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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ความคิดถึงครูบาอาจารย 
กอนจังหัน 

พระมาฉันเทาไรวันนี้ (๓๕ ครับผม) พระในวัดเราทั้งหมดเทาไร (พระ ๕๗ 
เณร ๑ รวมเปน ๕๘ ครับผม) พระมาฉันนี้ ๓๕ โอ เกือบ ๒๐ องคไมมานะ วิธีการฝก
ทรมานตองไดใชความพินิจพิจารณาในการกระทําส่ิงใด เชนอยางอดอาหาร ผอน
อาหาร รูสึกจะเดนในวงปฏิบัติเพราะไดผลดี ผอนอาหาร อดอาหาร สติดีๆ เชนอยาง
อดอาหารนี้ สติติดกันตัง้แตตื่นนอนกระทั่งหลับ ไมมีเผลอเลย ทีนี้เวลาฉันไป ไมไดฉัน
ก็จะตายใชไหมละ มันก็ตองไดมาฉนั ฉันนี่รูสึกวาสติมันลดๆ เปนอยางน้ัน ผอนอาหาร
สติก็ด ี

โถ ลําบากมากนะการฝกทรมานจิตใจ จิตใจนี้ตัวดื้อดานโหดรายที่สุด คือกิเลส
อยูในใจ ตัวเรานี้เปนตัวกิเลส ตัวพิษตัวภัยตอธรรม ไดแกกเิลสมันอยูในจิต ติดอยูนัน่
มา นี่ละพาใหเกิดใหตาย ตายกองกันอยูนี้คือกเิลสประเภทนี้ ทานเรียกวากิเลสไดแก
ความเศราหมองมืดตือ้ และกองทุกขรวมอยูในนั้นหมดทานวา เวลาชําระลงไป จิตใจที่
ไมรูดีรูชั่ว ไมรูบาปรูบุญ เวลาขัดเกลาเขาไปๆ เฉพาะอยางยิ่งดวยจิตตภาวนา มันจะ
คอยรูเร่ืองรูราวคอยผองใสขึ้นมาๆ เมื่อผองใสขึน้มาก็มองเหน็ เห็นผิดเห็นถูกเห็นดี
เห็นชั่ว ทีนี้ก็ระวังมากเขาๆ 

นี่ละเรื่องภาวนา มีในพุทธศาสนานี้เทานั้นเรื่องจิตตภาวนา การซักฟอกจิต 

เจาของศาสนาพุทธเราคือพระพทุธเจา สอนถูกตองดวยจติตภาวนา พระพุทธเจาก็
ภาวนา เจริญอานาปานสต ิ จากน้ันมาก็กระจายไปลวนแลวตั้งแตเร่ืองภาวนา จะเอา
อารมณธรรมบทใดเขามาเกี่ยวของ ก็ไมพนสติที่จะเขาไปเปนพื้นฐานของการภาวนา 
จากน้ันก็ดีเร่ือยๆ 

สตินี้สําคัญ ใครละไมไดนะ ไมวากจินอกการใน งานหยาบงานละเอียด สตินี้
ตองติดแนบตลอดเวลา ยิ่งเปนงานภาวนาดวยแลว ยิ่งติดแนบเลยเชียว งานอื่นใดก็
ตามสติตองม ี สัมปชญัญะตองม ี ถาเปนงานภาวนานี้ติดแนบอยูนี้เลย ยิบออกไป
ตรงไหน แย็บออกไปตรงไหน สติจะทันดวยกัน พอสติทันปบดับพรอมๆ สติติดแนบ
แนวเขาไปไมคิด กิเลสจะหนาแนนเทาภูเขาก็ตาม ขอใหสตบิังคับอยาใหเผลอสติ เกิด
ไมไดกิเลส มันจะเทาภูเขาเหมือนกับน้ํามหาสมุทรก็ตาม สตินี่เปนขอบ เปนขอบของ
มหาสมุทร น้ําจะลนฝงคือสติไปไมได ไมลน ลนไมได สติจึงสําคัญมากทีเดยีว 



 ๒

ผูที่ตั้งใจภาวนา จะตักตวงเอามรรคเอาผลเชนเดียวกับครั้งพระพุทธเจาเรา
ตลอดมาตลอดไปนะ แตผูที่เยอหยิ่งจองหอง ยกกิเลสคือตัวมูตรตวัคูถขึ้นสูงยิ่งกวา
ธรรม ผูนี้จะจมไปๆ ไมไดเร่ืองไดราวอะไรละพวกนี้ พวกที่เหอกับกิเลสน่ีพวกจมไปๆ 

เหอเปนบากับกิเลส สมัยนี้กําลังกิเลสไดรับการสงเสริมมาก สวนธรรมไมคอยจะมผีู
สงเสริม นอกจากเหยียบย่ําทําลายโดยจะมีเจตนาไมมีกต็าม แตเหยียบย่ําทําลายไปตาม
อํานาจของกเิลสที่เปนตัวทําลายธรรมนั่นแหละ 

อะไรที่จะเลิศยิ่งกวาธรรม นี่ไดหมุนติ้วมาแลว ตั้งแตออกจิตตภาวนาพรรษา ๗ 
ละออก เอาแนละนี่ แตเวลาเรียนหนังสือก็ทํา หากทําเงียบๆ ไมบอกใครไมมีใครรูนะวา
นั่งภาวนา ไปเรียนหนังสือดวยกันหมูเพื่อนก็เหมือนลิงเหมือนคาง ลิงคางของพระกเ็ปน
แบบนั้นละคือไมมากกวานั้น ลิงแบบพระ หยอกเลนกันหรือเพลินแบบพระอยูในวง
พระ ไมไดแบบลิงจริงๆ เขาเปนเราก็เปน แตเร่ืองจิตตภาวนาทําประจํานะ หากไมบอก
ใครใหทราบ ไมบอกเลย อยูกับพวกกับเพื่อน จะเปนเหมือนพวกลิงพวกคางเหมือนกัน 

กิริยาอาการของเราก็เปนไปแบบเขา แตฝงลึกภายในใจไมเปน ฝงอยูลึกๆ 

เวลาเรียนหนังสืออยู ก็ไมเคยลดละนะ พอออก เพราะมันประมวลการเรียนมา
มากตอมากแลวเวลาเรียนหนังสือ พอออกแลวกบ็ึ่งใสพอแมครูจารยมั่นเลย ทานก็เอา
เรดารจับปุบเลย ปุบ ใสกันเปร้ียงๆ ลงจากเวทีธรรมที่ไดยนิไดฟงมาแลว ทีนี้ก็ขึ้นเวที
กิเลส ฟดกนัเลย นั่นละมันถึงไดคอยเห็นเรื่องเห็นราวของกเิลส แตกอนใครจะทราบวา
กิเลสเปนยังไง ก็กิเลสเปนตัวของเราทั้งคนนี่นะ ใครจะไปกลาแตะตองตัวเองตําหนิ
ตัวเอง กิเลสก็สนุกซิ ส่ังสมตัวเองใหพองตัวขึ้นไปๆ เมื่อมธีรรมเขาในใจแลวก็ซักฟอก
ส่ิงเหลานี้ ความเยอหยิ่งจองหองก็ออนลงๆ 

ความมีอรรถมีธรรมจะเปนความพอดี รูจักประมาณสม่ําเสมอ เก็บความรูสึกได
ดีนี่คือผูมีธรรม ประพฤติธรรมในใจแลวจะสม่ําเสมอนะ ถามีกิเลสแลวออกละ ออกเดน
ดานเพนพาน หนาดาน ไมมีใครเกินกิเลสละหนาดาน พากนัจําเอานะ พูดวันละเล็กละ
นอย พูดยอๆ ใหฟงเปนคติเครื่องเตือนใจ ไมมีอะไรชําระทุกขไดในโลกน้ี มีธรรม
เทานั้น แลวไมมีอะไรสั่งสมทุกขขึ้นมาในโลกนี้ มีกิเลสเทานั้น สองอยางน่ีสําคัญ ใหพร 

หลังจังหัน 

(วันนี้นายตํารวจ คนนี้เปนรองผูการฯ ลูกนองทานประชา สารวัตรจราจรของ
อุดรฯนี่ละครับ เอากับขาวมาถวายหลวงตา) ประชาเปนลูกบุญธรรม มาถวายตัวเปน
ลูกบุญธรรม โอย นานแลว ตั้ง ๓๐ ป ฟาหญิงทานมาเหมือนกัน ฟาหญิงนิมนตเราไป
เยี่ยม ไมนานก็ถวายตัวเปนลูกศิษย พออันดับที่สองถวายตวัเปนลูก ฟาหญิงเล็กนะ 
ถวายอยูที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธละมั้ง(ครับ ใชครับ) นิมนตเราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
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วิชัยยุทธ นี่ละอํานาจของธรรม ความคิดถึงครูบาอาจารยนี้เปนสําคัญมาก พวก
เจาหนาที่ที่คอยดูแลรักษาทานเวลาทานปวย อยูที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ชื่อโรงพยาบาล
ก็เปนโรงพยาบาลกรุงเทพ อยูในกรุงเทพนั่นแหละ พูดคําไหนออกมากค็ิดถึงทานพอ 
คืออยูในโรงพยาบาล คิดถึงทานพอ อยากไปเยี่ยมทานพออยูอยางน้ัน จนกระทั่งพวก
รักษาอยูนี้นอยใจ เหมือนหนึ่งวาพวกหมอเหลานี้ไมมีความหมายเลย พูดคําไหน
ออกมาก็ทานพอ 

ตอนนั้นเราไปอยูกรุงเทพฯ อยากไปเยี่ยมทานพอๆ อยูอยางน้ัน จนกระทั่งทั้ง
สํานักราชวังทั้งฝายหมอ จัดคนใหไปติดตอปรึกษาหารือกันแลว นี่ทานไมไดอยูกับพวก
เรานะ จิตทานอยูกับหลวงตา สวนแสงธรรมวางั้นนะ พูดคําไหนออกมานี้ จนพวกหมอ
นอยใจ ไมไดพูดถึงเกี่ยวกับหมอกับหยูกกับยาเลย เอะอะก็ ทานพอๆ วางั้น อยากไป
เยี่ยมทานพอ ตอนอาการทานเพียบอยูตอนนั้นนะ อยูโรงพยาบาลกรงุเทพ อะไรกไ็ป
เยี่ยมทานพอ จนกระทัง่ถึงหมอจดัการเรียบรอยปรึกษาหารือกันแลวไปพูดใหเราฟง วา
ทูลกระหมอมบนถึงตั้งแตทานอาจารย คือตอนนั้นเพียบ ยังไมสมควรที่จะเสด็จไป
เยี่ยมเรา แตพูดคําไหนออกมากม็ีแตคิดถึงทานพอ จนพวกหมอพวกอะไรนอยใจ ไมมี
ความหมายเลย ไปมีความหมายอยูสวนแสงธรรมแหงเดียว 

พอเราทราบอยางน้ันเราก็เลยมา เขามาเยี่ยมที่โรงพยาบาล โอ กระปรี้กระเปรา
ขึ้นเลยนะ อํานาจของจิตนี่สําคัญมาก ลุกออกจากที่ทานประทับอยูในหองกวางๆ ทาน
ยังอุตสาหตามเสด็จออกมาสงเรา บอกไมใหมาเทาไร มาไดสบาย ใจสบายวางั้น 
ออกมาตามสงเรานะ สงออกจากหองของทานพกันะ เสด็จตามออกมาเลย 

ทานรูสึกจะลงใจในธรรมะฝายกรรมฐานมาก ทูลกระหมอมฟาหญิงลงใจทาง
ธรรมะภาคปฏิบัติมากทเีดียว เชนอยางที่ไปเทศนนี่เราก็ไมไดเทศนสูงอะไร เพราะแกง
หมอใหญ เราจะไปเทศน ใหมันเขาสภาพเดียวกันกับแกงหมอใหญ คนจํานวนมากมาย
กายกอง ผูไมเคยเห็นศาสนารูศาสนาก็มีมากมาย ผูที่พอเขาใจบางเล็กๆ นอยๆ ไมมี
มาก ทีนี้เราจะเทศนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยไปนั้นก็ไมได แบงโนนแบงน้ี เพราะฉะนั้นการ
เทศนที่สนามหลวงจึงไมไดเทศนสูงอะไรนัก เทศนไปพื้นๆ ธรรมดา ทานประทับนั่งอยู
นี้ ทานยังวาฟงแลวเพลิน แนะยังงั้นนะ 

เราไมไดเทศนสูงอะไรละ เทศนธรรมดา แกงหมอใหญสนามหลวงเพื่อ
ประชาชนจํานวนมากมาย ใหไดเขาใจกันบางพอประมาณ ถึงไมเทศนธรรมะสูง พระก็
เต็มอยู มาครบชาติก็คือนายกฯกับคณะรัฐมนตรีมาดวยกัน ศาสนาก็คือพระเต็มเปน
พัน มหากษตัริยก็คือฟาหญิงประทับอยูที่นั่น วันนั้นเทศนครบ มาก็มาครบ เราก็ไมได
เทศนสูงอะไรละ เทศนเรียบๆ ธรรมดาๆ แตฟาหญิงที่นั่ง คอืเวลาทานมาประทับ ทาน
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ก็ประทับที่เขารับรองไว แตพอเราขึ้นธรรมมาสนปบ ทานก็ปุบมานั่งขางๆ นี่เลย ทาน
วา…เทศนของทานเหมือนกายไมมีขณะฟงเทศนทานวางั้นนะ เปนยังไงละฟงเทศน อูย 
ฟงเทศนมันกลอมใจลง จนปรากฏเหมือนวาไมมีรางกาย จิตแนวลงเลย นั่น อยูขางๆ 
เราลงไปรับของทานถวายอะไร ทานลงจริงๆ เทศน สําหรับเราเทศนธรรมะภาคปฏิบัติ
ใหฟง ทูลกระหมอมเล็กนี้ลงใจมากภาคปฏิบัติธรรม 

นี่เรียกวาธรรมะเกิด เราไดยิน อานในตํารับตําราก็อานๆ แตตัวจริงของ
ตํารับตําราอยูที่ใจไมไดอยูที่ไหน พระพุทธเจาสอนโลกทั้งสามก็สอนออกจากพระทัย
คือใจที่บริสุทธิ์พุทโธลวนๆ สอนโลก กระจางแจงไปหมดเลย เราเพียงตัวเทาหนูเวลา
เทศนธรรมะนี่มันจะไมมนีะภายนอก มันจะมีแตภายในใจออกๆ ตลอด ตามแตคน
ที่มาเกี่ยวของมากนอย พอมองพับมันรูแลววาจะควรเทศนธรรมะประเภทไหน ไมตอง
บอกนะ มันเปนหลักธรรมชาติรับกันเลย มองไปปบมันรูธรรมะจะควรออกขนาดไหนๆ 
มันจะบอกในตัวของมัน ทีนี้จะเทศนสูงกวานั้นก็ขัดกัน ที่ๆ ควรจะเทศนสูง ไปเทศนต่าํ
ก็ไมไดอกีละขัด พอขึ้นไปพุงเลย เทศนธรรมะแกงหมอใหญนี้ขึ้นไมได มนัหากเปนของ
มันเองพอดีๆ  มันก็ไปตามนั้นแหละ 

เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการในธรรมะปฏิบัติทีอ่อกจากใจจริงๆ แลว เราจะ
คาดไมได เราตองถือเอาผูมาเกี่ยวของเปนประมาณ ผูมาเกี่ยวของมากนอยเพียงไร 
เทศนคนมากๆ จํานวนมากนี้ ธรรมะทีจ่ะออกสูประชาชนที่จํานวนมาก ใหได
ผลประโยชนพอสมควรเทาเทียมกัน ก็ตองเปนธรรมะพื้นๆ เปนธรรมดาๆ ไป ถาสูง
กวานั้นก็ธรรมะขึ้นๆ ถาเปนภาคปฏิบัติลวนๆ เชนเทศนสอนพระนี้ โอย ไมมีแหละ ขึ้น
ก็บึ่งเลยเทียว พุงๆๆ เลย จะเทศนอยางอื่นไมไดมันขัดกัน แนะ เปนอยางนั้น ถาควร
จะอยูในขั้นนี้จะฝนไมได พอดีๆ ถาจะควรเทศนในขั้นใดจะไปเหมาะอยูในขั้นนั้น จิต
มันก็พุงออกขั้นนั้นๆ ไปเรื่อยๆ อยางน้ันละเทศนสอนธรรมภายในใจเราพูดจริงๆ 

นี่ละธรรมภายในใจ ไมใชธรรมในตํารา พูดแลวเราสาธุ เราไมไดประมาทตํารา 
เราก็เรียนมาจนเปนมหา แตเวลามาปฏิบัติจริงๆ มันก็เขาที่พอแมครูจารยมั่นทานสอน
ไวเวลาไปหาทานทีแรก ทานมหาก็นับวาเรียนมามากพอสมควรจนกระทั่งไดเปนมหา 
วาอยางน้ีนะ เราไมไดลืมเลย แตอยาวาผมประมาทธรรมะของพระพุทธเจานะ เวลานี้
การเรียนมามากนอยยังไมเปนประโยชนเทาที่ควร ขอใหยกบชูาธรรมประเภทตางๆ ซึง่
ไดเรียนมานี้ไวบูชาเสยีกอน คือยกไวอยูที่สูง แลวใหเนนหนักทางภาคปฏิบัติเขาใหดี
ทานวาอยางนี้ ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติเมื่อจะวิ่งเขาถึงกันเกี่ยวกับทางภาคปฏิบัติแลว 
เอาไวไมอยู ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันปุบๆๆ เอาไวไมอยูทานวา 
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เปน เปนจริงๆ มันวิ่งเทียบกันทางปริยัติกับทางภาคปฏิบัติที่รูขึ้นภายในใจๆ 
มันวิ่งประสานกัน เราก็ไมลืมทานสอนอยางน้ี ทานผานมาแลว ทีนี้ออกภาคปฏิบัติจริงๆ 
ปริยัติเลยเงียบไปนะ มแีตพุงๆๆ ทางภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเวลาไปอยูกับทาน ถาไม
ทราบวาเราเปนมหามากอนตั้งแตเบ้ืองตนทีไ่ปหาทาน บานโคกนามน ไปกลางคืนมดืๆ 
นั่นนะ ไปเซอซาๆ ทานเดินจงกรม ทานยืนอยูขางๆ นี้ กลางคนืไมเห็น ไปมองโนนมอง
นี้เทียบเคียง ก็เปนสํานักของทานพึ่งมาอยูใหมๆ น่ีถาวาเปนกุฏิก็จะโตไปสักหนอย ถา
เปนศาลารูสึกจะเล็กสักนดิหนึ่ง กําลังพิจารณา ทานขึ้นแลว ใครมานี่ทานวาอยางน้ันนะ 
ทางนี้ก็ปุบปบๆ ผม ก็เปรี้ยงเลย พอวากระผมเทานั้นเปรี้ยงเลย 

อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน เอา คานซินะ โฮ เราลืม
เมื่อไร พอวางั้นเราก็แกปุบเลย น่ีละทานรูเราเปนมหานะ แกปุบ กระผมชื่อวาพระมหา
บัว เออ ก็อยางงั้นละซ ิ อันนี้ผมๆ แมแตเด็กมันก็มีผมเอาอีกแหละ นั่นละไปหาทาน
ครั้งแรก จากนั้นมาทานก็ประมวลมาวาปริยัติใหยกบูชาไวกอนยังไมเกิดประโยชนอะไร 
มันจะมาคละเคลากันเตะถีบยันกัน ผลประโยชนในการภาวนาจะไมไดเทาที่ควร ใหพัก
ไวกอน ที่เรียนมามากนอยไมหายไปไหนละใหพักไวกอน ใหเนนหนักทางดานจติต
ภาวนา เวลามันเขาประสานกันแลวเอาไวไมอยู ทัง้ภาคปริยัติภาคปฏิบัติจะวิ่ง
ประสานกัน 

ทานบอกเอาไวไมอยู นัน่ฟงซินะ แลวถึงขั้นนั้นก็เปนจริงๆ พอภาคปฏิบัติได
เหตุไดผลไดหลักไดเกณฑขึ้นมามันก็วิ่งกับปริยัติประสานกันๆ เทียบเคียงกันปุบๆ 
อยางทานวาไมผิด ออกภาคปฏิบัติลวนๆ ถามีแย็บสงสัยตรงไหน จิตวิ่งออกไปทาง
ปริยัตเิขามาเทียบเคียงกับปบๆๆ ไปเรื่อย เขาภาคปฏิบัติจริงๆ แลวปริยัติไมมีนะ มนั
จะพุงๆ อยูภายใน ยิ่งเปนขั้นสติปญญาอัตโนมตัิดวยแลวนี้ไมมีนะปริยตัิ คือสตปิญญา
อัตโนมัติเรียกวาความเพียรอัตโนมัติ ความเพียรหมุนตัวตลอดเวลานี้จะไมมีปริยัติ มี
แตจิตลวนๆ มันพุงๆ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน นี่ละถึงไดเห็นอํานาจของธรรมที่วา
ฆากิเลส 

แตกอนมีแตกิเลสทําลายสัตวโลก ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด
เปนกิเลสทั้งนั้นๆ เวลากิเลสมีอํานาจมาก ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรม ธรรมมีกําลังมาก
แลวแบบเดียวกัน จึงไดมาเทียบเคียง ออ เปนอยางน้ี เวลาธรรมมีกําลังมากแปบออกนี้
ธรรมจะออกแลวๆ ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิต สัมผัสสัมพันธกับส่ิงใดจะเปนธรรม
ออกมาๆ กิเลสออกไมได ถึงขั้นธรรมมีกําลังเปนอยางน้ันละ พุงๆ เลย ถาลงขั้นนี้แลว
ธรรมมีกําลังแลวพุงเลย ทีนี้อยูที่ไหนไมมีคําวาขาดความเพียร ถึงขั้นมันแลวสตินี้พอ
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ตื่นนอนปบติดกันปบเลย นี่เรียกวาเปนอัตโนมัต ิสติปญญาจะวิ่งกลมกลืนกันไปเลยกับ
ภาคปฏิบัติ แลวก็เชื่อมเขาไปมหามหาสติมหาปญญาอันนั้นคลองตัว 

นั่นละตอนกเิลสจะมวนเส่ือ มหาสติมหาปญญาวิ่งเขาถึงกัน ประสานกันกับ
สติปญญาอตัโนมัติ มหาสติมหาปญญาเขาประสานกัน อันนี้รวดเร็วที่สุดเลย เหมือน
เปนพระอรหันตนอยๆ นะ พอถงึขั้นมหาสติมหาปญญา กับสติปญญาอัตโนมัตเิขา
กลมกลืนกันแลวกิเลสเหมือนไมมี เหมือนหนึ่งวาเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมา คือ
อํานาจของสติปญญานี้มนัครอบหมด แย็บออกมาขาดสะบั้นๆ นี่ละอํานาจของธรรม
เมื่อมีกําลังกลาแลวกิเลสโผลขึ้นมาไมได ขาดสะบัน้ เหมือนเราตั้งสติ สติตัง้ขึ้นมาไมได
ขาดสะบั้น ไปนั่งนํ้าตารวงอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไร ก็เคยเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง 

เวลากระแสของกิเลสมันหนาแนนมาก ตั้งสติไมอยู ตั้งพับลมผล็อยๆ จนน้ําตา
รวงบนภูเขา นี่ก็มาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง เราไปฟตกันเตม็เหนี่ยวๆ โรงงานใหญก็
คือพอแมครูจารยมั่น เอาไมหยุดไมถอย ซดัจนกระทั่งถึงขั้นมันเกรียงไกร ขึน้
สติปญญาอตัโนมัติละทีน่ี่ พอถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตนิี้กิเลสเหมือนหมอบหมด 
ประหนึ่งวาเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาในทามกลางของคนมีกิเลสน่ันแหละ แตกิเลส
มันเบาบางมาก ประหนึ่งวาแทบไมมี บางทีไดวา หือ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ 
ขึ้นมาแลวเหรอ มีนะ แตมันไมไดสําคัญ คือมันหมด ไมมีอะไรที่จะเขามาฟดเหวี่ยงกัน
กับธรรม เวลากิเลสมันหมอบหมอบอยางน้ัน 

พอถงึขั้นมันขาดสะบั้นมันก็รูเอง พอถงึขั้นกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจไมมีอะไร
ตอกันเรียบรอยแลวมันกรู็ ผางขึ้นมาทันที จาหมดเลย นั่นละมีกิเลสเทานั้นปดบังหุม
หอเอาไวไมใหเห็นอะไรชัดเจนแจมแจง มีกิเลสเทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้มันจา
หมดเลย ทานวา โลกวิทู รูแจงโลก รูภายในจิต จาขึ้นภายในจิต นั่นละภาคภาวนา ทีนี้
เวลาธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวออกจากนี้เลยไมตองออกจากไหน การเทศนาวา
การการโตการตอบ ใครจะถามเรื่องอะไรๆ กต็าม สมควรที่จะตอบหนักเบามากนอย
เพียงไรมันจะออกของมนัเองๆ ถาไมสมควรจะตอบดึงก็ไมออกนะ มนัอยูกับความ
เหมาะสมๆ ภายในจิตโดยเฉพาะ 

นี่ละที่วาธรรมเกิดจากจิต ธรรมอยูในจิต จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันเปนอยาง
นั้น มันออกทันทีๆๆ เลย ถาหากวาไมสมควรจะออกดึงกไ็มออก นี่ละที่วาความ
เหมาะสมของธรรมเปนอยางน้ัน รูเหมือนไมรูเห็นเหมือนไมเห็น ที่วาตัวรูตัวฉลาดกวา
ผูหนึ่งผูใดไมเคยเทียบนะ หากเปนหลักธรรมชาติพอตัวอยูในนั้นเสร็จเลย อะไรที่จะมา
รับกันปบๆ มันจะออกรับๆๆ ถาไมควรออกดงึก็ไมออก แนะเปนอยางนั้นละ เอา
เทานั้นละวันนี้ 
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...ไปศรีสงคราม ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาทีเต็มเปงเลยเขาสูโรงพยาบาล ไกลอยู อยาง
นั้นละอุตสาหไป คือใกลไกลไมสําคัญ สําคัญที่เล็งดูแลวที่นั่นจําเปนมากนอยเพียงไรๆ 
นั่นละจุดสําคัญ ใกลไกลก็ไปเพราะความสงสาร การทําบุญใหทานนี้เรียกวาวัดเราเอง
ตัวเราเองเปดอยางน้ีเลย ไมมกีํา มเีทาไรออกหมดๆ เลย เพราะอํานาจความเมตตา 
ความเมตตานี้จะกวาดออกๆ ที่จะมากําไวดวยความตระหนี่ถี่เหน่ียวไมมี มีแตเปด
โลงๆๆ อยางน้ันนะ จิตที่มีกิเลสเทานั้นตัวกํา ตัวยึดตัวถือ ตัวกวาดตัวกวาน กิเลส
เทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมีแตเปดออก 

ธรรมะคือความเมตตาธรรม เปดโลงออกหมดเลย มีเทาไรๆ กวาดออกๆ 
กวาดออกเลย แตกิเลสมีเทาไรกวานเขามาๆ จนเจาของจะตายก็ยอมตายดวยความ
โลภไมมีเมืองพอ กิเลสเปนอยางน้ัน แตธรรมะนี้เปดโลงหมด เราพูดใหมันชัดเจนเรา
สอนโลกมานาน ตั้งแตกิเลสพังลงจากหัวใจบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ดูเหมือน 
๕๗ ปนี้ละมัง ตั้งแตนัน้มาไมมีอะไรเขามาขวางหัวใจเปดโลง โลงๆ ดวยความเมตตา 
แตกอนกม็ีหากมีตามกําลังของคนมีกิเลสมากนอย แตนี้เวลามันไมมีเสียเลยเรื่องกิเลส
ตัวหึงหวงไมมี มันก็มีแตความเมตตาธรรมแทนที่ไปหมด ทีนี้อะไรออกมันก็ออกไป
ดวยความเมตตาๆ คําวาจะหมดจะยงัไมเคยคิดนะ อํานาจความเมตตากวาดหมดเลย 

การพูดอยางนี้เราไมไดไปหาอะไรมาพูดนะ เราถอดออกจากหัวใจเราเลยออก
พูด เพราะฉะนั้นวัดเราจึงมีไมได มอีะไรไมไดเลยวัดเรา เพราะอันนี้มันเปนใหญ คือจิต 
เปดออกๆๆ กวางออก ตรงไหนจําเปนที่ไหนๆ มันจะซอกแซกหมด เขาไปๆ ซอกแซก
ชวยเหลือ ที่จะมากวานเขาไมมีในจิตนี้ เราพูดใหชัดเจนเลยวา เร่ืองความตระหนี่ที่มนั
เปนเจาวัฏจักรหมุนอยูภายในหัวใจสัตวใหเห็นแกตัว ไมเห็นแกผูอื่นผูใดเต็มหัวใจนั้น
เปดโลงหมดเลยไมมีอะไรเหลือ นี่ละธรรมเปดออกที่นี่ เปดออกหมด เอาละใหพร 
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