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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

รสชาติจากธรรม 
 ทุกวันนี้แกมนัไมเหมือนแตกอน หนาวธรรมดามันก็เปนหนาวมาก เปนอยาง
นั้นละ คือธาตุขันธมันออนลงทุกอยาง เปนอะไรนิดหนอยก็เปนมากขึ้นมา ตั้งแตยงั
หนุมยังนอยนี้ โถ มันหนาวจริงๆ เหลานี้ตกกระหมด ตามเนื้อตามตัวตามแขน หนาว
ขนาดนั้นแหละ แตเร่ืองผาหมเราไมเอา จะหนาวขนาดไหนก็สูมันดวยผาสองผืน คือ
สังฆาฏิพับครึ่ง กับจีวรพับครึ่ง ใหเทานั้นเอง จะหนาวขนาดไหนนอนไมไดก็ไมนอน ที่
จะใหหาผาหมมาเพิ่มไมเลย จนกระทั่งพอแมครูจารยมั่น ทานรูไดยังไงไมรูนะ อยาง
นั้นละพอแมครูจารยมั่นทํากับเราอดคิดไมไดทุกอยาง ทานทําอะไรกับเรานะ เราถาม
พระองคอื่นก็บอกวาไมเห็นทานทํา แตกับเรานี้ทานทําอยูเสมอ ใหไดคิดตลอดเวลา 

หนาวๆ ไมวาอยูที่ไหนเราไมเอา ดัดอยูตลอดดดัเจาของ ใครมีผาหมเทาไรไม
สนใจ เอาสามผืนเทานั้น ไมวาจะอยูที่ไหนไมเอาผาหม ดัดกันอยูในนั้นตลอดเลย จน
พอแมครูจารยเอาผาหมของทานไปบังสุกุลใหเรา เลยไดหมนะ อยางน้ันละ ทานทราบ
ไดยังไงวาเราไมมีผาหม นั่นละเรื่องพอแมครูจารยมั่นทุกอยางแหลมคมมากทีเดียว เรา
ทําอะไรเงียบๆ ของเราไมใหใครทราบ ทานทราบจนไดตลอดเรื่องของเราทํา เชนการ
ขบฉนั บิณฑบาตมาไดเทาไรเอาเทานั้น หยิบใสบาตรนิดหนอยแลวพอ จับบาตรซุกเขา
ไปขางฝา เอาฝาบาตรปด แลวเอาผาอาบน้ําปดอีกทีหนึ่ง จัดขางๆ เจาของนั่ง จากน้ันก็
มาจัดอาหารถวายทาน 

สําหรับใครตามมาถวายอะไรเราไมเคยสนใจ ปฏิบัติอยางน้ันตลอดมา ในวัดนั้น
เลยกลายเปนมีเราองคเดียว แตไมพูดใหใครรูนะทําตัวเองอยางน้ัน พระเณรเต็มวัดก็
ไมเห็นทํา กม็ีทําเราองคเดียว ทําอยางเงียบๆ ไมใหใครทราบ ทานทราบจนได อยาง
นั้นแหละ เวลาเสร็จแลวเราก็ไปเอาบาตรออกมาปบ มีอะไรก็ฉันเทานั้นพอ แลวทาน
ทราบไดยังไง อยูๆ ทานเอาของในบาตรของทานที่เราจัดใหเรียบรอยแลวนั้น จัดถวาย
ทานไว อะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธของทาน เราเปนคนจัดเรียบรอยๆ แลวอยูๆ ก็ปบมา
เลย บทเวลาทานจะทํามองไมทัน 

เวลาสงบเงียบจะเตรียมฉันกัน อยูๆ ทานเอาของจากบาตรทานปุบปบมา ขอใส
บาตรหนอยทานมหา บางทีทานก็บอกวาศรัทธามาสายๆ วาแลวปุบถึงเลย ถาทานทํา
อยางน้ันเราก็ตองฉันทุกครั้ง คนอื่น โหย ไมได มาแตะของเราไมได แตพอแมครูจารย
เพราะความเคารพ ทานทําเสมอแตนานๆ ทานทําทีหนึ่ง ทานไมไดทําซ้ําๆ ซากๆ อะไร
นัก นานๆ ทําทีหนึ่ง เราทาํอยางน้ันของเรามาตลอด ไมสนใจกับอะไร อาหารการขบ
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ฉันก็ไมสนใจ ไดมาเทาไรก็เทานั้นพอ จัดนิดๆ หนอยๆ ใสบาตรฉัน ฉันก็ไมเคยอิม่นะ 
อยูหนองผือฉันประมาณสัก ๖๐% ถือเปนประจําของเราที่ไปอยูกับทานเปนอยางน้ัน 

ถาเราไปโดยลําพังเราแลวยิ่งดัดใหญเลย อยากฉนัก็ฉัน ไมอยากฉันก็ไมฉัน กี่
วันก็แลว มันจะเปนจะตายจริงๆ ก็ออกไปบิณฑบาตเสียวันหนึ่ง พออยูไดแลวกอ็ยูไป
เลย เราไปคนเดียวเปนแตอยางน้ัน สวนมากไมคอยฉัน มันจะตายจริงๆ ถึงจะไปฉันให
มัน มีแตหยุดทั้งนั้นอาหาร เพราะเวลาเราอดอาหารกับเวลาฉันปรกตินี้ ทางดานจิตใจ
เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาตางกันมาก ธาตุขันธออนเพลียเทาไรก็ตาม แตจิตใจมันดีด
ขึ้นๆ เรามุงตอธรรมตางหาก เราไมไดมุงตอปากตอทองอะไร อันนี้ฉันเมื่อไรก็ได กําลัง
ของธาตุขันธมาอยางรวดเรว็ แตกําลังของจิตใจนี้มาชามาก ตองไดพยงุทางดานจิตใจ
มากกวาทางดานธาตุดานขันธของเรา 

อดอาหารผอนอาหารมากเทาไร สติยิ่งดีๆ ความเพียรยิ่งเดน เห็นชัดๆ 
ทางดานจิตใจ ทีนี้พอมาฉันจังหันเขาไปแลว มันมีลักษณะผิดๆ พลาดๆ มันตางกัน พอ
อดอาหารลงไปแมนยําๆ สติก็แมนยาํ ทุกอยางจบัติดๆ มันตางกัน พอมาฉันจังหันแลว
มันจะมีสวนลดของมันใหเห็น ถาฉันติดๆ กันไปมันก็ลดของมันใหเห็นชัดๆ ทีนี้เราไม
ตองการลดลงไปซี ตองดัดทางดานรางกาย มีกําลังวังชามันไมดี สติก็ไมคอยดี การ
หลับการนอนมักจะนอนมาก ถาอดอาหารนอนนอยมากทีเดียว ถาฉันจังหันนอนมาก ดี
ไมดีความขี้เกียจแทรกเขาไปอีก ก็เลยกลายเปนขี้เกียจมากเขาไป ดัดเอาไวๆ ตลอด 
อยูดวยความอดอยากขาดแคลนตลอดเลย ทางธาตุขันธนี้เรียกวาอยางน้ันละ อดอยาก
ขาดแคลนตลอด 

แตไมใชของไมมีนะ มันเปนอยูกับเราดัดเราเอง มีมากมีนอยไมสนใจ จะสนใจ
เฉพาะที่จะนํามาเยียวยาธาตุขันธใหพอเปนไป เพื่อความพากเพียรจะไดมีกําลังมากขึ้น
เทานั้น นักภาวนาตองเปนนักสังเกตตัวเอง พระกรรมฐานที่ออกเพื่ออรรถเพื่อธรรม
จริงๆ แลวจะตองไดสังเกตตัวเอง ไมสังเกตตัวเองไมไดผลเทาที่ควร ตองไดสังเกต
เจาของตลอดเวลา ถือใจเปนสําคัญ จติตภาวนาเปนยังไงๆ  ฉันจังหัน ฉันมากฉันนอย
เปนยังไง สังเกตอยูอยางนั้น ไมอยางน้ันไมได มนัจะมีแตทางธาตุขันธมนักาว กาวไปก็
เหยียบธรรม บังคับทางธาตุทางขันธไวใหทางจิตตภาวนากาวเดิน แลวจิตใจก็เห็นชัดๆ 
ไปเรื่อย 

อดอาหารยิ่งหลายวันสติไมเผลอเลย ตั้งไดทัง้วันเลย จะแย็บไปเผลอโนนเผลอ
นี้ไมได นี่ละดีอยางน้ี เวลาอดอาหารสติดี ตัง้ติดๆ เลย จิตใจก็สงบไดงาย สงบไปเทาไร
ก็ยิ่งผองใสยิ่งเย็นยิ่งสงางามเขาไป เห็นประจักษในหัวใจของเราเอง ทีนีเ้ราก็ตองพยงุ
ทางดานจิตใจใหมากยิ่งกวาธาตุขันธ ธาตุขันธนี่พอเปนไปเทานั้นพอ ไมใหมากกวานั้น
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มันจะไปทับทางดานจิตใจ จึงวาเหมือนตกนรกทัง้เปน ผูตั้งใจอรรถธรรมจริงๆ แลว
เหมือนอยางน้ัน สําหรับเราเองเปนอยางน้ันตลอดมา มาหาพอแมครูจารยทีไรนี้มีแต
หนังหอกระดูกมา ทานก็รูชัดเจนแลวนั่น คือออกไปมีแตฟดกันตลอดเลยไมมถีอย 
กลับมาหาทานทีไรนี้ ระยะนั้นอายุ ๓๐ สามสิบกวา มันก็แขง็แรงขึงขงัตงึตัง แตเวลามา
หาทานไมเปนอยางน้ัน เหมือนคนแกอายุเจ็ดสิบแปดสิบ มาหาทานทีไรเปนอยางน้ัน
ตลอด ทานก็รูละซิวาเอาจริงเอาจัง 

เวลาอยูกับทานไมฉันไมไดละ มันเกี่ยวของกับหมูกับเพื่อนพระเณรเต็มวัดเต็ม
วา อยูในความสอดสองดูแลของเราทั้งน้ัน เพื่อทานจะอยูไดสะดวกสบาย ไมไปรบกวน
ทานใหระเกะระกะทางสายหูสายตาทาน พระเณรก็ใหเรียบรอยตลอด นีล่ะที่ฉันเพราะ
เหตุนี้เอง แตไมฉันใหอิม่ ฉันเพียง ๖๐% ฉันทุกวันไมเคยอดนะอยูหนองผือ อยูกับ
ทานไมวาอยูที่ใดถาอยูกบัทานแลวไมอด แตฉันเพียงเทานั้น ลดลงๆ พอเปนไป ถาอด
นี้งานการทั้งหลายก็มี มันไมไดสนุกทุมลงทางความพากเพียร ตองแบงนูนแบงน้ีคอย
สอดสองดูแลพระเณรเพื่อความสะดวกสบายของทาน เพราะเราไปหาทานเราไปเองนี่
นะ จะไปใหทานลําบากลําบนกับเราอะไร ซึ่งไมใชเร่ืองควรจะลําบากดวย เพราะฉะนั้น
เราจึงตองไดสอดสองดูแลพระเณร 

พระเณรนี่ถาพูดถงึเร่ืองความกลัวนี้กลัวเรามากนะ พอแมครูจารยมั่นเปน
อันดับหนึ่ง กลัวเราเปนอันดับสอง สวนมากกลัวเรานี้จะกลัวอยูเร่ือยๆ เพราะเรากับ
พระเณรมันคลุกเคลากันอยู สวนกับทานนานๆ จะไดพบ ความกลัวก็ไมมากนัก กับเรา
มันสอดนั้นสอดนี้อยูทัง้วัน มันสัมผัสสัมพันธกันอยูนั้นละ องคไหนไมดียงัไงเตือนๆ ที่
ควรเด็ดกเ็ด็ดไปเลย เปนอยางน้ัน ดวยเหตุนี้เองพระเณรจึงกลัวเรา เราเอาจริงเอาจัง
ทุกอยาง เราไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ กับพระกบัเณรจึงตองกลัวเรา 

อาหารก็ฉันเพียงเทานั้นละ ถาฉันมากกวานั้นมันก็ไมคุมคากัน ฉันเพียงพออยู
ไดเทานั้นเอาละพอ ไมเคยอดอยูกับพอแมครูจารยมั่น เพราะงานการเกี่ยวของกับหมู
กับเพื่อนมีอยูตลอด คอยสอดคอยสองดูแลความเรียบรอยของพระเณรไมให
ระเกะระกะ ถาเราอยูที่นั่นเปนอยางนั้น พระเณรเรียบไปเลย เราคอยดูแล ทีนี้มันก็
หนัก หนักมากอยูนะ อยูกับหมูกับเพื่อนคอยสอดสองดูแลหมูเพื่อนใหตั้งอยูในความ
สงบงามตา ไมใหระเกะระกะสายหูสายตาและจิตใจทาน เราตองไดสอดสองตลอดเวลา 
ทีนี้มันก็ลําบาก ความเพียรของเราก็ไมเต็มเม็ดเตม็หนวย ตอนออกไปมันจึงไดฟดกัน
เต็มเหนี่ยวเลย 

ออกไปก็ออกไปองคเดียวดังที่เคยเลาใหฟงนั่นแหละ ไมไดเอาใครไปดวยมัน
กงัวล เปนน้ําไหลบา สององคก็แทรก มันตองคดิ ความรับผิดชอบกันลกึๆ มีอยูในนั้น
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แหละ ยิ่งสามองคแลวก็เปนน้ําไหลบา ไมเปนทาละ นั่น ถาองคเดียวสละเลย อยากกิน
ไมกิน เปนตายอะไรก็แลวแตเถอะ มันจะตายจริงๆ เราก็รูเรานี่นะ นั่นละเอาขนาดนั้น 
ทีนี้ความเพียรก็กาวๆ เขาเร่ือย เวลาจะมาหาพอแมครูจารยนี้ มันดูดดื่มทางความเพียร 
ถาพูดภาษาโลกเขาเรียกวามันยังไมอยากมา เพราะเรงความเพียร มันดูดดื่มทางความ
เพียรมาก จะไมมาก็ไดแตมันไมสะดวกสบายใจ ทานก็คงจะเปนหวงเกี่ยวของกับพระ
กับเณรอาจระเกะระกะใหทานไดเห็น 

เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนอยางน้ี กราบเรียนทาน ดูอาการของทาน ทานไม
อยากใหไปนะ แตทานเห็นประโยชนสวนใหญของเราคือจิตตภาวนา ทานจึงใหไป เวลา
กราบเรียนก็เผดียง ไมใชจะกราบเรียนลาไปทีเดียว เผดียงเรียนถามทานเรื่องการงาน
ในวัดมีอะไรบางๆ ถามีเราก็จะจัดจะทําไปเรียบรอยแลวเราคอยไป ถาทานวาไมมีอะไร 
ถาวาอยางน้ันแลว ถาไมมีอะไรก็คดิอยากจะออกประกอบความเพียรสักชั่วระยะ บอก
วาชั่วระยะนะ ทานก็นิ่ง เราคอยฟง จากน้ันไปแลวถาทานเห็นสมควรเมื่อไรทานจะบอก
ทีหลัง เราเผดียงเพียงเทานั้น พอเห็นสมควรแลวทานจะบอกเมื่อไร ทานก็บอกมา 
“เออ ทานมหาอยากไปเที่ยวก็ไปไดละ” ทานวาอยางน้ัน  
 พอทานวาอยางน้ันแลวเรียกวาทานอนุญาตแลวที่นี่ จะไปกไ็ด จะไปอยาง
ผลีผลามนี่ โหย ไมไดเราเคารพทานมากที่สุด เพียงเผดียงทาน ถาทานเห็นสมควรแลว
ทานก็จะบอกเอง ถาทานไมเห็นสมควรเราก็นิ่งเลย เฉยไปเลย พอทานพูดอยางน้ัน 
แลวทานก็มีถาม “จะไปทางไหนละ” “คราวนี้คิดวาจะไปทางนั้นๆ” ทางไหนทานก็
เห็นหมดแลว ทานรูหมด “เออ ทางนั้นดีนะ” ทานวา “แลวจะไปกีอ่งคละ” เราก็กราบ
เรียนตามตรง ไปองคเดยีว นี่ละทานขึ้นตรงนี้นะ  
 พอเราวาจะไปองคเดียว “เออ ทานมหาตองไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทาน
นะ” สายมือไปตามพระที่นั่งฟง ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาจะไปองคเดียว แลว
ใครจะไปยุงก็รมโพธิ์รมไทรใหญอยูนั้น เราก็ไมเคยสนใจกับใครวาจะไปหรือไมไป เรา
มุงแตเราคนเดียว ที่ออกจากทานไปมุงคนเดียว จะเรงความเพียรใหเต็มสติกาํลัง
ความสามารถของเราโดยถายเดียวเทานั้น ออกไปก็เปนอยางน้ันจริงๆ ไมได
เหลาะแหละนะนี่  เวลาขากลับมาหาทาน ถึงกาลเวลากลับมานี้เหมือนคนแกอายุได ๘๐ 
ป หนังหอกระดูกเทานั้น เนื้อนี่ไปไหนหมดก็ไมรู มีแตหนังหอกระดกูกลับมา ทาน
มองดูทานกรู็  
 เราก็มาเปนระยะๆ ไป แตเร่ืองความเปนหวงทานก็หวง สําหรับทานก็เปนหวง
ไมอยากใหเราไป ดูแลพระเณรสะดวกสบายทานก็สบาย เวลาเราไปนี้อาจจะมีละเรื่อง
พระเรื่องเณรองคใดองคหนึ่ง ไประเกะระกะใหขวางหูขวางตาทาน นี่ละที่เราเปนหวง
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พระเณรเกี่ยวกับเรื่องจะไปรบกวนทานแบบตางๆ ที่ไมมีเจตนา แตเปนความเซอพาให
เปน อยางน้ันเปนไดนะ 
 พอไปแลวก็เอาละ เอาใหสุดกําลังเลย ถาลงไดไปแลวไมไดถอย เพราะฉะนั้นจึง
ไมใหใครไปดวยเลย อยูคนเดียว อยากฉันเมื่อไรก็ฉัน ไมอยากฉันก็อยูเลย เพราะคน
เดียว จะอยูกี่วันก็แลวแต เราดูธาตุขันธเรา มันพอจะไหวแคไหนก็เอาถึงแคนัน้ละ 
อยางน้ีเปนประจาํๆ ความเพียรนี่เรียกวาไมละฝกาวเลยแหละ หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา นี่
ละการฆากิเลส พูดถงึเร่ืองความทุกขนี่เราทุกขมาก แตเร่ืองความทุกขนี้ไมมีน้ําหนักเทา
ความมุงมั่นตอแดนพนทุกข อันนั้นมีน้ําหนักมาก ถงึจะทกุขขนาดไหนมันก็ไมคอยเห็น
มีน้ําหนักอะไรยิ่งกวาความมุงหวังใหสมใจ เร่ืองมรรคเรื่องผลจิตมันอยูทีนู่นเสีย ความ
ทุกขมากนอยก็ไมไปอยู มันอยูที่นูน ทุกขขนาดไหนมันก็ไมคอยเปนอารมณ 
 พูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง ทีนี้เวลายิ่งจิตมีความละเอียดลออเขาไปเทาไร 
นั่นละที่นี่จิตกับธรรมจะไมพรากจากกันเลย หมุนติ้วๆ ทั้งวัน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่ง
หลับ อยูอยางน้ันตลอดๆ เมื่อเรามีการรบราฆาฟนกันอยูแลว ขาศึกมันจะมีกําลังมา
จากไหนมากนักละ มันกต็องออนลง เพราะทางนี้สูไมถอยตลอด จิตใจก็คอยสงางาม
ขึ้น สงางามขึ้น รางกายมันจะออนจะเพลียเพียงไรก็ตาม เชนเราจะเปนจะตายเวลาไป
บิณฑบาต บางครั้งไมถงึหมูบานนะ เรากะวาวันพรุงน้ีพอจะไปถึงบานเขาแหละ 
บิณฑบาตถึงหมูบาน ถึงขนาดนั้นไปถึงแคครึ่งทางหมดกําลังแลวไปไมไหว นั่งพัก
เสียกอน พอไดกําลังแลวก็คอยไปอกี ถึงหมูบานเขา 
 แตจิตใจมันสงางามตลอดนะ มันออนแตธาตุขันธ จิตใจไมไดออนนะ นีท่ี่มัน
พอฟดพอเหวี่ยงกันอยูกค็ือจิตใจของเราสงางามตลอดเวลา รางกายออนเทาไรจิตใจยิ่ง
เขมแข็งมากขึ้น มันไมไดออนไปเหมือนธาตุขันธนะ นี่ละจึงตองไดอดไดทนตอไป การ
มีกําลังทางรางกายนี้มันไมยากนะ กําลังทางจิตใจนี้ยากมากทีเดียว เราบิณฑบาตจะไม
ถึงหมูบาน ไปพกัตามระยะทางกอน แลวไปบิณฑบาต พอออกมาจากบานเขาแลว มี
พวกหินลาดหินดานอะไรที่มีแองน้ําอยูตามนั้น เรากําหนดไวเรียบรอยแลว มาก็มาฉันที่
นั่น  
 พอฉันเสร็จแลวก็ลางบาตรอะไร กฉ็ันแบบกรรมฐาน อาหารนักโทษ พอฉัน
เสร็จแลวก็ลางบาตรอะไรเสร็จ เช็ดบาตร เอาผาไปตากหินดาน สักเดี๋ยวมันก็แหง เสร็จ
แลวสะพายบาตรขึ้นเขา พอฉันเสร็จแลวกําลังมันขึ้นอยางรวดเร็วนะ เวลาไปนี้จะเดิน
ไมถึงหมูบานเขา มันออนขนาดนั้น พอฉันเสร็จแลวมาแขงสูไมไดนะ มนัดีดผึงเลย นี่
กําลังของธาตุขันธมันรวดเร็ว กําลังของจิตนี้ชามาก ลําบากมาก จึงตองไดพยุงทางดาน
จิตใจใหมากกวาทางดานธาตุขันธ เอาเมื่อไรก็ไดเร่ืองธาตุขันธ ไมยากอะไร เพราะคน
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ยังหนุมอยู ออนเปยกจนจะไปไมได พอฉันเสร็จแลวกําลังวังชามันมาเอง ดีดผึงเลย มัน
งายนะทางธาตุทางขันธ 
 พยายามอยูอยางน้ันละ อยูในปาในเขา ตามถ้ํา ถาเดือนมีนา-เมษามักจะอยูใน
ถ้ํา อากาศมันเย็น นอกจากนั้นมกัจะอยูตามรมไม มีแครเล็กๆ อยู พอไดอยู
สะดวกสบาย ทีนี้เร่ืองความเพียรใครจะมายุงละ ทั้งวันไมไดเจอใครเลย เจอแตเราคน
เดียว ใครเขาจะมายุงกับเรา เขาก็เปนคนปาคนเขา หาอยูหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
เขาเทานั้นเขาก็พอ เขาจะมายุงกับเราหาอะไร ก็เราไปหาที่เชนนั้น ไมไดหาที่มีคนยุงน่ี 
บานใดสถานที่ใดพอเราไป ก็ไปพกัอยูขางบานเขานี่ เขารุมออกมา นี่ทราบแลวนะ บาน
นี้ไมเปนทา นั่น คือเขาจะมากวน ไมไดภาวนา เดี๋ยวคนนั้นเขาคนนี้ออกมาอยูเร่ือยๆ 
ภาวนาก็ขาดวรรคขาดตอน บานนี้ไมเปนทาไมอยูนะ 

ตองไปหาอยูในปาในเขา สวนมากเปนอยางน้ัน บานธรรมดาเราไมคอยไปอยู
แหละเพราะไมเดนทางดานธรรมะภายในใจ ถาไปอยูแบบอาหารนักโทษ บิณฑบาตเขา
ไดอะไรมากเ็ทานั้น มีแตขาวเปลาๆ มาก็ฉัน เทานั้นเองนะ บานก็ไมมหีลายหลังคา
เรือน ส่ีหาหลังคาเรือน อยูตามภูเขา เรามองเห็นภูเขาดําทะมึนนั้น นึกวาจะไมมีบาน
คน มี มีเปนแหงๆ แหงละส่ีหลังหาหลัง ก็อาศัยเขาไป อยางนั้นแหละ  
 ทีนี้เมื่อเราไมฉันเทาไรก็เงียบเลย ไมเจอใคร มีแตเจาของคนเดียว ฟดกับกิเลส 
ความเกิดขึ้นของกิเลสมันจะเกิดขึ้นทางสังขารความคิดความปรุง อวิชชารังใหญของมัน
ดันออกมาใหอยากคิดอยากปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ บังคับไมใหมันออก เอาความคิดความ
ปรุงของดานธรรมะแทนเขาไปๆ ไมใหมันทํางานทางกิเลส ใหทํางานทางดานธรรมะ 
บีบบังคับเขาไปๆ เมื่อใจไดรับการบํารุงรักษา อันตรายคือกิเลสก็ไมเกิดไดงายๆ ใจก็
คอยเจริญรุงเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ นั่น ดูอยางน้ันดูเจาของ ดูหัวใจที่เปนมหาเหตุ มันแสดง
ขึ้นจากความคิดความปรุง ผลักดันออกไป อยากคิดนั้น อยากๆ ตลอดเวลาเราบังคับ
ไมใหมันอยาก บังคับใสธรรม เอาความคิดของธรรม เอาความรูความเห็นของธรรม
บังคับกันไวอยางน้ัน จิตก็คอยสงบเย็นๆ  
 เวลามันสงบพอๆ นี้มนัไมอยากคดินะที่นี่ ความอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตาม
กิเลส เหมือนวาปดประตูไวเลย มันไมอยาก มแีตธรรมทํางานอยางเดียว คือจิตเปน
สมาธิ ความแนนหนามั่นคง ความคิดปรุงไมอยากคิดเลย คิดขึ้นมามันกวนใจ นั่น 
ความสงบแนวอยูอันเดียว มีแตความรูเดนละเอียดลออ แปลกประหลาดอัศจรรยอยูใน
ใจนั้น อยูกันไดทัง้วันก็อยูได แลวมันจะไปยุงกับใครละเมื่อเปนอยางน้ันแลว มีแต
ความสงางามอยูภายในจิตใจ โลกธาตุทั้งหมดมารวมอยูใจนะ สงางามอยูนี้ รูอยูนี้ เดน
อยูนี้ นอกนัน้ไมเห็นมีอะไร 
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 นี่ใจเวลาเราไดรับการอบรมแลว ความเดนดวงของใจจะเกิดขึน้ใหปรากฏ
ชัดเจน ถาปลอยใหแตกิเลสย่ํายีตีแหลก ไมเคยคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมแลวก็มีแต
อารมณของกิเลสทับใจ ใจก็หาความสงางามไมได มีแตความวาวุนขุนมัว ทับหัวใจๆ 
ตลอดเวลา นั่นละกิเลสทํางานมันทับหัวใจ ถาธรรมทํางานแลวไมไดทับนะ สงางามขึ้น
ไปเรื่อยๆ ทนีี้ก็เพลิน อยูคนเดียวเทานั้นๆ ไมยุงกับใครเลย วันหนึ่งๆ ไมยุงกับใคร ยุง
แตกิเลสภายในใจของเจาของดวยธรรมฟาดกันๆ อยูตลอดเวลา นั่นเปนอยางน้ัน  
 นี่พูดถึงเร่ืองความพากเพียรจะหาความสุข จนกระทั่งเปนบรมสุข ใหผูฟง
ทั้งหลายไดยินไดฟง ทานบังคับทานฝกทรมานกนัอยางน้ัน ทีนี้เวลาธรรมแกกลาขึ้นไป 
เร่ืองความคิดความปรุงที่เปนเรื่องของกิเลสคอยจะรบกวนเรานั้นมันเบาลงๆ ทางธรรม
อารมณของธรรมก็หนักขึ้นๆ เดี๋ยวก็เหยียบหัวกิเลสไป เหยียบไปเรื่อยๆ จิตก็ยิ่งสงา
งามขึ้นมา นี่ธรรมครองใจ กิเลสครองใจมีแตความบีบบี้สีไฟใหไดรับความทุกขความ
ลําบากตลอดเวลา  ทีนี้เวลาธรรมครองใจมีแตความสงางาม คิดเรื่องใดกเ็ปนอรรถเปน
ธรรมไปเรื่อยๆ ไมไดเปนอันตรายตอตนเองเหมือนความคิดที่เปนกิเลส ตางกันอยาง
นั้น 
 จิตก็เพลิน เมื่อไดรับการบํารุงจิตก็ยิ่งสงางามขึ้นเรื่อย บํารุงขึ้นเรื่อย สงางามขึ้น
เร่ือย มันก็เพลิน ดูจิตเจาของเทานั้นเพลิน เพลินยิ่งกวาส่ิงทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุ 
ดูแลวมีแตเส่ือมเสีย ทําใหเจาของเสียอกเสียใจ บางทีนอนไมหลับ เพราะคิดปรุงไม
ถอย คิดเรื่องโลกเรื่องสงสาร เร่ืองฟนเรื่องไฟนั้นแหละ มาเผาตัวเอง นอนก็นอนไม
หลับ บางรายเปนบาไปเลยก็มี เพราะกิเลสเขาย่ํายี ทีนี้จิตไมมีกิเลสแบบน้ันเขามาย่ํายีก็
มีความสงางาม นั่งอยูที่ไหนก็สงางามอยูที่นั่น อยูรมไมอยูที่ไหนสบายไปหมด 
 ความรูทั้งหมดมาเดนอยูที่จิตใจ โลกน้ีเหมือนไมมี มีแตความสงางามของใจ
ครอบไปหมดเลย เร่ือยๆ ขึ้นไป จนกระทั่งจิตกาวเขาสูความเพียรอันแรงกลาโดยลําดับ
แลวนั้นยิ่งเพลิน อารมณของโลกนีม้ีมาไมได ขาดสะบั้นไปทันที มีแตอารมณของธรรม
สงางาม แลวก็หมุนติ้วๆ หมุนเพื่อจะแกกิเลสใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น  
อยูที่ไหนก็เพลินๆ สุดทายกลางคืนนอนไมหลับ เวลาถึงขั้นแกกลาแลว นี่เขาดายเขา
เข็ม ที่คอยจะหลุดพนแลว  
 นอนกลางคืนนี้มันไมไดยอมนอน จิตกับธรรมกับกิเลสทํางานฟดกันอยูบน
หัวใจ มันก็เพลิน เพลินอยูในนั้น จะนอนมันก็ไมยอมหลับ มันทํางานไมถอยมันจะนอน
ไดอยางไร ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันอยูตลอด เรานอนอยู กิเลสกับธรรมที่ฟดกัน
มันไมไดนอน มันเปนอัตโนมัติแลวนั่น อยูที่ไหนมันก็เปนอยางน้ัน อยูอยางน้ัน ตั้งแต
ตื่นนอนถึงกระทั่งหลับมันเผลอเมื่อไร ไมเคยมี นั่น เวลามันแกกลาเปนอยางน้ันนะ สติ 
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ไมมีคําวาเผลอ เปนเอง เปนหลักธรรมชาติ เมื่อไดบํารุงใหถึงหลักธรรมชาตินี้แลว สติ
จะเปนอัตโนมัติ ปญญาจะเปนอัตโนมัติ พิจารณาอะไรหมุนติ้วๆ กิเลสคอยหมอบลง 
ออนลงๆ  
 กิเลสออนลงมากเทาไร ทางดานความเพียรยิ่งหนักมือเขาไป ที่จะสังหารกิเลส
ใหมุดมอดไปในขณะใดก็ได มันก็ยิง่เรงของมันดูดดื่ม นี่ละที่วามันเพลิน กลางคืนก็
เพลิน บางคืนบังคับใหนอน มันไมหลับเลยตลอดรุง ไมหลับเลย ตอนกลางวันขึ้นมาก็
ยังจะไมหลับอีก นี่ตองไดร้ัง ร้ังเอาไว บังคับ ไมมีอะไรบังคับกเ็อาคําบริกรรมมาบังคับ  
เชนพุทโธที่เราเคยบําเพ็ญมานั้น เอาพุทโธเขามาบังคับ คือใหจิตอยูกับพุทโธ มันไม
เผลอ มันไมเผลอดวยการเพลิดเพลินกับงานการทั้งหลายที่พิจารณาทางดานปญญา 
แตนี้บังคับไมใหเผลออยูกับพุทโธ ไมใหเผลอกบัพุทโธ ไมใหไปคิดเรื่องอื่น ใหอยูกับ
พุทโธ กลอมใจลง  
 พอมาอยูพุทโธจุดเดียวแลวจิตก็คอยสงบลงๆ แนวลง เมื่อจิตเขาสูความสงบ
เต็มที่แลวก็เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม คือการทํางานมันเหมือนรบขาศึก เหมือนเขา
ตอยมวยนั้นแหละ พอหยุดจากนั้นแลวจิตเขาสูความสงบก็เหมือนวาไดพกัตัวเอง สงา
งาม พอไดกําลังแลว พอออกอกีกฟ็ดกันกับกิเลส ไมตองบอกละ เพราะมันมีกําลัง
มากกวาทางสมาธิ ความสงบใจนี้วาดีๆ แตกําลังของมันสูปญญาไมไดที่มันจะหมุน
ออกไปฆากิเลส มันก็หมุนออกไปละที่นี่ เร่ือยๆ  
 นี่ละการอบรมทางดานจิตใจ เมื่อถงึขั้นนี้แลวไมมีรอละ นพิพานอยูชั่วเอื้อมๆ
เลย หวุดหวิดๆ มันก็บืนเรื่อย คําวาถอยไมมี เปนกับตายก็พุงกันเลยตลอดเวลา  มัน
ละเอียดเขาไปๆ บางทีกิเลสมันเงียบไปเลย เห็นแตความสวางจาอยูภายในจิตใจ กิเลส
ตัวหนึ่งที่จะมาแสดงขึ้นใหเห็นไมมีเลย บางทีมันก็พูดเหมือนกัน แตเปนอยูในใจนะ 
ไมไดพูดออกมาทางคําพูดคําจา กําหนดไปเงียบไปหมด ไมมีอะไรเหลือ เห็นแตความ
สวางกระจางแจงของใจโดยถายเดียวเทานั้น อาว มันไปไหนหมด กิเลสมันไปไหนหมด
กันนี่ ไมเห็นมีอะไรปรากฏเลย มองดูอะไรกไ็มเกิด ไมมี คุยเขี่ยขุดคนหาก็ไมเจอ อาว 
นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้มาแลวเหรอ แตมันไมไดสําคัญตนนะ พูดเฉยๆ 
เวลากิเลสมันวางตัว มันไมแสดงก็เหมือนกับวาเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมา แตไมได
มีความสําคัญ พูดเฉยๆ ทั้งๆ ที่รูอยูวากิเลสยังไมหมด 
 จากน้ันมาก็เอาอีกแลวเพราะคุยเขี่ย เวลามันไมปรากฏก็คุยเขี่ยหา พอเจอพับ
ดับกันปุบๆ เลย เร่ือยเลย นี่เวลากิเลสมีอํานาจนอย โผลขึ้นมาไมได อาํนาจของธรรม 
สติธรรม ปญญาธรรมมันรวดเร็ว ขาดสะบั้นไปเลยๆ ทีนี้ก็มแีตความสวางจาๆ นั่นละ
ธรรม ธรรมกับใจกลมกลืนเขาเปนอันเดียวกันแลว อยูที่ไหนสวางจาอยูตลอดเวลา 
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ความแปลกประหลาด ความอัศจรรยหาไดที่ใจ อยาไปหาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลาทุกข
เปลาๆ ตายแลวเกิด เกิดแลวตายกองกันอยูนี้ ไมมีที่จะเจอความสุขแหละ ถาลงมาหาที่
ใจดวยจิตตภาวนาแลวเจอ ไมสงสัย ความสุขทั้งหลายหรือความแปลกประหลาด
อัศจรรยในโลกธาตุไมมคีวามหมาย มามีความหมายอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นครอบ
โลกธาตุๆ แมจะยังไมส้ินกิเลส แตกิเลสมันละเอียดมากแลว มันก็เปนความรื่นเริงอยู
ในใจตลอดเวลา นี่ละอํานาจของการบาํรุงใจ  
 ทีนี้ฟดกันไมหยุดไมถอยกิเลสมันจะมาจากไหนละ มีแตฆาถายเดียวๆ ที่กิเลส
จะเกิดขึ้นไมมี ในระยะสติปญญาเปนอัตโนมัติแลว กิเลสที่จะสั่งสมตัวเองนั้นไมมทีาง 
มีแตจะมุดมอดๆ โผลขึน้มาทางไหนก็ขาดสะบั้น คอยหมดไปๆ มันกไ็มโผลละซิ พอ
มันมีนอยลงไปแลวทางนี้ก็ยิ่งมกีําลังมากทางดานธรรมะ สติก็แกกลาสามารถ ปญญาก็
รวดเร็ว เจออะไรพับขาดสะบั้นไปพรอมๆ กัน ขดุไมถอย คนไมถอย ฆาไมถอย ไม
หยุดไมถอย ไมมีวันมีคืน การนอนก็ตองร้ังเอาไวใหนอน บริกรรมดวยพุทโธ ใหอยูกับ
พุทโธ ใหหลับ อยางหนึ่งลงสงบแนว อันหนึ่งถาจะใหหลับก็เอาพุทโธนั่นแหละ บังคับ
ไวใหหลับกับพุทโธ หลับได  
 พอตื่นขึ้นมาพับกับกิเลสน่ีเหมือนวามันยืนจังกาคอยอยูแลวกิเลส มันก็ซัดกัน
เลย ไมถอยๆ ฆาไมหยดุไมถอยกิเลสจะเอาอะไรมาเกิด ธรรมถึงขั้นนี้แลวกิเลสไมเกิด 
ที่มีอยูเทาไรก็มีแตจะดับไป สูญไป ดับไปเทานั้น จิตก็หมุนเขาไปเรื่อยๆ สุดทายมันก็
จาขึ้นมา หมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรในโลกนี้ มีแตจิตนี้สวางครอบโลกธาตุ จาไปหมด 
เออ โลกอันนี้ มันมีเดนอยูกับใจดวงเดียวนี้เทานั้น นั่นรูในเจาของ เออ แตกอนไปที่
ไหนโลกนี้เหมือนวากวางขวางมากมาย อะไรกม็ีแตเร่ืองจะใหคิดใหปรุงใหยุงใหเหยิง
ไปหมดครอบโลกธาตุ ความคิดปรุงเร่ืองของกิเลสน้ีก็ไมถอย อยากคิดอยากปรุง  
อยากรูอยากเห็นไมอิ่มไมพอเรื่อยๆ  
 ทีนี้หดตัวเขามาๆ ไมอยากรูอยากเห็นสิ่งใดยิ่งกวาอยากรูอยากเห็นธรรม นั่น 
ยนเขามาหาธรรมอยางเดียว เวลาอยูปรกติจิตมนัก็จา จาอยูอยางน้ัน ความรูอันนี้มัน
สงางามครอบไปหมดๆ แลวโลกทั้งโลกน้ีไมมีอะไรที่เดนชัด ยิ่งกวาจิตที่มีธรรมครองใจ 
สงางามครอบโลกธาตุ ทัง้ๆ ทีก่ิเลสยังมีอยูมันยงัครอบไดตามสวน ตามกําลังของจติที่
มีธรรมมากนะ ทีนี้เวลาชําระไปๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมด ไมมอีะไรเหลือเลย
แลว นั้นละไมตองถามใคร  
 พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาปงไมมีถามใคร สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมปงขึน้มาไม
ถามใคร สนฺทิฏฐิโก ความรูเองเห็นเองขั้นสุดยอดไดปรากฏประกาศปางขึ้นแลวภายใน
ใจ จะไปถามใครที่จะใหแนนอนยิ่งกวาสนฺทิฏฐิโก ที่รูดวยตนเองจากผลงานของเราละ 
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นั่นละทานจึงไมไปถามใคร  จาขึ้นมา หมดโดยสิ้นเชิงเร่ืองภพเรื่องชาติ เร่ืองกิเลส
ตัณหาที่จะพาใหกอภพกอชาติขาดสะบั้นลงไปแลว อะไรที่จะมาเปนภพเปนชาติใหเกิด
ความทุกขความทรมานตายกองกันอยูดังที่เคยเปนมาอีกไดละ ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง 
 ทีนี้วัฏวนที่เคยหมุนกัน ขาดสะบั้นลงไปแลว วิวัฏฏะคือความไมหมุน ความพอ
ตัวสวางจาครอบกันอยูแลว มันเปนคนละฝงแลว นั้นคือฝงสมมุติ ฝงกิเลสพาใหจิต
หมุนเพื่อความเกิด แก เจ็บ ตาย นี้คือฝงวิมตุติหลุดพนแลวจากความหมุนทั้งหลาย
โดยสิ้นเชิง มันก็รูชัดๆ ขึ้นมาภายในใจ ทีนี้หมดละงาน งานของจิตคอืการแกกิเลส ตัว
พาหมุนพาเวียนตลอดเวลา แลวยังพาเกิด แก เจ็บ ตายในภพนอยภพใหญอีก ขาด
สะบั้นลงไปหมด ส่ิงเหลานั้นก็ขาดไปพรอมๆ กัน ที่จะไปเกิดในภพใดๆ อกีไมมีแลว 
เมื่อกิเลสตัวกอภพกอชาติไดส้ินซากลงไปกไ็มมอีะไรเหลือ 
 นั่นละทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยคือการฆากิเลสน้ีไดส้ินสุดลงไปแลว 
งานที่ควรจะทําไดทําสําเร็จแลว คืองานแกกิเลส เปนงานที่ควรทํา ไดทําสําเร็จแลว งาน
อื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี เพราะรูรอบขอบชิด หมดโดยสิ้นเชิงแลว นั่นละที่วาทาน
บรรลุธรรม ทานตรัสรู คือคว่ําภพชาติทั้งหลายที่เคยเกิดตายมาตั้งกปัตั้งกัลป ไดรับ
ความทุกขความทรมานมากตอมากไดขาดสะบั้นลงไปในขณะนั้นแลว ไมมีอะไรติดตอ
สืบเนื่องกันอีกเลย เปนคนละฝงแลว นี่คือวิมุตติ นั้นคือสมมุติ สมมุติไดขาดลงไป
หมดแลว เหลือแตธรรมชาติที่ไมหมนุนี้ เปนนิพพานเที่ยงขึ้นมาภายในใจ ดวยสนฺทิฏฐิ
โกสุดยอด หายสงสัย นั่น หมด ตั้งแตนั้นแลว จนกระทั่งวันทานนิพพานกิเลสตัวใดที่จะ
มาแทรกอีก ไมมีเลย จึงเรียกวาทานสิ้น 
 กิริยาอาการที่แสดงออกหนักเบามากนอยนั้น กลายเปนเรื่องกิริยาของธรรมไป
เสียหมด การพูด พดูเรียบๆ พูดธรรมดา เทศนาวาการไปธรรมดา นิ่มนวลออนหวานก็
ได ธรรมดาไปธรรมดา ควรจะเด็ดเผ็ดรอน ดุเดือดเหมือนจะกัดจะฉกีก็เปนอาการของ
ธรรม กระแสของธรรม พลังของธรรมออกมาเสียทั้งหมด กิเลสไมมีเอาอะไรมาแสดง 
จะมาแฝงใหเกิดความโมโหโทโส เสียงมันจะแผดอยูเหมือนฟาผานี้ก็ตามเถอะ มันก็คอื
เสียงอรรถเสียงธรรมไปเสีย ไมมีเสียงกิเลส เพราะกิเลสส้ินซากไปแลว ไปหามาจาก
ไหนมาเปนความโกรธละ ถาหาเจออยูจะเรียกวาส้ินกิเลสไดอยางไร มันก็มีแตกิริยาของ
ธรรม พลังของธรรมแสดงออกเต็มเม็ดเต็มหนวยอยูภายในจิตใจเทานั้นเอง ทานทราบ
ชัดอยางน้ันแหละ 
 นี่ละธรรมะที่กลาวมาทั้งหมดนี้อยูในหัวใจของเราทุกคนทุกทาน กิเลสมีเต็ม
หัวใจฉันใด ธรรมะเมื่อบําเพ็ญใหมีเต็มหัวใจก็เต็มไดฉันเดียวกัน ไมไดผดิกันเลย เรา
อยาไปใหกิเลสมันหลอกลวงวาบาปบุญนรกสวรรคไมมี หรือมรรคผลนิพพานไมมี ส้ิน
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เขตสิ้นสมัยแลว นั้นคือกิเลสหลอกสัตวโลก เพื่อจะพาใหตายกองกันตอไปอกีไมมี
ส้ินสุด อันนี้เปนกิเลสหลอกลวงสัตวโลกใหตายกองกันไมมีวันจบสิ้นลงได มรรคผล
นิพพานใครเปนคนสอน ศาสดาองคเอกผูส้ินภพสิ้นชาติแลวสอนดวยความแจมแจง
ชัดเจน จะผิดไปไหน นั่น  
 ทานรูแลวทานถึงมาสอน ไมใชมาสอนแบบลูบๆ คลําๆ ทานเอาจากของจริงที่
ทานรูแลวเห็นแลวมาสอนจะผิดไปไหน บรรดาสาวกรูแบบเดียวกัน ทานสอนจะผิดไปที่
ไหน ไมมีผดิ ตรงแนวๆ ผูปฏิบัติตามเชื่ออรรถเชื่อธรรมตามที่ทานสอนไวแลวนี้ จะ
คอยกาวเดินไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถงึมรรคผลนิพพานไดดวยกัน ไมสงสัย ความดี
ความชั่วไมนิยมเพศวัยอะไร มันมีขึน้กับใจ หมุนไปทางชั่วเปนชั่วทันที หมุนไปทางดี
เปนทางดีทนัที เมื่อหมุนไปทางดีเต็มสัดเตม็สวนแลว ก็หลุดพนไดโดยถายเดียว
เหมือนกันหมด  ไมวาหญิงวาชาย นักบวช ฆราวาส เปนได เพราะจิตไมมเีพศ กิเลสอยู
กับใจ กิเลสก็ไมมีเพศ ธรรมะก็ไมมเีพศ เขากันไดกับใจดวงนี้ ที่ควรจะอบรมซักฟอก
ใหมีความบริสุทธิ์ผองใสเขาไปเปนลําดับ 
 นี่เราพูดถึงเร่ืองอรรถเรื่องธรรมตั้งแตตนมาจนกระทั่งปานนี้ พูดจากหัวใจ 
ขอใหใจไดรูเถอะ ถาลงใจไดรูแลวไมมีคําวาจนตรอกจนมุม ความจนตรอกจนมุมคอื
กิเลสตางหาก  มาปดกัน้ตนเองใหหาทางเดินไมได เกรงเขาเกรงเรา กลัวเขากลัวเรา ก็
คือกิเลสพาใหเกรงใหกลัว กลัวเขากลัวเรา กิเลสส้ินซากไปแลวกลัวอะไร กลากับอะไร 
ไมมี ความกลาก็ดี ความกลัวก็ดี เปนเรื่องของกิเลสแสดงตัวออกเปนอุปสรรคตอเรา
ตางหาก จะพูดอะไรก็เกรงเขาเกรงเรา มันก็พูดไมเต็มเม็ดเตม็หนวย เพราะกิเลสกีด
ขวางอยู เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวธรรมลวนๆ พุงๆ ไปเลย ไมไดมีอัดมอีั้น ไมมี
ของมีคาที่ตรงไหน ธรรมแทเปนอยางน้ัน  
 ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ ใหประพฤติปฏิบัติ เราไดแคไหนก็เปนสมบัติของเรา 
ไดหาไดสิบ ไดรอยไดพนั ไดหมื่นไดแสน จากการขวนขวายของเราทั้งนั้นนะ ไดหาได
สิบก็เปนเงินเปนทอง ไดรอยไดพันหมื่นแสนก็เปนเงินเปนทองเหมือนกัน นี้ไดอรรถได
ธรรมไดเทาไรก็เปนอรรถเปนธรรม เปนบุญเปนกุศลของเราดวยกันทั้งน้ัน เพิ่มเขาๆ 
ตําแหนงมหาเศรษฐีจะขึ้นภายในใจของเรา ขึ้นภายในใจตําแหนงมหาเศรษฐี มหา
เศรษฐีธรรมซิ คําวาความสุขก็เปนมหาเศรษฐี เปนบรมสุข ใครจะไปวัดไปเหวี่ยง ไป
เทียบเคียงหรือไปแขงขันได ไมมี จิตถาหลุดพนไปแลวไมมีอะไรเทียบเคียงได เปน
ธรรมชาติที่เลิศเลออยูโดยหลักธรรมชาติของตนนั้นแล เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ ใหพา
กันจดจําเอา ไมไดเอวังละ เพราะไมไดตั้งนะโม จบพอ เหนื่อยแลว 
 หลังใหพร : 
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 โยม  ลูกศิษยบังเอิญไดเปดวิทยุ ไดฟงธรรมของหลวงตามาตั้งแต
เขาพรรษา ตัวลูกเองนั่งคิดอยูวาในปจจุบันลูกจะไดฟงธรรมที่ไหนที่จะลึกซึ้ง อยาง
หลวงตานี่หาไมมี ลูกทอใจไปแลวนะคะ พอไดฟงธรรมจากหลวงตามันรูสึกวาปติลึกๆ 
ธรรมของหลวงตาเมื่อไดฟงแลว รูสึกวาจิตมันเบา มันลอยตัว คิดวาอยากฟงธรรมแกง
หมอจิ๋วของหลวงตานี่ ไมทราบหาไดที่ไหน เพราะเปดวิทยุทีไรไมคอยไดเจอ  
 หลวงตา ธรรมะประเภทนี้เปนธรรมะตอนดึกๆ เขานั่งภาวนาฟงธรรมะ
แกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้ มีทุกขั้น ธรรมะเราเราพูดจริงๆ วามีทุกขั้นเลย ตั้งแตพื้นถึงพระ
นิพพาน พดูตรงๆ เลย สวนมากเขาจะเปดตามเวลาของคนที่ไดธรรมะประเภทใด กบั
คนประเภทใด ธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้สวนมากจะมีตอนดึกๆ ตอนเงียบๆ  
 โยม  จะถามหลวงตาอีกขอหนึ่งนะคะวา ถาเราปฏิบัติที่วาจิตหมนุติ้วๆ 
นะคะ มันมีวันหยุดของมนัไหมคะ 
 หลวงตา กิเลสขาดสะบั้นลงไปเมื่อไรหยุดเลย ไมตองบอก ฟงไหมละ ฟง  
เราเคยพูดเวลามันหมุนของมันนี้ จนกระทั่งเจาของ เอะมันอยางไร เราเริ่มภาวนาทีแรก 
มันถูมันไถ คืบคลานกันไป ก็ปลอบเจาของ เออเวลาเบื้องตนนี้มันก็ลําบากอยางน้ี
แหละ ถูไถกันไปอยางนี้แหละ เวลาจิตใจมีความละเอียดแลวงานการทั้งหลายเหลานี้
มันจะคอยเบาลงๆ จะละเอียดลงไปเรื่อย สบายไปเรื่อย สบายไปเรื่อยแหละ จนถึงที่สุด
สบายเลย 
 ทีนี้เวลาปฏิบัติเจาของงงเจาของเองนะ เวลานี้ถูไถเปนอยางนี้ บทเวลาเขาถึงขั้น
เขาดายเขาเข็ม หมุนติว้เปนอัตโนมัติ ทีนี้ยิ่งกวานี้อีก มันหมุนตลอดเวลา อาว มัน
อยางไรกันนี่ นึกวามันจะเบาไปๆ มันเบาอะไร นี่มันยิ่งหนัก หนัก มันพุงของมนั
ตลอดเวลา จนกระทั่งกลางคืนนอนไมหลับทั้งคนื มันหมุนของมันตลอด เปนอัตโนมัติ 
เขาใจไหม นี่ละธรรมเมื่อเวลามีกําลังแลวเปนอัตโนมัต ิ ฆากิเลสอยูอัตโนมัตติลอด 
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ที่หมุนติ้วๆ นั้นหยุดเองไมตองบอก เหมือนกับเรา
เอาเคร่ืองมือทํางาน ทํางานพอเสร็จแลวมันก็ปลอยเครื่องมอืเอง อันนี้เปนเครื่องมือ
ทํางาน  
 สติปญญาตั้งแตสติปญญาธรรมดา เปนสติปญญาอัตโนมัติ เขาถึงมหาสติมหา
ปญญานี้หมุนติ้วๆ ทั้งน้ัน พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมันหยุดเอง ทีแรกเจาของก็งง
เจาของ มนัเปนอยางไร แตกอนก็วาจิตใจละเอียดลออเทาไรยิ่งจะเบาไปๆ มันเบา
อยางไร มันยิ่งหนัก งงเจาของ แตเวลามันถึงขั้นของมันแลว พอกิเลสมันขาดสะบั้นออก
หมดแลวไมตองบอก มหาสติมหาปญญาหายไปเลย หายโดยอัตโนมัตินะ ไมตองได
บังคับ เปนไปเอง ก็จะฆาอะไรมันหมดแลวนี่ส่ิงที่จะฆา เขาใจแลวหรือ 
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 โยม  ขอบคุณหลวงตามากเจาคะ 
 หลวงตา ขอบไมขอบก็ทําเจาของใหขอบคุณเจาของนั่นเถอะ หลวงตาไม
ขอบก็ไดละ ขอบเจาของ แหม วันนี้ภาวนาดี 
 โยม  ขอบคุณหลวงตาที่ชี้แนะใหเจาของเกิดความเขาใจดวยคะ 
 หลวงตา อยูจังหวัดไหนละ 
 โยม  อยูที่บางมดนี่เองคะ 
 หลวงตา มันเปนอยางไร มดปดไวหรือแตกอนจึงไมไดยิน ปดมดออกนะ 
บางมด ปดมดออกแลวก็เปนบางธรรม ขึ้นเลย เขาใจเหรอ บางธรรมขึ้นแลวมันจาเลย
ละ เขาใจแลวนะ เออ เอาละพอ  
 เราพูดจริงๆ ธรรมะที่เราเทศนนี่ ไมใชธรรมะออกมาจากไหนๆ ออกมาจาก
ปจจุบันทั้งนั้น ตั้งแตธรรมะพื้นๆ จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติหลุดพนเลย ออกจากนี้ลวนๆ 
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงมีรสชาติไปเปนลําดับ พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะผูเทศน
เทศนดวยรสชาติของธรรม ไมไดเทศนแบบจืดๆ จางๆ หาลูบนั้นคลําน้ีเอามาพูด 
เจาของเองกไ็มแนใจ คนอื่นจะใหเขาแนใจไดอยางไร เมื่อเจาของเปนธรรมชาติ 
ออกมาจากธรรมชาตินี้แลวมันก็เปนรสเปนชาติไปทุกขั้นของธรรม ยิ่งสูงเทาไรมันยิ่ง
หมุนติ้วๆ พุงทะลุเลย เขาใจแลวหรือ เทศนนึกวาจบแลวมันไมจบ มนัหากมีผูมาแหย
อยูนั้นแหละ  
 เราแนใจเร่ืองธรรมะของเราที่พูดนี้ แนใจตลอด เพราะฉะนั้นการเทศนมันจึง
เปนไปตามความแนใจนี้ เทศนออกมาดวยรสชาติจากธรรมนี้ ผูฟงจะไมมีรสชาติ
อยางไร ถาเทศนแบบกําดํากําขาวเราก็ไมแนผูเทศนวาไป ตามองหากลวยหอมกลวยไข 
มันก็ไมไดเร่ือง มันไปมรีสชาติอยูกับกลวยหอมกลวยไข อันนี้มันไมไดสนใจกลวยหอม
กลวยไขนะ พุงเลย สนใจกับหัวใจคนอยางเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้นมันจึงพุงๆ ๆ นั่น
แหละ มรรคผลนิพพานมีหรือไมมใีหพิจารณานะ การเทศนนี่ถอดออกมาจากหัวใจ 
มรรคผลนิพพานมหีรือไมมีกฟ็งซิ 
 ธรรมะเรานี้ก็ออกทั่วประเทศแลวเดี๋ยวนี้ ใชไหมละ เดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศทาง
วิทยุนะ มิหนําซ้ําอินเตอรเน็ตดวย ออกทั่วโลกไปดวย ออกไปไหนก็ออกไปเถอะ 
ธรรมะนี้ออกจากความแนใจทั้งหมดแลว ไมมีสงสัย 
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