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ภาวนาคือยาแกกิเลส 
 มันเหนื่อยมันไมอยากพดูอะไรนะ มาก็มาดูหนากันเอาก็แลวกัน ตางคนตางมี
หนาตางคนตางมีตา ก็ตางคนตางดูกนัเอา พูดมันก็หมดแลวจะใหวาไง วันนี้ไปเทศนที่
นั่นก็ตั้งชั่วโมงเต็มๆ ไมใชเลน เทศนเหนื่อยนะ เทศนนี้เหนื่อย แตกอนยังหนุมยังนอย
นี้เปนอีกอยางหนึ่ง เวลายังหนุมนอยมันไมมีอะไร ปบนี่พุงๆ เลย คือธาตุขันธเราไม
บกพรองอะไร ยังหนุมยังนอยมันไมไดเปนกังวลกับเรื่องการเทศนนี่นะ คือธาตุขันธมนั
พรอมทกุอยางๆ เลย ทีนี้เวลาเปนโรคหัวใจน่ีมันตองไดระวัง..จากน้ันมาก็เลยลด ไม
เอาละ ทีนี้เทศนเลยเปนคนละคนไปเลย 

ทุกวันนี้มันอยางวาละ เราเปนคนเทศนเอง เทศนมันสะเปะสะปะ ทีนี้ยิ่งเพิ่ม
ความหลงหนาหลงหลังเขาไปอกีเดี๋ยวนี้ เทศนวกวนก็มี หลงหนาหลงหลัง แตกอน
เทศนธาตุขันธไมไดเปนกังวล มันคลองตัวของมนัไปเลย อยางหนึ่งก็เปนตามนิสัย เรา
ถาลงเร่ิมขึ้นแลวปบ แลวก็ตอเร่ือยตลอด ที่จะหยุดจะพักอยูธรรมดาๆ แลวคอยเทศน 
ไมมี พอเริ่มขึ้นแลวก็เร่ือยๆ มกัจะเรงไปขางหนาเร่ือย ใหออนขางหนาไมออน สุม
เสียงทุกอยางมันจะเรง ยิ่งเปนธรรมะขั้นสูงดวยแลว มันก็ยิ่งเรงของมัน 

เราฟงตั้งแตสมัยนูน ธาตุขันธยังดี มันก็มีเทป เทปเขามาวัดใหมๆ เราเปนคน
เทศน พระทานอัดเทปเอาไว พอเทศนจบนั้นแลว วางๆ เอาลองเปดใหเราฟงดูซ ิมีแต
เราเทศน ทีนี้เราจะฟงเทศนเราลองดูเปนยังไง เทศนสอนพระดวยนะ เทศนสอนพระ
เปนธรรมะขั้นสูง เรียกวาแกงหมอเล็กหมอจิ๋วตลอดเลย ใหพระเปดใหฟง โอโห มัน
พิลึกนะ จนเจาของเองกไ็ดออกอุทาน โอโห มันเทศนอะไรนักหนา เหมือนปนกลเลย 
ไหลไปเลย ลมหายใจ หายใจไมทันบางที มันดังฟวเลย คือกําลังเทศนเน้ือธรรมยังไม
จบ ยังไมหมด ลมหายใจหมดกอน รีบสูบลมหายใจใหทันกับเนื้อธรรมที่กําลังเรง ลม
หายใจดังฟวๆ โธ พิลึก 

นั่นละตอนธาตุขันธยังดี มันก็ไมเห็นเมื่อยเห็นเพลียอะไร เวลามันเทศนของมัน  
ก็เหมือนนักมวยตอยกันบนเวที ไมทราบใครเมื่อยไมเมื่อย ไมสนใจ ทีนี้เวลาเทศนมัน
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ก็เปนปจจุบันของมันเรื่อย โอโห มันขนาดนี้เชียวเหรอ เจาของละวาเจาของเอง มัน
ยังไงกัน มันเหมือนปนกล เสียงติดกนัจนฟงจะไมทันเวลามันเรงของมัน 

พอมาโรคหัวใจเกิดขึ้นป ๒๕๐๖ นั่นละ ตั้งแตนัน้มาลมไปเลยเชียว หยุดไมเอา
เลย รับแขกรับคนก็ไมได หลบหนี อยูในวัดไมไดมีแขก ตองขโมยหนีเอา จะไปไหนไม
บอกใคร รถมาปบแลวขึ้นรถปบ หนีไปเลย กี่วันก็ตามหนีไปเลย เงียบ บางทีก็โดดมา
หลบซอนอยูทางเมืองชล เกือบสองอาทิตยก็มี มาอยูวัดไมไดนะ แขกคนมามาก มาทาง
นี้ก็ตองขูเอาไว เราบอกเรามาหลบแขกหลบคนนะ โรคหัวใจ มาจังหันมาไดเราก็บอก
อยางน้ัน เพราะอยูที่นั่นก็เต็ม คนไปจังหันเต็มหมดเลย พอฉันเสร็จแลวไลเลิกหนีหมด
เลย 

วาอะไรมันจริงนี่เรา ถาวาไปเลิก ไลเอาจริงๆ จึงไมมีใครกวน อยูอยางงั้นละ
หลบ อยูในวัดนี้ โอย พวกหนึ่งไมมา เอา พวกหนึ่งมา มาอยูอยางน้ันตลอด ทีนี้มันก็
จําตองไดรับ พูดมันจะตาย พูดไมได ตั้งแต ๒๕๐๖ ไปถงึ ๒๕๑๒-๑๓ พอมีฟนขึ้นบาง
เล็กนอย ตั้งแต ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๑๒ นี้ไมไดเลย รับแขกก็ไมได เทศนก็ไมได นีล่ะ 
๒๕๑๓-๑๔ ไปคอยมีบาง ไดบางเล็กนอย ตั้งแต ๒๕๒๐ ที่เทศนสอนคุณเพา ได
หนังสือสองเลม คือศาสนาอยูที่ไหนและธรรมะชุดเตรียมพรอม หนาๆ  นี่เทศนสอน
คุณเพาพงา อยางน้ันละเรา 

เขาอยูกรุงเทพฯ เขาเขียนจดหมายไปหาเรา วาจะขอมาพกัภาวนาที่วัดปาบาน
ตาด หมอเขาบอกวาหมดหวังแลว อยางนานไมเลย ๖ เดือน ตายเขาวางั้น เลยเขียน
จดหมายไปหาเรา เราอานจดหมายแลว เราก็ตอบมา ถาจะไปธรรมดาๆ นี้ ไอเร่ืองที่
รับกันมันก็จะเปนธรรมดาไป คุณคาแหงการไปไมคอยมี เราตอบ ถาไปเปนแบบนักรบ
แลว ไปไดเราวา พอจดหมายถึงเขาตอนเย็น เขาเตรียมของเดี๋ยวนั้นเลย ไดรับ
จดหมายเราแลว เตรียมเดี๋ยวนั้นขึ้นรถเลย ตอนเชาถึงวัด อาว ไดรับจดหมายหรือยัง ก็
จดหมายเพิ่งสงไปนี่นะ ไดรับหรือยัง รับแลว รับจดหมายแลวก็มานี้แหละวางั้น 

พอรับจดหมายแลวเตรียมของวันนั้นเลย ขึ้นรถมาเลย เพราะฉะนั้นจึงมาถึงแต
เชานี้ นี่เขาแลวกับประโยคที่สอง ประโยคที่หนึ่งอยางที่เราวาไป มันก็ไมคอยได
ประโยชนอะไร ไปหรือไมไปก็พอๆ กัน เรียกวาพูดแบบจืดๆ มาละ ถาไปดวย
ความเห็นภัยจริงๆ ไปได แนะ เราก็วา เขาก็รับ เขาก็มาแบบประโยคที่สอง พอรับ
จดหมายเขามาเลย ถึงตั้งแตตอนเชา พอเขาไปถึงแลว เราก็เดินเขาไปในครัวนูนเลย 
เอากุฏิสองหลังน้ีใหเลือกเอา หลังหนึ่งกุฏิที่คุณอุไรอยู หลังหนึ่งคุณหญิงมิสกมานอยู 
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สองหลังนี้ใหเลือกเอา เพราะตอนนั้นกุฏิมันก็วางอยู เอาจะเลือกหลังไหนใหเลือกเอา 
เขาก็เอาหลังคุณหญิงมิสกมานอยู นั่นเขาไปประโยคที่สอง 

เมื่อเขาไปแลว ตอนเย็นเราก็เขาไปเทศนเลย เทศนทุกวัน เวนแตวันไหนที่เรา
ประชุมพระ เราก็บอกวันพรุงนี้จะไมไดเขามา ถาวันไหนไมบอกก็เขาไป พอตกอยางทกุ
วันนี้ก็ประมาณสักหกโมงครึ่ง เขาไปแลวละ อยางทุกวันนี้หกโมงครึ่งยังไมมืดใชไหมละ 
ทานปญญาละตามเขาไปดวย ไปอัดเทป เราเปนคนเทศน เทศนทุกวันเลย เวนแตวัน
ประชุมหรือวันเราไมอยูมีธุระเราก็ส่ังไว วันเชนนั้นไมไป นอกนั้นไปทกุวัน นั่นเห็นไหม
ละ เขาไปเพื่ออะไร ประโยคที่สองเอาจริงจัง ทางนี้ก็ซัดจริงจังเลย เทศนมันรอยกวา
กัณฑละมั้ง ไดหนังสือสองเลม เลมมันหนาขนาดนี้ ถอดเทปมาพิมพ นั่นแหละเริ่ม
เทศนไดแตนั้น ไมมากกไ็ด ตอนั้นมาก็คอยไดไปเรื่อยๆ เทศนทุกวันๆ เลย 

นี่ละที่โยมแมไดฟงติดกนัไปเลย โยมมารดาของเรา เวลาไปเทศนตอนนั้นก็โยม
มารดามาฟงดวยทุกวันๆ แลวไดผลมากดวยนะ เวลาเราไปเทศน คือจิตบอกวารวมได
ทุกวัน ไมมพีลาด ไมวาเทศนกัณฑไหนวางั้น พอเร่ิมเทศนจิตเริ่มจอลง สงบแนวๆ ทุก
กัณฑเลย โหย ดีกวาเราภาวนาโดยลําพังอยางมากทีเดยีว คือเวลาฟงเทศนนี่ไมตอง
บังคับ พอทานเร่ิมเทศน จิตก็เร่ิมจอสติจอเลย ธรรมะเหมือนวากลอมลงๆ จิตก็แนวๆ 
ทุกวัน ไมตองบังคับวางั้น 

จึงไดบอก โยมแมละบอกกับเราเองวา นี่ถาไมมีแขกมีคนกต็าม หากอาจารย
วางวันไหน ขอนิมนตมาเทศนใหแมฟงดวย ไดฟงเทศนอาจารยไมไดบังคับจิต แลวได
กาํลังทุกวันๆ วาอยางน้ัน ถาภาวนาโดยลําพังเจาของนี้ นั่งจนหลังจะหักมันก็ไมยอมลง 
จิต วางั้นนะ แตเวลาฟงเทศนนี้ไมมีพลาดเลย ไดทุกกัณฑ เราก็เห็นใจเหมือนกัน แต
งานเราก็มาก เพราะฉะนั้นวันไหนถาอาจารยวาง ไมมีแขกมาก็ตาม ขอนิมนตมาเทศน
ใหแมฟงดวยวางั้น คือตามธรรมดาถามีแขกมานี้ บางทีมีทัง้ผูหญิงมีทัง้ผูชาย แตกอน
แขกไมติดกนัอยางทุกวันนี้ พอเวลาแขกมาก็ยกผลประโยชนใหฝายผูหญิงเสีย ฝาย
ผูชายก็ไปกบัเรา เขาไปในครัว ฝายผูหญิงก็รออยูทางโนน ถามีแตผูหญิง เราก็ไปกับ
ทานปญญาเทานั้นแหละไปดวยกัน ถามีผูชายดวยก็ใหเขาติดตามไปดวย 

โยมแมไดฟงเทศนติดกนัตลอดนั่นละ ไดกําลังมากจริงๆ บอกๆ เลยนะ รูสึกวา
ไดกําลังมากทางดานจิตใจ ใจแนนหนามั่นคงขึ้นมาก นั่นละเรื่องราวมัน โยมแมจึงคอย
ไดหลักไดเกณฑ ภาวนาดีนะโยมแม แลวก็มีอันหนึ่งที่วา เทศนนี้ไมใชเทศนอาจารย 
แมไมอยากฟง วางั้นเลยนะ เดี๋ยวนี้แมมันหูสูงแลว แลวแมกับลูกจะวาไง ทางนี้ก็สอด
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เขาปบเลย วาเดี๋ยวนี้แมหูสูงแลวนะ ระวังนะหูสูงเดี๋ยวมันเปนหูหมานะ โยมแมก็แวด
ขึ้นเลย มันจะเปนหูหมายังไง หูคนแทๆ ออ มันก็เปนตรงทีสู่งๆ นั่นแหละ หูสูง ใคร
เทศนไมอยากฟง ถาไมใชอาจารยแลวไมอยากฟง แลวก็ซ้ําเขาอีก อาจารยเทศนไมได
เหมือนใครเทศนวางั้น เทศนเหมือนกับตีเขาไปๆ จิตหมอบเขาไปเรื่อยๆ วางั้น เพราะ
งั้นแมจึงไมอยากฟง แลวไดประโยชนจริงๆ 

เวลาเขาไปหาโยมแมก็ไปยืนอยูหนากุฏิ เพราะสวนมากมีลูกมเีตาอยูดวยอยูขาง
ใน ไปยืนอยูหนากุฏิ เปนยังไงละอาการอยางน้ันแหละ คือปวยหนักเขาๆ ยิ่งจวนตัวเขา
มานี้ เราเขาไป ไปถาม เปนยังไงเร่ืองจิตใจนะ ตอบผึงออกมาเลย โอย จิตใจแมดีอยู 
แมไมวิตกวจิารณ นั่น อยางน้ันแลวจิตถามันไดหลัก ฟงซิ จติใจแมสวางไสวอยู
ตลอดเวลา ไมวิตกวิจารณกับเรื่องความเปนความตาย นั่นเห็นไหมละ แมไมไดกังวล
ถึงธาตขุันธจะเปนอยูขนาดนี้ ถึงขนาดที่จะลุกไมขึน้ แมก็ไมไดกังวล นั่น 

นี่ไปถามใครที่ไหน พูดออกมาเองจากภาคปฏิบัติของตัว จิตใจแมดีวางั้นเลย 
ไมหว่ันไมไหว นั่น เราก็ไปยืนอยูหนากุฏิเทานั้น ถามสองสามประโยคแลวก็ออกมา ทีน่ี่
เวลาจะถึงวันแลว พอตืน่เชามาก็บอกลูกเลย นี่แมจะไมพนวันนี้นะ ดูอาการออนมาก
แลว พอประมาณเขาไปบอก ๘ โมง ๔๕ นาที ตอนเชา เรากําลังฉันจังหันอยู ไปบอก ๘ 
โมง ๔๕ นาที วาโยมแมเสียแลววางั้น เออ เอาเสียก็เสียไปละ ผูยงัไมเสียก็จะฉันจังหัน 
เราก็วาอยางน้ัน เราก็พูดอยางสบาย ก็มันเรียนมาจบหมดแลวจะไปตื่นมันอะไร ผูตาย
ก็ตายไป ผูยงัไมตายก็จะฉันจังหันเราก็วา ฉันเสร็จแลวถึงจะเขาไปนะ บอกส่ังเขาแลว 

พอเสร็จธุระอะไรเรียบรอยแลว เราเขาไป ส่ังจัดนั้นจัดนี้ เพราะไดบอกโยมแม
ไวแลววาเร่ืองเปนเรื่องตาย โยมแมอยามากังวล เร่ืองศพเรื่องเมรุ เร่ืองการเผาการ
อะไร บอกวาที่เผาของโยมแมอยูที่หนาศาลา เราบอกไวเลยนะ จะไมไปเผาปาชาอะไรที่
ไหนละ จะเผาที่หนาศาลา อาตมาเองจะเปนเจาภาพ เปนผูดูแลศพของโยมแมทุก
กระเบียด จึงไมตองมาเปนกังวล ส่ังเรียบรอย เวลาโยมแมตายก็เอาไปเผาที่นั่น ที่หนา
ศาลา หนาบันไดศาลา ก็อยางน้ันแลว 

คือจิตแตกอนก็ไมเคยพดู ทีนี้เวลาไดอบรมจิตดีแลว มันพูดไดสบายๆ แม
ไมไดเปนกงัวลนะกับเรื่องความตาย จิตแมสวางไสวดี บอกอยางน้ันเลย เราเขาใจทันท ี
พูดคําไหนออกมามันก็เขาใจ ก็เราเปนคนสอนเองนี่วะ แย็บออกมาตรงไหนมันก็เขาใจ 
โยมแมนับวาดีอยู การภาวนาดี นิสัยฉลาดอยูนะ โยมแมฉลาด แตโยมพอนี่ โอย โง
เหมือนหมาตาย อาวเปนอยางน้ันจริงๆ โยมแมฉลาด ดูน้ําหนักตางกันมาก โยมพอกบั



 ๕
โยมแม ความโงความฉลาด โยมแมฉลาด โยมพอนะมันเหมือนหมาตาย โง นี่ละการ
อบรมจิตใจ 

เราจึงไดพูดแลวพูดเลา ยิ่งจวนจะตายเทาไร ยิ่งเปนหวงบรรดาพี่นองชาวพุทธ
เรา สาระสําคัญไมอยูที่ไหนนะ มาอยูที่จิตทั้งน้ัน ความรูนี่มันแตกซานออกไป มันหมุน
ตามกิเลสตัณหา หาราค่ําราคาไมไดนะ มันวิ่งตามกิเลสฉุดไปลากไป อยากไดนั้นอยาก
เห็นนี้ อยากรูนั้น คิดเรื่องนั้นเรื่องน้ี หมนุอยูภายใน เราก็หลงตามมัน ไมเปนตัวของตวั 
จิตเปนนักรูๆ ก็รูตามกเิลส วิ่งตามกิเลสเสีย ไมใชเปนความรู ที่เปนสาระสําคัญ ทีนี้
เวลาอบรมเขาๆ ความรูที่มันซาน มันวิ่งไปตามกิเลส และหาราค่ําราคาไมไดนั้น มัน
คอยหดตัวเขามาๆ มารวมเปนความรูอยูภายในใจ นั่น ที่นี่เร่ิมแลวนะ เร่ิมจะเห็นสาระ 

เร่ิมเห็นทีแรกก็คอืจติสงบจิตรวม ถาจิตรวมเห็นในวันนั้นละ จิตไมเคยรวมมัน
ก็ไมเคยเห็นความแปลก เห็นแตอันนั้นดีอันนี้ดี ดอียูแตภายนอก เจาของซึง่เปนนักรูวิ่ง
ตามเขา นี่จิตที่ไมไดรับการอบรมเปนอยางน้ัน ทีนี้เวลาอบรมแลว พอมันสงบผองใส
ขึ้นมา มันก็เห็นจุดที่จับไดละที่นี่ เห็นความแปลกประหลาด รูสึกตื่นเตนภายในตัวเอง 
เอ ความสุขนี้เราหามาตั้งแตวนัเกิด ไมเห็นเจอที่ไหน บทเวลาเจอมาเจอที่จิต นั่น มัน
ถามใครเมื่อไร รู โอ มันมีอยูที่จิตนะความสุข ความแปลกประหลาดอัศจรรยมีอยูที่จิต 
นั่น ไปถามใครที่ไหน ก็มันรูขึ้นมาที่จิต 

พอจิตสงบลงไปแลวทุกส่ิงทุกอยาง อันเปนเครื่องกังวลของกิเลสกอกวนมัน
สงบตัวลง จิตสบาย จากนั้นก็มีสวางไสวออกมา สงบสบาย สวางไสวขึ้นภายในใจ นี่ละ
จุดเดนของคนเราอยูที่ใจนะ ไมไดอยูที่ภายนอกดังทีก่ิเลสมันลากไปใหอันนั้นดีอันนี้ดี
ทั่วโลกดินแดน แตไมเห็นมีอะไรดี ถกูหลอกเฉยๆ ทีนี้เวลาเปนทุกข แตกอนมันก็เปน
ทุกข มันเปนทุกขทัง้ใจหมดทั้งตัวดวยนะ ใจที่ไมไดรับการอบรม เปนทุกขเพราะกิเลส 
มันพาใหคิดใหยุงมากๆ เปนทุกขมาก 

ทีนี้เวลาเราไดอบรมจิตของเราสงบแลว มันก็เห็นโทษของความทุกข เพราะมัน
เห็นคุณคาของความสงบซึ่งเปนธรรมแกกัน จิตของเราสงบเปนความสุขอยางน้ีๆ นั่น 
จิตของเราเปนทุกข เพราะความยุงเหยิงวุนวาย เนื่องจากจิตมันออกไปอยางน้ันๆ นั่น
มันก็คอยรูเขามา คอยปรับปรุงเจาของ วันไหนจิตไมสบายมันก็รู เออวันนี้ไมสบาย ได
ตําหนิแลว ตําหนิจิตดวงที่เคยสบาย มันพลิกไปทางไมสบาย คือพลิกไปตามกิเลส มนั
ก็หาความสบายไมได เวลาพลิกมาหาธรรม เอาธรรมแกเขาไป เปนความสงบเย็นขึ้นมา
ดวยบทภาวนา จิตคอยสงบเขามาๆ ความรูนี้เดนขึ้นๆ อะไรๆ ก็เลยมาสําคัญอยูกับ
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ความรูที่เดนๆ รางกายเหลานี้ก็ไมสําคัญ ส่ิงเหลานั้นไมสําคัญ มาสําคัญอยูที่ความรูที่
เดนๆ นั่น 

มันจะเริ่มเห็นความสําคัญภายในตัวของเราแลวที่จิตสงบ พอมันจับไดแลวที่นี่
มันก็ไมปลอยละ เวลาจิตไมสบายมันยุงแลว วันนี้ไมสบาย ไปเห็นโทษมัน แตเอาเขามา
ไมได ก็ยอมรับเสียกอน หากเห็นโทษมันอยู ขยบัไปขยับมาสักเดี๋ยวก็แกเขามา แกได
แลวสงบเขามาได นี่ละวิธีฝกฝนอบรมจิตใหทานทั้งหลายดูเอา หลวงตาบัวตายจะไมมี
ใครสอนอยางนี้นะ พูดใหจังๆ เลย เพราะเราพูดอยางไมสะทกสะทาน มันประจักษอยู
ที่หัวใจ การสอนพี่นองทั้งหลาย ไมไดสอนแบบลูบๆ คลําๆ จากนูนจากนี้นะ ถอด
ออกมาจากหัวใจ รูอยูตลอดเวลาอกาลิโก ไมมีวาเผลอไปที่ไหน 

จิตถาเปนตัวของตัวเต็มสัดเต็มสวนแลว วาเผลอที่ไหนไมเผลอที่ไหน มันไมเขา
มายุงไดเลย เผลอก็ดีไมเผลอก็ดี เปนเรื่องของสมมุติ อันนั้นเลยอยูแลวนั่น อันนั้นละที่
ละเอียดสุด ทีนี้เวลาเราพยายามภาวนา ไมใชอยางอื่นที่จะระงับจิต ใหสงบจากความ
ฟุงซานทั้งหลาย ดวยวิธีบังคับอยางอื่นใดไมไดทั้งน้ัน ตองเปนธรรมเปนยาแกกัน กิเลส
เปนฝายอธรรมหรือเปนขาศึก ธรรมนี้เปนคณุเปนยาแกกิเลสก็คือแกทุกข เพราะฉะนั้น
เราจึงไดภาวนา 

การภาวนานี้คือยาแกกิเลส เวลามันยุงมาก เราจดจอทางคําภาวนาของเราให
มาก เชนพุทโธ ใครชอบคําไหนก็ตาม ตามแตจริตนิสัยชอบ พุทโธ หรือธัมโม 
หรือสังโฆ หรือธรรมบทอื่นใดก็ตาม ขอใหถูกกบัจริต ใหนํามาบริกรรม ใหจิตเกาะอยู
กับคําบริกรรมนั้น ใหรูอยูกับนั้น เชนพุทโธๆ ก็ใหรูอยูกับพุทโธ สติควบคุมอยูนี้ มัน
อยากคิดไปไหน บังคับไวไมใหคิด คาํวาอยากคิดคือกิเลสละมนัลากออกไป ใหอยากๆ 
นี่ละกําลังของกิเลส มันอยากใหคิดนั้นคิดนี้ 

มันอยากเราก็ไมออกไป เราบังคับไวไมยอมใหมันออก นี่เรียกวาบังคับกัน ใน
เบ้ืองตนเปนอยางน้ัน บังคับไมหยุด เอาทางนั้นอยากมาก ทางนี้ตั้งใจบังคบัมากเขา สัก
เดี๋ยวสูทางธรรมไมได แลวคอยสงบเขามา สงบเขามาแลวแนวนิ่งนะ สงบแนว 
ความคิดความปรุงที่เปนเรื่องของกิเลสสงบตัวไปดวยอํานาจของการภาวนา นี้แหละที่
เรียกวาน้ําดับไฟ คือจิตฟุงซานรําคาญ ผสมกับกองทุกขไปในขณะเดียวกัน เราภาวนา
บีบบังคับ พอจิตสงบมันก็เปนน้ําดับไฟ ใจสบาย โลง พากันจําทุกคน 

นี่แหละแกนของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาของเราอยางแทจริงคืออันนี้เอง นี่ละ
แกนศาสนา รากแกวของศาสนาคือการภาวนา ทีนี้เวลามันไดเทานั้นละ จิตนี่มันจะ
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ผูกพันของมนัอยูภายใน เปนอารมณพออกพอใจอยูภายในตัวเองนั่นละ อยางที่เรา
เรียนหนังสือหรือทํางานอะไรอยูก็ตาม จิตมันจะอยูในนี้ ผลที่เคยไดเคยสงบ ถึงมันจะ
ไมสงบมันก็เปนอารมณกับความสงบ ที่เคยมีและผานไปแลวนั้นอยูนั่นแล ทีนี้จิตก็คอย
ตีตะลอมเขามาและคอยสงบ นี่ละที่สาระสําคัญเห็นไดชัด ในรางกายของเราทั้งหมดไม
มีอะไรเปนสาระ มีจิตดวงรูนี้เทานั้นเปนสาระ ยิ่งรูเดนเทาไร ยิ่งเปนสาระ ยิ่งแปลก
ประหลาดอัศจรรยขึ้นเปนลําดับลําดา 

ทีนี้มันก็จาขึ้นละซิ เมื่ออบรมบํารุงรักษาตลอด ไมใหกิเลสมาทําลาย เมื่อ
เจาของรักษาตลอดเวลาจิตก็คอยแคลวคลาดปลอดภัยไป ความสงบเย็นใจก็มีหนา
ขึ้นๆ สวางไสว นี่ละมันสวางตรงนี้นะ ไมไดสวางที่มันสมอง แตกอนใครๆ ก็พูดวา 
อะไรอยูทีม่นัสมองๆ เราก็เชื่อตามเขาเหมือนกัน เพราะเรายังไมเคยไดอันนี้ เรียน
หนังสือนี้บางทีจนกระทั่งสมองมึนงงหมดเลย คือบังคับใหมันจํา แตมันไมจํา คือสมอง
มันมึนงง มนัทื่อพอแลว มันจําไมได ตกลงตองหยุดเสียกอน มันจําไมไดแลว บังคับให
จําก็ไมไดเร่ือง หยุดเสียกอน พักผอนนอนหลับ เดี๋ยวตื่นขึ้นมาแลวเรียนใหม มัน
ทํางานอยูที่สมองนะ สมองจึงทื่อ 

ทีนี้เวลาเรามาภาวนา มันไมไดขึ้นนะ พอจิตเริ่มสงบ มันจะเริ่มสงบที่ทรวงอก
ของเรานี่แหละ ตรงกลางอกนี่ ไมตองถามใครมนัรูเอง คอยสงบเขาตรงนี้ แลวคอย
ผองใสสงางามขึ้นมา งามที่ทามกลางอกๆ แลวที่นี่เลยไมมี แลวมันจะผองใสขนาดไหน
ก็ตาม มันจะจาๆ ขึ้นโดยลําดับที่หัวอกเรา ไมไดขึ้นนะ สุดทายจนกระทั่งจิตนี้มันสวาง
กระจายไปหมด รางกายของเรานี้ประหนึ่งวาไมมีเลย อํานาจแหงความสวางไสวของใจ
นี้มนัแทงทะลุไปหมด เหมือนกับแกวครอบตะเกียงเจาพายุ ไสตะเกียงนั้นคือความ
สวางของจิต มันทะลุออกไปรางกายสวนตางๆ ซึ่งเปนเหมือนกับแกวครอบ มันทะลุ
ออกไปไดหมดเลย นั่น 

แลวไปถามใคร ก็มันเห็นอยูในตัวเอง มันสวางออกไปๆ ถงึขั้นสวางเปนอยาง
นั้น แตเราไปคาดไมได ใหมันเปนเอง ใครไปคาดอยางน้ันไมไดผล ไมเกิดประโยชน 
เสียเวลาเปลาๆ ตองวงปจจุบัน เชนอยางพุทโธ ใหอยูกับพทุโธ มันจะแสดงผลอะไร
ขึ้นมา จะแสดงขึ้นมาในปจจุบันนั่นแหละ มันแปลกมันตางอะไรก็ใหรับทราบในขณะที่
มันแสดงในวงปจจุบัน อยาไปคาด อยากใหมันเปนอยางน้ันใหเปนอยางนี้ไมได เสีย 
ผิด 
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วันนี้สอนภาวนาใหฟง สอนใหชัดเจนใหละเอียดลออ เวลาไดรับการอบรมไป

เร่ือยๆ จิตนี้เมื่อบํารุงรักษาอยู ก็ไมมีอะไรเขามาแตะตองทําลาย มันก็ยิ่งแสดงตัว
เร่ือยๆ เหมือนตนไมเราปลูกไวที่ไหน เรารักษาลําตน หลอเล้ียงดวยปุยดวยน้ําอยู
ตลอดเวลา มันก็สดเขยีวงดงามขึ้นมา อันนี้จิตใจของเราไมมีตัวแมงคือกิเลสมากัดมา
ไชมัน มันกส็งางามขึ้นมา ตอจากนั้นมันก็รูเอง โอ รางกายทั้งรางน้ี เมื่อถึงขั้นจิตเดน
แลว รางกายทั้งรางน้ีก็ไมเห็นมีความหมายอะไร นั่น มันมีความหมายอยูกับตัวรูที่อยู
ตรงกลางนี้ตางหาก นั่น นี่ละจิตสงบ จิตเปนสมาธิ จิตแนนหนามั่นคงอยูตรงน้ี รางกาย
ก็เลยไมไปเกี่ยวกัน ตัวนี้เดนอยูตลอด นั่นเปนขั้นๆ นะ 

ทีนี้ออกจากนั้นมันก็สวางจาไปหมดเลย มันก็สวางออกจากอนันี้ ทกุส่ิงทกุอยาง
มันจะเปลี่ยนของมันไปความรูนี้ คือที่เราไมรูไมเห็นนั่นก็คือกิเลสมันปกคลุมหุมหอ
เอาไว มันมองไมเห็นอะไร ธรรมะการภาวนาของเรา คือการชะลางส่ิงสกปรก หรือส่ิง
มืดดําทั้งหลายออกวันละเล็กละนอย มันก็จะคอยกระจายออก อันนี้จะคอยสองแสง
ออกเร่ือยๆ นั่นเปนอยางน้ัน ตอไปเมือ่มันออกมากเตม็ที่ของมัน มันเปนขั้นเปน
ระยะๆ นะ เวลามันสวางมาก สวางจริงๆ จนเจาของกอ็ัศจรรยตัวเอง 

มองไปไหนมันไมเห็น ตนไมภูเขาทั้งลูกนี้ มองเห็นเปนรางๆ นั่นฟงซิ ภูเขาลูก
ใหญไหมละ มองเห็นเปนรางๆ นอกนั้นจิตทะลไุปเลยๆ มองลงไปดินทะลุไปเลย นั่น
อํานาจของจิต มีน้ํามีบกที่ไหน ทะลุไปไดหมดเลย ทีนี้มันก็มาสวางอยูนี้ตลอดเวลา ไป
ที่ไหนก็จาๆ อยูนี้ นั่นแหละการอบรมจิตใจดวยจิตตภาวนา แสดงผลใหเห็นเปนของ
อัศจรรยภายในจิตของเราเอง ซึ่งแตกอนไมเคยปรากฏ เห็นแตอันนี้ดีๆ ไปหมด 
เพราะกิเลสหลอก ใหดีแตภายนอก ภายในสกปรกเทาไร ไมสนใจแกไขดัดแปลงหรือ
ซักฟอกกัน ไปแกไขดัดแปลงตั้งแตภายนอก 

ภายในมันสกปรก อะไรจะดีขนาดไหน มันก็ไมดอียูนั้นละ ถาใจไมดีเสียอยาง
เดียว พอเราขัดเกลาจิตใจของเราใหดีขึ้นๆ อันนัน้ก็เพียงอาศยัไป แนะ มนัก็รูของมัน 
ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาอันนี้ จะพยายามอันนี้ใหเลิศเลอขึ้นไปโดยลําดับ ส่ิงเหลานั้นเพียง
อาศัยๆ แนะ มันไมไดไปหนักแนนกับภายนอก ยิ่งกวาหนักแนนภายในใจ มันก็สวาง
ไสวขึ้นเรื่อยๆ นี่ละที่นี่เราเห็นไดชัดเลยวา ในรางกายของเรานี้มีอะไรเปนสาระ อะไร
เหลานี้ไมมี สาระไมมี มนัรูอยูหัวใจ ผูที่เปนสาระก็คือตัวรูๆ ที่เดนๆ หรือวาผองใส
หรือสวางไสวอยูนั่นแล ตวัเปนสาระ 



 ๙
เวลาตายแลวจะไปไหน มันก็ไมหนีจากน้ีนะที่นี่ ตัวนี้ตัวเคลื่อนไหวไปที่ไหน 

รางกายเขาไมไดไปไหนนะ แขงขาอวัยวะตางๆ มันก็มีมาตั้งแตวันเกิด ไมเห็นมัน
เคลื่อนยายไปไหน แตจิตนี้มันเคลื่อนยายของมันไปเรื่อย ทีนี้พออบรมแลวมันจะ
เคลื่อนไปไหน มีเจาของติดตามรูตาม สติปญญา นั่นมันเอนเอียงไปที่ไหน มันก็รูๆ ตัว
สําคัญคือตัวรูๆ แหละที่นี่ ตัวนี้เลยอยูในความควบคุมบํารุงรักษาตลอด มันก็ยิ่งสวาง
ไสวขึ้นไปเรื่อยๆ ใหพี่นองทัง้หลายจําเอา 

ถือพทุธศาสนาอยาปลอยภาวนานะ ถาอยากเห็นความเลิศเลอภายในใจ ศาสนา
เลิศที่หัวใจนะ นี่ไดเรียนมาเหมือนกัน เรียนก็เรียนมาไดแตความจํา วากิเลสก็ไดแตชื่อ
ของกิเลส บาปบุญนรกสวรรค ไดแตชื่อแตนาม แตไมเคยเห็นบาปเห็นบุญนรกสวรรค
เลย เพราะเราไมไดปฏิบัติ จาํไดแตชื่อแตนาม เวลาออกปฏิบัตินะซิมนัถึงไดรู เอา
ปริยัติที่เราเรียนออกมากาง ทานสอนวายังไงๆ ดําเนินตามนั้นๆ มันก็คอยรูคอยเห็น
ขึ้นมา รูเห็นขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะพระพุทธเจาสอนไวโดยถูกตองแลว มันกจ็าขึ้นเรื่อยๆ 

อะไรที่พระพุทธเจาวาตรงไหน เมื่อภูมิของเรา ความสามารถของเราที่ควรจะรู
ไดเห็นไดขนาดไหน มันจะเปนขึ้นในใจ ยอมรับพระพุทธเจาทันทีๆ เลย พระพุทธเจา
วาอยางน้ันๆ ที่นี่ความเปนของเราเปนอยางน้ีคานกันไหม ไมมีอะไรจะคาน เรายอมรับ
เราแลวเราจะคานพระพุทธเจาไดยังไง นั่น มันก็ยอมรับกันเรื่อย กิเลสหนาบางขนาด
ไหน แตกอนมันหนาขนาดไหนมันก็รู ทีนี้เวลามันบางเขาไปๆ มันก็รูจากการชําระ
จิตใจของตัวเอง มันรูไปทุกระยะ กิเลสเบาบางไปก็รู จิตใจสงบตัวมากนอยเพียงไรก็รู 
สงางามไปเทาไรรูๆ เปนลําดับ ทีนี้ก็ชําระไปเรื่อยๆ 

ทีนี้ส่ิงภายนอกเลยหมดคาหมดราคาไปเรื่อยๆ แตกอนตัวมีราค่ําราคาอยูกับ
ภายนอกทั้งหมด ใจนี้หาราค่ําราคาไมได มีแตวิ่งกับสิ่งน้ันสิ่งน้ี เพราะทางนี้ยังไมได
หลัก พอทางนี้เร่ิมไดหลักขึ้นมา เร่ิมปลอยสิ่งที่เขาใจแตกอนวามีราค่ําราคา กลับเปน
ของไมมีราคายิ่งกวาใจที่สงบเย็น นั่นมันก็สนใจจุดนี้เขาไปเรื่อยเลย ไปทีไ่หนมันก็จาๆ 
เขาละซิที่นี่ ถึงยังไมส้ินกิเลส กิเลสก็ละเอียดลงไปโดยลําดับ ธรรมหนาแนนขึ้นที่ใจ
ตลอดไป เพราะการบํารุงรักษาอยูสม่าํเสมอ 

นั่นละการภาวนา ดังที่เคยไดพูดใหฟง ไปอัศจรรยตัวเอง นั่นเห็นไหมละ มองดู
ที่ไหนมันอดไมได ก็มันเปนอยูในหัวใจนี่ มันสวางไสวสงางามก็หาที่ตองตไิมได จนถงึ
ขั้นอัศจรรย เออ มันสวางไสวอะไรนักหนาจิต แหมจิตเราทําไมถึงอัศจรรยนักหนา วา
ใหตัวเองนะนั่น มันทะลุไปหมดเลย นั่นมันเปนอยูกับตัวเองจะไปถามใคร ใครเชื่อไม



 ๑๐
เชื่อก็ชางเขาซิ เขาไมไดรูไดเห็น เขาไมไดเปน เราเปนผูเปนเสียเอง เราจะไปเชื่อคนไม
รูไมเห็นไมเปนไดยังไง ก็เราเปนผูเปนเสียเอง เราก็เชื่อเราละซิ วาจิตนี้สวางไสว 

นี่อันหนึ่งที่วาธรรมเตือน จิตสวางไสวอยูในภูมินี้ วาสวางไสววาอัศจรรยตัวเอง 
นี่เร่ิมหลง เจาของยังไมรู ธรรมจึงเตือนขึ้นมา เตือนใหไดสติ เราไมลืมนะ อยูๆ กผ็ุด
ขึ้นมาเปนคําๆ เลยเหมือนคนบอก บอกมาจากภายในใจเปนคําๆ ขึ้นมา ถามีจุดมีตอม
แหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ จุดตอมคอือะไร ก็จุดที่สวางไสวนั้นคือจุด ตอมกับจดุ
นั้นเปนไวพจนใชแทนกันได คือผูรูที่เปนจุดอยูนั่น นั่นละยังเปนภัยอยู อันนี้เรามันก็งง 
ยังจับไมได ทั้งๆ ที่ธรรมทานเตือน 

ที่อัศจรรยตัวเองเบาลง ไมอัศจรรยมากเหมือนแตกอน จนกระทั่งมันผานของ
มันไป ที่วาจุดวาตอมแหงผูรูอยูที่ไหน ขาดสะบั้นลงไปหมด ความสวางประเภทที่ติด
หรืออัศจรรยตัวเองนี้ขาดสะบั้นลงไปเลย แลวอัศจรรยที่ไมคาดไมหมาย เปนความ
อัศจรรยโดยแทเปนหลักธรรมชาติก็จาขึ้นมา ที่นี่มองดูความอัศจรรยของตัวเอง ที่เคย
อัศจรรยมาแตกอนนั้น กลายเปนกองขี้ควายไปเลย เปนยังไงตางกันไหม ความสวาง
ไสวความอัศจรรยที่เกินคาดเกินหมาย ปรากฏขึ้นทีหลังนี้ เอามาเทียบกับความสวาง
ไสวกับความอัศจรรย ที่จนออกอุทานวาอัศจรรยนั้นตางกันยังไง มันเปนกองขี้ควาย โอ
โห หลงขนาดนี้เชียวนะ นั่นเห็นไหมละ 

นั่นละความเลิศของจิต เลิศเปนลําดับลําดา เมื่อยังติดตรงไหนก็ยังเกาะ
เสียกอน เกาะเพื่อจะปลอยๆ เมื่อเวลามันเต็มที่แลวปลอยหมดเลย ไมมีอะไรเลิศใน
โลกอันนี้ นั่น สามแดนโลกธาตุมองไปวาอะไรเลิศเลอไมมี กเ็ห็นแตธรรมชาติที่เลิศเลอ
อยูแลวภายในใจ ก็จะไปถามหาใคร ถามกับผูใด ก็มันรูอยูนั้น นั่นที่นี่ไมหา เปนยังไง
อยากไปนิพพานไหม ไมอยาก ทั้งๆ ที่เราหิวกระหายกินเต็มอิ่ม พออิ่มแลวก็จะไปหา
ความอิ่มที่ไหน ก็มันอยูกับตัวใชไหมละ อันนี้หานิพพานก็หาอยู พอมันเต็มปงขึ้นมา
เทานั้น ก็เหมือนเรารับประทานอิ่มแลว จะไปหาความอิ่มความหิวที่ไหน มันอยูในตัว
ของเรา พอรับประทานอิ่มแลวมันกรู็เอง ใครอิ่มก็รูเหมือนกัน อันนี้จิตใจที่พอตัว ดีด
ผึงขึ้นมาก็พออยางเดียวกัน 

นี่คือผลแหงการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของเรา ที่เปนศาสนาที่เลิศเลอ
สุดยอดแลว  ไมมีที่ไหนที่จะมาเทียบเคียง เราเอาตัวนี้วัดเลยทันที ไมสงสัย ตายแทน
พระพุทธเจาไดเลย พระโอวาทที่สอนไวจุดใด ที่จะมาขัดแยงกับใจของเราไมมีเลย มี
แตหมอบราบๆ รูตรงไหนเปนที่แนใจตัวเองแลว ยอนไปหาธรรมพระพุทธเจาที่สอนไว 



 ๑๑
พระองคก็สอนไวกอนแลวๆ เรามารูทีหลังแลวก็ยอมรับ แลวจะไปคานพระพุทธเจาได
ที่ไหน นั่นละที่วาธรรมของจริง สนฺทฏิฐิโก รูประจักษในตัวเอง จะไปถามใครที่ไหน  

การอบรมจิตใจ ใจนี้ไมตายแนชัดเลย มันติดตามรองรอยของใจไปเรื่อยๆ 
ละเอียดขนาดไหนมันก็ตามกันไป จนกระทั่งเชื้อของมันที่จะพาใหเกิดใหตายขาดสะบั้น
ลงไปแลว ทีนี้ไมตายโดยแทละที่นี่ ชัดเจนแลว ดีดผึงลงไป นั่นละอมตมหานพิพานคือ
ผูบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละ ตายที่ไหน ไมเคยตาย จิตดวงนี้ไมเคยตาย 

ใหพากันอบรมบางนะบรรดาพี่นองทัง้หลาย จะไดเห็นหลักเกณฑที่อัศจรรย
ของพุทธศาสนาเรา ภายในใจของเราเอง ซึ่งเปนผูปฏิบัติจิตตภาวนา ภายนอกเราก็ทํา 
แตหลักใหญอยูที่นี่ อยาปลอยอยาวาง หลักนี้เปนหลักใหญมาก ถาจิตไดมหีลักมีเกณฑ
ในการภาวนาแลว หนาที่การงานการประพฤติตัวอยางอืน่มันจะแนนหนามั่นคงไป
ตามๆ กัน ไมเหลาะแหละ คือจิตที่เปนหลักมันเตือน มันเตือนอยูในหลักธรรมชาต ิ
มันจะเอนไปทางไหนๆ เหมือนหนึ่งวาอันนี้คอยเตือนๆ มันก็พยายามปรับตัวไปตาม
อันนี้ พยายามปรับตัวๆ ไปเรื่อย แลวสุดทายหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอ
กรรม ไมมีใครเกินใจดวงนี้ แลวเตือนตัวเองก็คือใจดวงนี้ นั่นละการภาวนา 

การทําบุญใหทานเหลานี้ น้ําหนักก็ตางกัน การทําบุญใหทาน มันหากเปนอยูใน
จิตนะ ไดวัตถุใดไปทาน มันหากพินิจพิจารณาพิถีพิถัน มีน้ําหนักอยูภายในหัวใจ แลวก็
ออกมาเปนน้ําหนักในวัตถุทานของเราที่ออกไปทาน มันออกมาจากใจ น้ําหนักออกมา
จากใจ การประพฤตติัวอะไรๆ อยางนี้เหมือนกนั มันไมไดโลเลโลกเลกนะ มันหากมี
ธรรมชาติหนึ่งอยูในใจนี้คอยเตือนๆ เร่ือย คอยรูเร่ืองรูราวเรื่อย นี่ละคนเราที่ดีไปไม
จําเปนจะตองหาใครมาเตือน ธรรมชาติคือนักรูของตัวเองคอยเตือนตลอด มันก็รูไป
เอง 

นี่ละธรรมเลิศเลอ ไมมีใครสอนถึงนิพพาน ไมมใีครสอนถึงความบริสุทธิ์ของใจ 
เหมือนพุทธศาสนาของเรา นอกนั้นศาสนาอื่นๆ เขาไมทราบวาเขามีใจหรือเปลา หรือ
สอนแตวัตถนุั้นวัตถุนี้ไปภายนอก เหมือนเขาพูดกันธรรมดาโลกๆ ศาสนาเหลานั้นเรา
ไมคอยไดไปสนใจนัก ไมเหมือนพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้สอนลงที่ใจเลยเชียว ไม
นอกเหนือจากใจ ลงใจตูมแรกเลย มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ส่ิง
ทั้งหลายมีใจเปนใหญ ใจเปนประธาน สําเร็จแลวดวยใจ ความเคลื่อนไหวไปมาอะไร 
ออกจากใจทัง้นั้น ดีชั่วออกจากใจ แนะ ทานสอนลงที่นี่ ใหดูใจ ดูตัวเคลื่อนไหวนี้ มัน
เคลื่อนไหวไปทางไหน ถามีธรรมเขาดูแลว มันก็รูผิดถูกชั่วดขีองตัวเอง มันก็มีการผอน



 ๑๒
ผันสั้นยาวกันได ถาไมไดภาวนา ไมไดสนใจกับใจ มันดิ้นไปไหน มันก็ดิ้นไปอยางงั้น
แหละ ไมไดเร่ืองไดราว พากันจําเอานะ 

อะไรจะอัศจรรยยิ่งกวาใจ ที่ไดรับการอบรมเปนลําดับลําดาไป อยูที่ไหนมัน
สบายหมด มันหมดหวงหมดใย หมดทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรเกินใจที่ปลอยวางโดย
ส้ินเชิงแลว โลกามิสทั่วแดนโลกธาตุปลอยออกโดยสิ้นเชิง เหลือแตความบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพานเต็มหัวใจลวนๆ เปนธรรมชาติที่เที่ยงดวย ทานวานิพพานเที่ยงคือใจดวงนี ้
หมดสมมุตแิลวเที่ยงเทานั้นเอง ที่มันยังไมเที่ยงก็คือสมมุตยิังมีอยู กิเลสก็เปนสมมุต ิ
สุขทุกขมากนอยก็เปนสมมุติ มันตองมกีารเปล่ียนแปลงของมัน ถากิเลสส้ินซากลงไป
ปบ สมมุติกส้ิ็นไปพรอมกัน ความทุกขไมมีเลย 

เพราะฉะนั้นพระอรหันตพระพุทธเจา ทานจึงไมมทีุกขในใจ จะบังคับใหมีก็ไมม ี
มีแตตามธาตุตามขันธธรรมดา เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอนหิวกระหาย คิดอยากนั้น
อยากนี้เปนธรรมดาของขนัธ ความรูอันนี้อยูในขันธ ความรูที่จิตใชอยูประจํานี้ เปน
ความรูที่ทําหนาที่กับขันธ ความรูที่เปนนิพพานลวนๆ ไมใชอันนี้ นี่ละที่ทานหลาทานวา
นิพพานไมใชผูรู นี่ละมันถึงกันปงเลย ความรูอันนี้มันเกี่ยวของกันกับธาตุกับขันธ มัน
เปนผูควบคุมขันธ ความรูอันนี้ แตเร่ืองพระนิพพานเอามาพูดไมได หากอยูในนั้น
แหละ เจาของนะรู แตจะเอามาพูดพดูไมถกู 

ดังที่ทานหลาวานิพพานไมใชผูรู สะเทือนปงเลย เออ มันตองอยางน้ีซิ นั่น คาน
กันไดเมื่อไหร มันตองอยางน้ีซิ ไมมใีครมาพูดอยางน้ีใหฟง แนะ คือนิพพานไมใชผูรู 
โลกทั้งหลายจะถือเอาความรูเหลานี้วาเปนนิพพาน พอบริสุทธิ์แลวก็จะเอาอันนี้แหละ
บริสุทธิ์ มันไมใช นั่น ความรูอันนี้เปนความรูควบคุมขันธตางหาก พากันเขาใจนะทุก
คน ใหไดเห็นศาสนา เวลานี้เรียวแหลมลงเต็มที่แลวนะ ศาสนาคอยเส่ือมลงๆ มีแต
กิเลสสรางสวมสรางถานขึ้นทับศาสนา ศาสนาเปนทองคําทัง้แทง กิเลสขึ้นเหยียบไป
หมดแลว หูย พูดแลวทุเรศนะ ก็มันไมรูนี่นะ กิเลสมันหลอกอะไร ดีหมด สําคัญนะ ดี
หมดเลย มันไมใหรูวาเปนโทษงายๆ นะกิเลส เพราะฉะนั้นมันถึงกลอมโลกไดซี เอาแค
นี้เสียกอนวันนี้ พอแคนี้เสียกอน 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

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


