวจริงจังดวยนะ นิสัยนี้เปนนิสัยอยางน้ัน มา
จนกระทั่งปจจุบันนี้ก็เปนนิสัยดั้งเดิมอยูนะ วาอะไรจริงอันนั้น ถาแนใจแลวขาดสะบั้น
ไปเลย ไมมอีะไรจะมาแกไขดดัแปลง แมตัวเองก็ไมกลาที่จะแกไขดดัแปลง ถาเหตุผล
ไมเหนือกวาไปแกที่เราตกลงใจในเหตุผลอันกอนนั้นไมได ไมแก ถาเหตุผลเหนือกวา
แกได เอาขนาดนั้นนะ ออกปฏิบัติแลวก็สมมักสมหมาย เพราะผูชี้ทางชี้อยางถูกตอง
แมนยํา ไมมีที่จะใหสงสัยในการกาวเดิน กาวไปกาวไหนก็ถูกกาวนั้นๆ เพราะทางที่ทาน
ทําที่ทานสอนไวเปนธรรมที่ถกูตองทกุกาวของผูดาํเนินตาม  

ปฏิบัติตามทานยากลําบากขนาดไหนมันก็เปนการกาวเดินเพื่อจะถงึจุด ไมได
ปลีกออกนอกลูนอกทางไปไหนดวยความลูบๆ คลําๆ มันก็กาวเร่ือยๆๆ ก็เร็วอยู ถา
พูดถงึเร็วนะ ที่จิตเสื่อมไปถงึปกับหาเดือนนั้นพลิกตัวเองได แกได จากน้ันก็กาว
เร่ือยๆๆ จิตไมเคยสงบรมเย็นลมลุกคลุกคลาน ไปน้ําตารวงบนภูเขาเราไมลืม เราได
เคยมาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟงเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ เราตั้งหนาตั้งตาประพฤติ
ปฏิบัตอิยางเต็มกําลังแตอํานาจของกเิลสเหนือเรา ตั้งสติไมอยู ตั้งพับลมผล็อยๆ นี่คือ
กระแสของกเิลสมันรุนแรง ปดสติใหลมเหลวไปทันทีๆ จนน้ําตารวงบนภูเขา เสียใจ
มาก 

มันเปนอุทานภายในใจนะ ไมไดออกทางวาจาแหละ มันเจ็บมันแสบใหกิเลส
มาก นี่ก็ทําใหเกิดธรรมะขอหนึ่งขึ้นมา การโกรธการเคียดแคนใหผูใดและสัตวตัวใดก็
ตาม นี้เปนบาปเปนกรรม เปนกิเลสตัณหา แตการโกรธการเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปน
ขาศึกตอใจของตัวเองนี้เปนธรรม นี่เคียดแคนจริงๆ นั่งอยูน้าํตารวง ตั้งสติไมอยู  โถ 
มันเปนอยางไร ตั้งหนาขึ้นมาฟดกันบนภูเขามันเอาเราหงายลงภูเขา  
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โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น กลับไปก็ฟตใหม กลับมาอีกลมอกี ฟตไม
ถอย มมุานะ ความเคียดแคนใหกิเลสนี้ยิ่งฝงลึกๆ จะเอาใหชนะใหได ทีจ่ะใหแพนี้ตาย
เสีย วาอยางนั้น จิตมันเด็ด ซัดไปซัดมาหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอยดวยความมุ
มานะและความเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเอง ทีนี้มนัก็คอยเห็นเหตุเห็นผลไป 
จิตใจคอยสงบๆ ลง คอยสวางกระจางแจงขึ้นมา ทีนี้ไดกําลังแลวก็ยิ่งเพิ่มใหญนะ พอ
ไดกําลังแลวฟดใหญเลยเชียว ไดกําลังคือจิตเปนสมาธิ คือความสงบเย็น ไมกังวลกับสิ่ง
ใด จิตมีความสวางไสวสงบเย็นอยูภายในใจ ไมเปนกังวลกับสิ่งใดทั้งน้ัน  

นี่เรียกวาใจสบายแลวนะนั่น กิเลสไมกวน ใหลากไปคิดทางนูนทางนี้ กิเลส
ภายนอกสงบ มีแตธรรมขึ้นเรื่อยๆ จากน้ันจิตก็แนนหนามั่นคง นั่งอยูที่ไหนสบาย คือ
นั่งอยูอยางน้ีแหละจิตมันไมออก นี่ละผูมีธรรมในใจ เพียงสมาธิเทานั้นก็เปนสุขๆ เรา
ไปนั่งอยูทีไ่หนเหมือนหัวตอ ไมอยากเคลื่อนอยากไหวไปไหน จิตนี้ไมคิดไมปรุงไปไหน 
เหลือแตความรูลวนๆ เดนอยูภายในจิต ความคิดความปรุงเปนเรื่องใหเกิดความ
รําคาญ ไมอยากคิดอยากปรุง อยูกบัความรูที่วาเปนเอกจิต เอกธรรม หรือเอกัคคตา
จิต เพียงเทานี้สบายแลว นั่งกี่ชั่วโมงลืมตัวนะ 

นี่ละจิตมีความสุข เหมือนหัวตอ นั่งอยูทาไหนกท็าน้ัน คือจิตมันไมไหว กิเลสไม
เขากวนได จิตก็สบาย นี่เปนความสุขแลว จากนั้นกาวออกทางดานปญญา ที่พอแมครู
จารยไลลงจากสมาธิ สมาธิไมใชธรรมแกกิเลส เปนบาทฐานคือการหนุนปญญาใหแก
กิเลสตางหาก ถามานอนจมสมาธิมันก็ไมผิดอะไรกับหมูขึ้นเขียง ทานเอาขนาดนั้น ไล
ออกจากสมาธิ สมาธิไมใชธรรมแกกเิลส เปนธรรมเครื่องหนุนจิตใจใหอิ่มอารมณแลว
ทํางานหนาที่ทางปญญาเพื่อแกกิเลสตางหาก สมาธิแทไมใชธรรมแกกิเลส นั่นซัด แลว
ไลออกทางดานปญญา  

พอออกทางดานปญญาก็จิตมันอิม่อารมณแลว มันอยากคิดกับอะไรเมื่อไร ใน
โลกอันนี้เหมือนไมม ี มีแตความสวางไสวความสงบเย็นภายในใจ ความคิดตัวเอง
เกิดขึ้นพับมนัรําคาญ แตกอนถาไมคิดอยูไมได มันกวน มันอยากคิดอยากปรุงเร่ืองน้ัน
เร่ืองนี้ แตเวลาความสงบมีกําลังมากแลวทีนี้การอยากคิดอยากปรุงอะไรนี้รําคาญ นั่งมี
แตความรูอันเดียวแนว นั่นละที่นี่เอาจิตอันนี้ออกทางดานปญญา พิจารณาทางธาตุทาง
ขันธ แยกสัดแยกสวน  

อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ความเกิดความตาย ความพรัดพรากจากกัน พิจารณาแยก
ทั้งเขาทั้งเรา สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยเปนสิ่งทีจ่ะพรัดพรากจากกันอยูเปน
ประจําๆ เขาไมพรากเราก็พราก เขาไมจากเราก็จาก พิจารณาแยกออกๆๆ จิตคอย
ปลอยๆ ส่ิงทั้งหลายที่มันยึดมันหึงมันหวงวาเปนสมบัติของตนนั้น พอพิจารณา
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ทางดานปญญามันปลอย อันนั้นจางเขามาๆ ทีนี้หนาแนนเขามาทางดานจิตใจ ปลอย
ไปเปนลําดับลําดา ปญญากระจางแจง นี่ละปญญา 

การฝกจิตทีม่ันวาวุนขุนมัวมันเปนทุกขมาก ไมไดผลประโยชนอะไร พอจิตสงบ
แลวเปนคุณขึ้นมา จากความสงบพิจารณาทางดานปญญาออกสอดสองมองทะลุ
กวางขวาง ไมมีอะไรเกนิปญญา มันมองทะลุไปหมดเลย พอกาวเขาถงึขั้นปญญาแลว
กิเลสที่เคยจมอยูในหวัใจมากี่กัปกี่กัลปเร่ิมเห็นตัวกันแลว เร่ิมเห็นความเคลื่อนไหวของ
มัน จากความเคลื่อนไหวก็เร่ิมเห็นกัน ตอสูกัน ฟดกันๆ กิเลสขาดลงไปๆ จิตใจสวาง
ขึ้นมาๆ 

นี่ละจิตดวงที่กิเลสมันครอบเอาไว ใหเปนบาอยูทั้งเขาทั้งเราตลอดทั่วโลก
ดินแดนคือกเิลสน้ันแหละมันกวน มันบีบบี้สีไฟจิตใจสัตวโลกใหหาความสุขไมได 
สมบัติเงินทองขาวของมมีากมีนอยกเ็ปนสมบัติเงินทอง แตไมแกทกุขอนันี้ให ไมแก
ทุกขไดเลย ความรูเรียนมามากนอยที่ไหนก็แกทกุขไมได บทเวลามันจะแกทุกขมันกม็า
แกตรงนี้ พอปญญาออกทะลไุปแลวนี่มันแกทุกขไปเปนลําดับลําดา ส่ิงทั้งหลาย
ภายนอกที่หนักหนวงที่สุดคือสมบัติเงินทองขาวของบริษัทบริวาร อันนี้มันจะคอยปลอย
ออกๆ จืดชดืเขามาๆ อนันี้หนักหนวงขึ้นไปเรื่อย มีรสมีชาติหนาแนนขึ้นไปเปนลําดับ 
ความเห็นทุกขเห็นภัยเห็นขึ้นเปนลําดับ ความที่อยากจะเอาใหหลุดพนไปเสียก็กาวไป
เปนลําดับลําดา ทีนี้ปญญาก็เรงพิจารณา  

นี่อธิบายถึงเร่ืองภาคปฏิบัติใหพี่นองทั้งหลายฟง ประจําพุทธศาสนามีมานาน 
พระพุทธเจาตรัสรูดวยปญญา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยปญญา ดวยจิตตภาวนา จึงฟน
ขึ้นมา ทีนี้มันจะไปไหนมันก็ไปทางเดยีวกัน บรรลุธรรมได ตรัสรูได ไมอยางน้ันเปน
สาวกของศาสดาองคเอกไมได แกออกๆ พุงถงึนิพพาน บริสุทธิ์สุดสวนแลวเปนสรณะ
ของพวกเราไดโดยสมบูรณ เพราะอํานาจแหงปญญามันคลี่มันคลาย มันชะมันลางกิเลส
ตัณหาตัวกําดํากําขาว ตัวมืดตัวบอดปกคลุมอยูในหัวใจ ใหกระจายออกไป ดวยน้ํา
อรรถน้ําธรรม สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม แกออกไป ชะลางลงไป ทีนี้ทางนี้
กระจางขึ้นมาๆ 

ส่ิงที่มัวหมองทั้งหลายที่กวนใจสัตวโลกทั้งเขาทั้งเราตลอดมานี้ หนักมากขนาด
ไหนคอยจางลงๆ ทุกขจางลงไปที่นี่ เมื่อกิเลสตัวสรางทุกขจางลงไปแลวความทุกขก็จาง
ลง เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกข กิเลสเบาลงมากนอยเพียงไรทุกขก็เบาลงๆ กิเลสส้ิน
ซากหมดทุกขไมมีในใจพระอรหันต หมด เอากนัลงจนกระทั่งถงึกิเลสขาดสะบั้นลงไป
หมดเลย ไมมีส่ิงใดเหลือหลออยู ผลแหงการบําเพ็ญและความบริสุทธิ์ของจิตเปน
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อยางไร สวางจาครอบโลกธาตุ นั่นฟงซิ มีรายใดที่จะมาพดูไดอยางพระพุทธเจาและ
สาวกผูส้ินกิเลสแลวนี้ไดมีไหม ไมม ี

นี่ละผูที่วาโลกวิทูรูแจงโลกตลอดทั่วถงึ โลกเมืองคนเมืองผี โลกเปรตโลกผี โลก
สัตวนรกอเวจี จนกระทั่งถึงโลกสวรรคพรหมโลก ถึงนิพพาน พระพุทธเจารูแจงแทง
ทะลุหมด จงึเรียกวาโลกวิทู นําธรรมที่รูแลวเห็นแลวไมเปนอื่นนี้มาสอนสัตวโลกจะผิด
ไปไหน เปนแตเพียงวาสัตวโลกมันดื้อดาน ทานบอกวาบาปมีมันไมยอมเชื่อ นี่ละมันจะ
จม บุญมีไมยอมเชื่อ นรกมีไมยอมเชื่อ ทั้งๆ ที่ส่ิงเหลานี้มีประจักษมาแลวตั้งกัปตั้ง
กัลป พระพทุธเจาตรัสรูก็มารูมาเห็นสิ่งเหลานี้ทั้งฝายเปนพิษเปนภัย ฝายเปนคุณ นํา
ออกมาชี้แจงใหบรรดาสัตวทั้งหลายไดรูทั้งคุณทั้งโทษ มันก็ไมยอมรับ แตกิเลสตัณหา
ความทะเยอทะยานดีดดิน้ ไมรูจักเปนจักตายหนาแนนเขาในหัวใจสัตวทุกว่ีทุกวัน 

ความทุกขมนัจึงเต็มบานเต็มเมือง วาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญมันเจริญที่ไหน 
มองไปที่ไหนก็มีแตอิฐแตปูนแตหินแตทรายถนนหนทาง ซึ่งมันมีอยูแลว ไปดัดแปลง
ใหมันเปนอยางน้ันๆ สรางขึ้นเปนบานเปนเรือน เอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายขึ้นไป
สรางมันเจริญที่ไหน หัวใจเปนไฟทําไมไมดู พอเปดอันนี้ออกมาใจก็สวางขึ้นมาๆ ทีนี้ก็
เปดจาขึ้นมา นั่นละการปฏิบัติธรรม ใหมันเห็นไดอยางพระพุทธเจาปฏิบัติ สวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลวทั้งนั้น ผิดไปไหน มันผิดตั้งแตพวกเราที่มันดื้อดานหาญทําในส่ิง
ที่พระองคทรงหามนั้นแหละ 

เมื่อทําลงไปมันก็กระจางแจงขึ้นมา ทานวาอกาลิโกๆ คืออะไร ธรรมมีกาล
สถานที่เวล่ําเวลาที่ไหน ไมวากิเลสไมวาธรรม การสรางความชั่วสรางเมื่อไรเปนความชั่ว
ขึ้นมา เปนอกาลิโกไมเลือกกาลสถานที่ ที่ลับที่แจงไมมี เวลาสรางลงไปแลวมันก็เปน
ความชั่วขึ้นมาเผาตัวเอง ผูที่สรางความดีไมวาที่ลับที่แจงเปนความดี อยางพระพุทธเจา
ตรัสรูใครเห็นพระองค พระองคอยูองคเดียวยังตรัสรูได พระสาวกทั้งหลายตรัสรูอยูใน
ปาในเขาเสียมากตอมากใครไปเห็นทาน ทานเอาใครมาเปนพยาน ทานทําไมบริสุทธิ์ถงึ
พระนิพพานได จงึเรียกวาอกาลิโก ไมมีที่ลับที่แจงเมื่อปฏิบัติตามแลว  

ใหเชื่อคําสอนของพระพทุธเจานะ อยาไปเชื่อคําของกิเลสที่มันหลอกโลกมา
นานใหลมจมๆ แตไมรูจักเบื่อหนายอิ่มพอ คือพวกสัตวโลกที่มันหนาแนนวิ่งตามกิเลส 
แลวมันยังจะกลอมไปเรื่อยๆ นะ จะใหมันปลอยไมปลอยกิเลส ถาลงมันไดจับฟาดจมูก
จมูกขาด ฟาดแขนแขนขาด คอขาดไปตามมัน ใหมันปลอยมันไมปลอยละ ถาไมสลัด
มันเขาสูอรรถสูธรรมเพื่อปฏิบัติตนใหเปนคนดี  

อยาพากันตืน่นักนะตื่นกเิลสตัณหา มันหลอกโลกมานานแสนนานแลว พาให
ลมจมนี้ใครพาใหลมจม กิเลสทั้งน้ัน ธรรมพระพุทธเจาไมไดพาโลกใหลมจม ทําไมจึง
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ไมสนใจปฏิบัติพวกเราเปนอยางไร ชาวพุทธใหพิจารณากันบางซิ งมๆ งายๆ อยูอยาง
นั้น วันหนึ่งๆ มีแตมืดกับแจง มันอะไรวิเศษวิโสยิ่งกวามืดกบัแจง มันก็มีมาอยางน้ัน 
สรางความดีสรางลงไปซิ มันวิเศษยิ่งกวามืดกับแจง ความชั่วก็เลวยิ่งกวามืดกับแจง ให
ดูตัวนี้ซิ แกความชั่วออกจากตรงนี้เปนลําดับลําดา แลวความสุขความทุกขไปหาที่ไหน
ไมตองหา ในขอบเขตจักรวาลไมมีสถานทีใ่ดที่เปนที่สถิตอยูแหงความสุขและความ
ทุกข มีใจดวงเดียวเทานั้น  

ใจเวลามันสรางความชั่วชาลามกมากองทกุขทัง้มวลมารวมอยูที่หัวใจ เปนผู
แบกผูหาม เวลาสลัดมันออกดวยการสรางคุณงามความดี ละบาปบําเพ็ญบุญแลวใจจะ
ใสสวางกระจางแจงขึ้นมา ทีนี้สุขสามแดนโลกธาตุไมมอียูที่ไหน อยูที่จิตของทานผู
บริสุทธิ์ ที่ชําระส่ิงเปนภัยออกหมดแลว เปนจิตธรรมธาตุไดแกจิตพระพุทธเจา-พระ
อรหันต เวลานี้ธรรมเหลานี้หายไปไหน จึงไมมใีครสนใจที่จะปฏิบัติ แลวปลอยตัวไป
อยางน้ันมันดีอะไรบางละ พิจารณาซิ ไมเห็นมีอะไรดี  

ตายแลวนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ใครกุสลาก็ได ยากอะไรเรียนมาแลว กุสลา 
ธมฺมา ยายนี้ตายแลวไปไหนนา ตาคนนี้ตายแลวไปไหนนา ถามเฉยๆ ไมเกิดประโยชน 
เวลามีชีวิตอยูไมสนใจกับบุญกับกศุล กุสลา ธมฺมา แปลวาธรรมยังคนใหฉลาด สราง
ความดีงามแกตน แลวมันไมสนใจสรางความดีงามจะเอาความดีงามมาจากไหน ตอง
สรางซิ อกุสลา ธมฺมา เราน่ันเองเปนผูสรางเพื่อเผาหัวใจเรา กุสลา ธมฺมา เราเปน
ผูสรางเพื่อเบิกกองทุกขฟนไฟทัง้หลายออก แนะ ก็คือเราเอง สรางลงไปซิ 

พากันพิจารณานะ นี่หลวงตาก็จวนจะตายแลว ธรรมประเภทนี้พูดตรงๆ ถอด
ออกมาจากหัวใจมาสอนพี่นองทัง้หลายนะ การเรียนปริยัติก็เรียน ยกไววาเปนปากเปน
ทาง แตไมใชสมบัติของตนโดยแทเหมือนภาคปฏิบัติ ภาคปริยัติเรียนจดจําไดมากนอย
เพียงไรมันกห็ลงลืมไปไดตามธรรมชาติของมัน แตภาคปฏิบัตินี้ทั้งเวลาปรากฏผล
ขึ้นมา ทั้งรูดวยเห็นดวย ทั้งเปนสมบัติของตนดวยเปนลําดับ จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์
เปนสมบัติของตนโดยสมบูรณ นี่ภาคปฏิบัติ นี่ก็ไดปฏิบัติมา เรียนก็เรียนมา 

ภาคปฏิบัตินี้แหละที่สอนโลกอยูเวลานี้ แลวภาคปฏิบัตินี้แหละพาเจาของให
สมบูรณแบบเวลานี้ หาที่ตองติไมไดในหัวใจดวงนี้ เราไมมีที่จะมาตองติเราวาบกพรอง
ที่ตรงไหน เราหมดโดยสิ้นเชิง หายสงสัยในพระพุทธเจาทุกพระองค สาวกทั้งหลายทุก
พระองค สาธุพูดใหเต็มยันนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายตั้งแตวัน
กิเลสขาดสะบั้นลงจากใจธรรมจาขึ้นมา นั่นละเขาไปนั่งอยูในทามกลางแหงพระพุทธเจา
ทั้งหลายและสาวกทั้งหลาย ทานผูบริสุทธิ์เปนธรรมธาตุดวยกันแลว จะแยกแยะไปที่
ไหน  



 ๑๐

ถาเทียบแลวมันเปนอันเดียวกันหมด เหมือนกันกับน้ําเต็มอยูในมหาสมุทร ทีนี้
ฝนตกลงมามากนอยเอาเพิ่มเขามาๆ พอเพิ่มเขามาแลวไปแยกไดไหม ฝนเม็ดใดหยด
ใดหยาดใดตกเขามาในมหาสมุทร นี้ฝนเกานี้ฝนใหมแยกออกจากน้ํามหาสมุทรไดไหม 
มันเปนมหาสมุทรดวยกันแลวแยกกันไดอยางไร จิตเมื่อเขาถึงบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวน
เปนธรรมชาติ เรียกวาธรรมธาตุความบริสุทธิ์เลิศเลออยางเดียวกันแลวแยกกันไดที่
ไหน เขาใจไหมละ  

ฟงใหดีนะเราถอดออกมาจากหัวใจมาสอน ไมไดมาสอนโดยลูบๆ คลําๆ นะ
สอนออกมาจากหัวใจที่รูแลวเห็นแลวทุกอยาง เราไมสงสัยในโลกอันนี้ เราก็แนใจ 
ไมอยางน้ันประกาศไดอยางไร ทานวาภาษาธรรม ไมมีการโอการอวด พูดตามหลัก
ความจริง โลกกิเลสมันจะมาเหาฟอๆ วาทานโอทานอวดอยางน้ันอยางน้ี ไมอวด วา
อยางน้ัน เวลาไปน้ําตารวงอยูบนภูเขาก็พูดใหฟงใชไหม เวลาฟดกับกิเลสดวยความผูก
โกรธผูกแคนอาฆาตกัน จนกระทัง่ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลายอรหันตไมสงสัยเลย นี่ก็มาพูดใหฟง  

นี่มันเขาในทามกลางนั้นแลว ธรรมธาตุเปนแบบเดียวกันแลว ก็ไดมาพูดใหฟง 
คุยแลวเหรออยางน้ี โออวดแลวเหรอ ธรรมใดไมโออวดมาแขงหลวงตาบัวหนอยนะ ถา
หลวงตาบัวพูดอยางน้ีมนัโออวดนะ เอา ธรรมไหนไมโออวด ดีกวาธรรมหลวงตาบัวที่
พูดเวลานี้มาแขงกันสักหนอยนะ พอกราบเราจะกราบ แตมันจะไมไดกราบ มีแตฝามือ
จะฟาดหนาผากมันละกราบแทน มามันก็จะมาลูบๆ คลําๆ ใหขวางหูขวางตาขวางใจ
ผูฟงนะซี ถามันเปดในหัวใจมันจะสงสัยอะไร มันจาไปหมดแลว  

บาปบุญนรกสวรรคพรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทตางๆ ใครเปนคนสอนไว 
พระพุทธเจาสอนมาตั้งแตองคไหน ก็มันมีอยูแลว ทานสอนตามหลักความจริงที่มีอยู
แลว เราจะไปลบลางไดอยางไรวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคเปรตผีประเภท
ตางๆ ไมม ี จนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานไมมี เราไปลบไดอยางไร ก็มันมีอยูแลว
ตั้งแตไหนแตไร พระพุทธเจาองคไหนโกหกโลกมีเหรอ ไมมพีระพุทธเจาองคไหนโกหก 
มีแตกิเลสโกหกสัตว หลอกอยูตลอดเวลา ถาเราจะไปวัดไปวา วันนี้ปวดศีรษะ วันนี้
เหนื่อย แลวยิ่งวันนี้เปนวันสงกรานต โอยวันนี้เลนสงกรานตเหนื่อย ไปวัดไปวาฟง
ธรรมไมได นี่เห็นไหมกิเลสมันหลอก พวกเรานี่พวกถูกหลอกทั้งน้ันแหละ  

พากันจําเอานะพี่นองทัง้หลาย นี่เราจวนจะตายแลวจึงเปดออก ธรรมประเภทนี้
เปนธรรมปจจุบันเหมือนพระพุทธเจาเปน สาวกทั้งหลายเปน เปนแบบเดียวกันนี้ นํา
ธรรมประเภทเดียวกันนี้เปนปจจุบันเหมือนกันหมด เลิศเลอเสมอกันหมด จะวากอน
หรือหลังไดอยางไร ใหพากันตั้งใจปฏิบัติบางนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุด



 ๑๑

ยอดแลว เราไมไดดถููกเหยียดหยามศาสนาใดๆ เราเอาหลักความจริงมาพูด เรียกวา
พูดเปนธรรมๆ ดําเนินเปนธรรม พิจารณาเปนธรรม นํามาพูดเปนธรรม 

เพราะอะไรเปนเครื่องยืนยันกัน พระพุทธเจาตรัสรูกิเลสหมดจากพระทยั สอน
โลกดวยใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ สอนไมผดิไมพลาด เรียกวาโลกวิทูรูแจงเห็นจริงโลก ไมวา
โลกไหนเห็นหมดแลวนํามาสอน สอนอยางไมผดิ เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว  
นอกจากนั้นเปนอยางไร ก็เปนเจาของกิเลสคลังกิเลส เวลาสอนไปกิเลสจะไมบังคับ
บัญชาใหสอนแบบกิเลสไดอยางไร เมื่อสอนแบบกิเลสแลวจะเอาความถูกตองดีงามสุด
สวนไดอยางไร ไมเหมือนพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลว  

อันนี้ใครจะไปชอบ กิเลสเต็มหัวใจมันเอาชอบมาจากไหน หลอกตวัเองให
เยอหยิ่งจองหองวาเราน้ีเปนศาสดาของเขา เขามานับถือเรา เราเปนศาสดา ศาสนานั้น
ศาสนาน้ี กิเลสเต็มหัวใจมันอยู มันศาสนาขี้หมาอะไร ศาสนาพระพุทธเจาเปนศาสน
ธรรม ผูเปนเจาของศาสนาเปนใจที่บริสุทธิ์ โลกวิทูรูแจงโลก สอนออกมาเปนสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลว เปนศาสนาที่แทจริง ใหยึดใหดีนะ อยาตายเปลาๆ โลกน้ีมันโลก
ตายเปลาๆ มันไมสนใจกับอรรถกับธรรมที่จะเปนสารประโยชนแกหัวใจเจาของ แตส่ิง
ใดที่จะเปนฟนเปนไฟเปนภัยเผาเจาของเอาแลวนะ มันชอบอยางน้ัน พากันจําเอานะ 
เอาละพอ เหนื่อยแลว 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

