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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลวกิเลสเกิดไมได 

 วันนี้ก็มายืดแขงยืดขา พอจากนูนแลวมานี้เขาทางจงกรมเลย เดินเอาจริงๆ 
จังๆ วันนี้ เอาจนเหนื่อย มาเดินดัดเสนดัดสายเจาของตั้งแตมาถึงเขาทางจงกรมเลย 
รวมวันนี้ไดถึงสองชั่วโมง มาคราวนี้ที่เดินมากทีสุ่ด เพราะเดินดัดเสนเจาของ รวมแลว
ไดสองชั่วโมงวันนี้ เพราะมันปวดมันขัดมันอะไรตออะไร มนัไมไดสะดวกเกี่ยวกับเรื่อง
การดัดแปลงแกไขธาตุขนัธเจาของ เพราะมันเรื่องยุงตลอด เร่ืองไหนๆ ก็บีบมาหาธาตุ
หาขันธนี่ละ เมื่อหนักเขาๆ สุดทายมันก็จะเดินไมได เชนอยางเขาออน มันก็มีเร่ืองเขา
มาตลอด เขาธรรมดามันไมออนแหละ นี่ก็เพราะถูกทุบถกูตีดวยการนั่งหรือการอะไร 
ไมสะดวกในการเปลี่ยนอิริยาบถ มันก็เปน หนักเขาๆ ก็เปน หนักเขาจนจะเดินไมได  
 พอมาจากนูนปบ ลงปบก็เขาทางจงกรมเลย ไมมองใครทั้งนั้น ฟาดรวมแลว
เปนสองชั่วโมง จากน้ันเขามานี่ก็มาดัดเสนอีกวันนี้นะ โธ มันจะตายจริงๆ นา อนุโลม
กับโลกกับสงสาร  อนุโลมไปอนุโลมมาเจาของเลยจะตาย มีวันนี้ที่วันไดดัดเสนดัดเอ็น
เจาของ จากนั้นเขาในหองดดัอกี เพราะมีตั้งแตวันถูกทุบถกูตีตลอดเวลา หาความ
สะดวกสบายไมได อะไรๆ มันก็พังไดทั้งน้ันแหละ ภูเขาทั้งลูกถูกทุบถูกตีพงัได ประสา
รางกายคนจะทนไปถงึไหน  
 นี่ก็ทานฟกมานี่ ยานี่ดี วิเศษวิโส บอกวาทาเขายาน่ีวิเศษวิโส มาบรรยายนี้ พอ
บรรยายจบลงแลวเราก็ตัดสินใหวา ปาเขาปานูน ไมยอมปานะยังมาวางไวนี้ จะไปยังมา
กระซิบอีก โอยดี ยาดี อะไรดีก็ตามเถอะ ถาหัวใจไมดี ไมดทีั้งน้ัน เราวาเลย เราไมได
สนใจอะไรยิ่งกวาหัวใจนะ ถาใจเลวเสียอยางเดียวอะไรไมดีทัง้หมดนั้นแหละ ขอใหใจดี
เสียอยางดีเทานั้นดีไปหมด อะไรจะพังพังไป หัวใจไมไดพงั นั่นละตัวสาระสําคัญใน
วัฏฏะและวิวัฏฏะ อยูตรงนั้นอยูที่หัวใจเราบอก ตองไปแลวหักกลับอยางน้ันซี ไปทา
เดียวๆ ไมไดนะ 
 อะไรถาเปนเรื่องนอกละดีหมดๆ เร่ืองภายในจะเลอะเทอะขนาดไหนเปนฟน
เปนไฟเผาหัวอกไมสนใจ โลกเปนอยางน้ันเดี๋ยวนี้นะ มันนาสวนก็สวนบางซีธรรมะ 
ปลอยใหกิเลสจูงจมูกไปถายเดียวไมเอานะนี่ เราไมใชควายพอใหกิเลสจูงจมูกไป 
เดี๋ยวนี้มันเปนอยางน้ันโลกดูเอาซิ มแีตกิเลสจูงจมูก ดูซติามนี้จมูกมันวิ่นมันขาดไป
หมดแลวรูไหม ลูกศิษยหลวงตาบัวนี่ตัวสําคัญ คนไหนๆ จมูกว่ินจมูกขาดไปจนหมด มี
แตกิเลสจูงลากไปๆ ถูไป ไมมีสติปญญาพินิจพิจารณา กลับตาลปตรซัดกันบางเล 
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 นี่ไมไดไปแถวเดียวนะ ไปนี่ปบๆๆ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน สําคัญที่สุดคือใจ 
ยิ่งพูดกับพระดวยแลวเปนอยางน้ันละ ดูลักษณะทาทางมาปบจับไดแลว นั่น อะไรจะ
เลิศเลอยิ่งกวาหัวใจ ขอใหหัวใจดีเถอะนะ มันจะทุกขจะยากจะลําบากขนาดไหนมันพอ
ถูพอไถนะ ขอใหหัวใจดีอยูเถอะไมเสียคนเรา ถาหัวใจเสียอะไรจะดี จะมีมากขนาดไหน
ไมเกิดประโยชนนะ ใจตัวเปนเจาของเสียเสียอยางเดียวเสียหมด นั่น ตองเอาตัวนี้  
 อยาลืมหัวใจเจาของนะ เราเปนผูครองสมบัติทั้งภายนอกภายใน สมบัติ
ภายนอกก็ดงัที่เราเห็น สมบัติภายในคือศีลธรรม ใหมีอยูภายในจิตใจของเรา ให
ประคับประคองไปเสมอกัน เพราะเราเปนผูรับผิดชอบทั้งภายนอกภายใน ภายนอก
ไมไดสําคัญยิ่งกวาภายในนะ ถาพูดถึงเร่ืองหลักธรรมแลว ภายในนี่สําคัญมากที่สุดเลย 
นี่ก็จวนจะตายแลวนี่จะใหวาไง ธรรมะนี่ก็สอนโลกมาเทาไร ได ๕๕-๕๖ ปนี้แลว ตั้งแต
เร่ิมสอนมา แตกอนไมสอนใคร สอนแตเจาของ ไปอยูในปาในเขา เรียนเปนมหา
เปรียญ เปรียญชั้นไหนๆ เขาจะใหเปนครูสอน ไมสอน ไมสอนอะไรทกุชั้น ตรี โท เอก 
มหาเปรียญ ไมสอนใครเลย จะสอนเจาของ บอกตรงๆ เลย 
 จิตมุงตอแดนพนทุกขโดยถายเดียวเทานั้น มันจะเปนนิสัยอะไรก็ไมทราบละ 
มันหากเปน มันเดนอยูที่จุดพนทกุข จะเอาใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ มันเดนๆ 
เดนอยูในนั้นละ อานธรรมะไปเทาไรๆ จิตมันหมุนเขาๆ นะไมไดหมนุออก ก็คดิดูซิ
บวชทีแรกก็เพราะพอน้ําตารวงลืมเมื่อไร นี้ละกระเทือนหมด ทุกส่ิงทุกอยางที่คาราคา
ซังอะไรอยูนี้พังหมดเลย น้ําตาพอมีฤทธิ์มาก ลมหมดเลยสิ่งเหลานั้น คือเปนคาราคาซัง
เกาะน้ันเกาะนี้อะไร พอนํ้าตาพอกบัแมพังเทานั้นแลวขาดสะบั้นไปหมดเลย หมุน
เจาของ มัดเจาของเขาเลย สรุปความลงแลววาเอาจนได มันหนีไปอะไรไมไดละ จะบวช  
 เปนอยางไรพอกับแมเล้ียงมาจนแทบเปนแทบตาย ทุกส่ิงทกุอยางโลกเขาทําได 
ทําไมเราก็ยังเห็นทําไดกับเขา แตสวนบวชทําไมเราทําไมได ตองบวช ลงขนาดพอน้ําตา
รวงไมเคยเห็น ทุกส่ิงทกุอยางพอกบัแมอนุโลมตามเราๆ ไมคอยขดันะ เพราะไวใจ
นั่นเองไมใชอะไร ถาจะวาอะไรนี่พอแมไมคอยขดัขืนกับเรา อนุโลมตามๆ มาเทาไร
แลว นี้เพียงขอใหบวชก็ขอมากี่ครั้งกีห่นแลว เปนหูหนวกตาบอดไมเคยสนใจกับพอกบั
แมพูดเลย วันนี้ไดเห็นน้ําตาพอรวงไปแลวเปนอยางไร ลูกทั้งคน เอาละนะที่นี่  
 การบวชการเรียนโลกเขาก็เรียนไดบวชได ผูสึกไปก็สึกไป ผูที่เปนสมภารเจาวัด
อยูก็มากตอมาก ทานไมเห็นเปนอะไร การบวชไมไดติดคุกติดตะรางอะไรทําไมจึงบวช
ไมได แลวบวชพอแมกไ็มไดกําหนดกฎเกณฑวาใหบวชเทานั้นปเทานี้เดือนใหสึก เอา
เจาของแลวนะ แตอันหนึ่งก็จะบวชใหพอแมดีใจเทานั้นละ ปสองปก็จะสึกมาหาลูกหา
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เมีย เขาใจ พูดใหมันชัด ก็มันเปนอยางน้ันในใจจะใหวาอยางไร นี่ภาษาธรรมก็ตองพูด
อยางน้ันซิ 
 พอบวชเขาไปปบ แตนิสัยมันจริง อันนี้อันหนึ่งเปนหลักใหญอยูมาก นิสัยเรา
จริง ไมวาอะไรถาลงไดล่ันคําแลวเปนฆราวาสก็แบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นพอกับแมจงึ
ไดเชื่อ ลงไดล่ันคําไหนแลวจริงๆ อันนี้เปนนิสัยติดหัวใจ บวชไปปสองปอยากสึกแลว
คอยสึก แตเวลาบวชนี้จะไมใหมีอะไรตองติ เวลาสึกออกมาแลวจะไปตกนรกอเวจีจะได
อํานาจแหงความดีงามที่เรามาบวชไดบุญไดกุศลเปนเครื่องฉุดลากขึ้นบาง เพราะฉะนั้น
จึงเอาใหเต็มเหนี่ยวเลย ก็บวช พอบวชเขาไปมันจริงน่ีนะ อานธรรมะเขาไปเอะใจ
เร่ือยๆ อันนี้เราก็ผิดมาแลวๆ หมุนแกเร่ือยๆ ไป 
 ฟาดจนกระทั่ง เอาใหเต็มเหนี่ยว วางั้นเถอะ บวช พอกับแมดอีกดีใจเอา
มากมายทีเดียว พอไดยนิคําเราวาจะบวช แตกอนจะบวชยังไปขูแมอกีนะ เพราะนิสัย
ลูกสวนมากมันติดแม ไอเราติดแมตลอดเลย เอะอะตองเขาหาแม กับพอไมคอยเขา 
พอลงใจเรียบรอยแลวมาขูแมละ มาหาแม นี่วาจะใหบวช จะบวชใหละนะ แตบวชแลว
อยากสึกเมื่อไรก็สึกนะ ใครมาหามไมได ถาลงวาหามแลวไมบวช บวชเสร็จแลวจะสึก
เมื่อไรก็ได แมฉลาดกวาลูก แมก็สาธุเลย พอไปบวชเสร็จแลวออกมาจากอุปชฌายมา
หนาโบสถ คนเต็มพระเจาพระสงฆเต็ม ยังไมเลิกก็ตาม ไปสึกอยูที่นั่นแมก็ไมวาอะไร 
ฟงซินะ แมอยากเห็นผาเหลืองเวลาบวชนั้นแมก็พอใจแลว ก็รูแลววาใครมันจะทําได 
ตกลงก็ติดปญหาแม ก็ตองบวช เห็นไหมละ  
 ครั้นบวชไปอานอรรถอานธรรมเขาไป ตรงไหนมีแตขอตําหนิๆ ที่เราเคยผิด
มาแลวๆ แกเขาไปเรื่อยๆ อานธรรมะสูงขึ้นไปๆ ทีแรกอยากไปสวรรค ตอมาอยากไป
พรหมโลก พออานเขาไปน้ีไมอยากไปสวรรค พรหมโลก อยากไปนิพพาน จิตมันก็
หมุนติ้วๆ เขาไป เลยพุงใสพระนิพพานเลย เห็นพอแมครูจารยมั่นที่จังหวัดเชียงใหม
นั้น แหม ไมลืมนะ เพราะเคารพเลื่อมใสทานมาตั้งแตยังไมเห็นองคทาน นั่นละเปน
ครั้งแรกที่ไดเห็นทาน ไดยินแตปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแตเราเปนเด็ก อยูที่อําเภอบาน
ผือ เราเปนเด็ก เวลาบวชมาแลวกําลังเรียนหนังสืออยู มาพบทานที่เชียงใหม  
 ดูทานดูดวยความเคารพเลื่อมใสจริงๆ พอเห็นทานเขามานี้ก็โดดเขาหองเลย ดู
ชองประตู ดูทานเดินมา เพราะลงใจแลววาทานคือพระอรหนัต เพราะไดทราบจากครู
บาอาจารยทั้งหลายมามากตอมากแลว ใครออกมาจากทาน มาศึกษากับทานเรียบรอย
แลว ออกมานี้พูดเปนเสียงเดียวกันหมด ทานอาจารยมั่นไมใชพระธรรมดา องคไหนมา
ก็บอกไมใชพระธรรมดา ไมใชพระธรรมดาเปนพระอะไร พระอริยะ อริยะก็มีหลายขั้น
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อยูนะ โสดาก็อริยะ สกิทาก็อริยะ อนาคาก็อริยะ อรหันตก็อริยะ  ทานอยูขั้นใด ขั้นสุด 
วาอยางน้ันนะ 
 นี่มันก็ฝงลึกแลว พอมองเห็นทานเต็มรอยเปอรเซ็นตของคนมีกิเลสนะ วาทาน
เปนพระอรหันต ดูทาน วันนั้นปลื้มปติทั้งวันเลย พอออกจากนั้นแลว หยุดจากเรียน
หนังสือแลวบึ่งถึงทานเลย ไปก็พอไดฟงอรรถฟงธรรม เหมือนทานกางตาขายไว
เรียบรอยแลว ทานก็ใสเปรี้ยงๆ ไปเลย เหอ ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผล
นิพพานเหรอ มาหาอะไร จากน้ันก็ชี้ไปตามดนิฟาอากาศตนไมภูเขา ไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ธรรมแทกิเลสแทอยูที่หัวใจ ใหทานดูที่หัวใจซิ  ทานจะ
ไดเห็นทั้งธรรมทั้งกิเลสอยูภายในหัวใจ ไมมีที่อืน่ อยาไปหาใหเสียเวล่ําเวลา ใหดูที่
หัวใจ กิเลสที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมภายในจิตใจก็อยูที่หัวใจ ธรรมะที่จะเปนน้ําดับไฟก็
ดับที่หัวใจ  
 ทานใสลงเปรี้ยงๆ เราฟงถึงใจเลยนะ เพราะไปดวยความจดจอเต็มรอย
เปอรเซ็นตของคนมีกิเลส ทานเนนหนักๆ ลงไป เอาดูใหดีนะดูใจ เอาใหดี จิตตภาวนา 
เอาใหดี นี้ละกิเลสกับธรรมทานจะไดเห็นที่จิตตภาวนา ทานไมเห็นที่ไหน ไมตองไปดทูี่
ไหนใหเสียเวลา ใหดูที่หัวใจ ดวยความมีสติโดยทางจิตตภาวนา เรงลงไป วาอยางน้ัน
นะ เราไมลืม ทานใสเปรี้ยงๆ ใสดวยน้ําใจเมตตาของทานนั่นแหละ ไมใชอะไร เด็ดเผด็
รอนมีแตเนื้อธรรมลวนๆ จากน้ันแลวทานก็มาพูดเรื่องจิตตภาวนาสําคัญมาก ทานเนน
ลงๆ ใหดูจิตจะเห็นทั้งกเิลสทั้งธรรม ดูที่อื่นไมเห็น ทานบอก ดูจิต กิเลสจะเห็นอยูที่จิต 
ละไดที่จิต ธรรมก็จะรูไดที่จิต เห็นไดที่จิตนั่นละ จิตตภาวนา เอาใหดีนะ 
 ครั้นสุดทายทานก็มีอนุโลมอีกอันหนึ่ง เออ ทานมหาก็นับวาเรียนมามาก
พอสมควรถงึขั้นไดเปนมหา อยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้เปน
เวลาภาวนาใหยกบูชาธรรมที่ทานเรียนมามากนอยไวเสียกอน ใหทานเรงทางดานจิตต
ภาวนาใหมาก อยาไปคิดกังวลกับการศึกษาเลาเรียนมามากนอย มาเทียบมาเคียงกันจะ
สรางความกังวลใสหัวใจเรา จิตตภาวนาจะหาความสงบไดยาก ใหปลอยใหหมด 
การศึกษาเลาเรียนมามากนอย ใหเรงลงในจิตตภาวนาอยางเดียว เราไมไดลืมนะ  
 เมื่อเวลาถึงกาลปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งเขาประสานกันแลวเอาไวไมอยู นีเ่ราก็ไม
ลืม เวลานี้ยังไมใหเกี่ยวของกับปริยัติ จะเปนการรบกวนซึ่งกันและกันระหวาง
ภาคปฏิบัติกับปริยัติ จิตจะสงบไมได เพราะจะอดคิดเทยีบเคียงอะไรตออะไรไมได 
เพราะฉะนั้นใหยกบูชาไวกอน ใหเนนหนักลงทางจิตตภาวนา อยางไรจิตจะสงบ เอาให
หนัก เมื่อถึงกาลเวลาที่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งเขาประสานกันแลวเอาไวไมอยู นี่เราไมลืม 
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แลวมันก็เปนจริงๆ ทานวาอยางน้ัน มันก็หมุนติ้วๆ ทางดานสมาธิภาวนาเพื่อความสงบ
ใจ ทีนี้เวลามันออกก็เปนอยางที่ทานวาจริงๆ  
 พอถงึขั้นปญญา ทีนี้ปญญาเราออกละนะที่นี่ ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตแิลวทีนี้
ปริยัติกับปฏิบัติมันจะวิ่งเขาประสานกัน เอาไวไมอยูจริงๆ มนัวิ่งประสานกัน นั่นทาน
พูดผิดทีไ่หนละ จากน้ันมันก็พุงเลยละปฏิบัติ เอาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยๆ จิตคอย
สวางกระจางแจงขึ้นมาๆ สงบเย็นเขาไปๆ ถงึขั้นสติปญญาอัตโนมัตินี้ เรียกวาจิตมี
กําลังมากแลวความเพียรเปนไปเอง สติปญญาหมุนตัวเปนเกลียวไป ฆากิเลสโดย
อัตโนมัติ ไมตองบังคับ ไมตองบีบบี้สีไฟเหมือนแตกอน หมุนติ้วๆๆ 
 ทีนี้พอถึงขั้นสติปญญาเปนอัตโนมตัินี ่ ปริยัติกับปฏิบัติมันจะวิ่งใสกัน 
ประสานกัน มันรูเห็นอันนี้ เอา ปริยัติวาอยางไร มันวิ่งใสกัน ปริยัติวาอยางไรเอามา
เทียบเคียงกัน เอามาเปนหลักเปนเกณฑ เอาปริยัติเปนหลักเกณฑ ภาคปฏิบัติของเรา
เปนสิ่งที่รูขึ้นมาจากการปฏิบัติ เอาเทียบเคียงกับปริยัติ มันวิ่งถึงกันละทีน่ี่ เอาไวไมอยู 
น่ันเห็นไหมละ ก็ทานเปนมาหมดแลวนี่ ทานพูดผิดที่ตรงไหน จากน้ันมันก็หมุนของมัน
ติ้วๆๆ เลย  
 นี่ละที่เคยพูดใหฟงวา ธรรมฆากิเลสน้ีเปนอัตโนมัติเหมือนกัน เหมือนกิเลส
ทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติ มันทํางานของมันบนหัวใจสัตวโลกน้ีทุกหัวใจ เปนกิเลส
ทํางานทั้งนั้นๆ เปนอัตโนมัติของมนั ธรรมไมมีเวลานั้น ถูกกิเลสเหยียบแหลกไปหมด 
ทีนี้พอจิตตภาวนาของเราไดฟนขึ้นมาๆ มีกําลังแลว ทีนี้ตามเหยียบกิเลส แกกิเลสเปน
อัตโนมัติ พอแกกิเลสเปนอัตโนมัตแิลวอยูที่ไหนแกตลอดนะ ทีนี้ความเพียรวาความ
เพียรนี้ไมมี ไดร้ังเอาไว มันจะเลยเถิด คือมันรุนแรง มันดูดมันดื่ม มันพุงๆ เลย ถึง
ความเพียรอัตโนมัติแลวตองไดหักหามเอาไว มันจะเลยเถิด  
 ไมหลับไมนอนซ ิถึงกาลเวลาจะนอน บังคับ มันไมนอน หัวใจอันนี้กับกิเลสมัน
ฟดกันอยูภายใน หมุนอยูภายใน นอนอยูมันก็ไมนอน เร่ืองธรรมะกับกเิลสฟดกันอยู
ภายใน เรานอนอยูเหมือนขอนซุง แตหัวใจไมไดเปนขอนซงุ มันหมุนของมันติ้วๆๆ นี่
ละเรื่องธรรมะฆากิเลส สังหารกิเลส แกกิเลส แกอัตโนมตัิ แกอยางน้ี เมื่อมกีําลังแลว
เร่ืองธรรมะก็ทํางานแกกเิลสเปนอัตโนมัติ เหมือนกันกับกิเลสสรางผลประโยชนของมัน
ใสหัวใจของสัตวเปนอัตโนมัติเหมือนกัน นี่มันไดเห็น เมื่อเปนอยางน้ีแลวมันก็เทียบกัน
ไดซิ มันรูในหัวใจนี่สงสัยไปไหน อยูทีไ่หนมันก็หมุนของมันติ้วๆๆ 
 นี่ละที่มันเรงของมันเรื่องความเพียร ความเห็นโทษของกิเลสน้ีหนักทีเดียว เต็ม
หัวใจๆ ความเห็นคุณคาของธรรมเพื่อความหลุดพนก็เต็มหวัใจดวยกัน นี่เอาไวไมอยู
นะ นี่ละลืมวันลืมคืน ลืมเวล่ําเวลา มีแตฆากิเลส ฟดกับกิเลสตลอดเวลา นี่ทาน
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ทั้งหลายไมเคยฟง ใหฟง นี่ละนําออกมาจากภาคปฏิบัติ สนามรบคือหัวใจ ระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจของนักภาวนา เมื่อเวลาถึงขั้นเกรียงไกรแลวเปนอยาง
นั้นละกิเลสกับธรรมฟดกัน เปนธรรมจักร เปนอัตโนมัติหมุนตลอด แตกอนมีแตกิเลส
หมุนบนหัวใจตลอด 
 ทีนี้เวลาธรรมะมีกําลังแลวมีแตธรรมละหมุนฆากิเลสโดยตลอด กิเลสจะเกิดขึ้น
ใหมไมไดเลย ไมเกิด เกิดไมได เทาที่มีอยูแลวก็มีแตคอยจะหมดไปสิ้นไปๆ ที่จะผลิต
ตัวขึ้นมาใหมนี้ไมมี ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลวกิเลสเกิดไมได มีแตระงับดับลงไป 
ดับลงไปๆ ทางดานธรรมะมีกําลังมากขึ้นๆ สุดทายก็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ละซิที่นี่ วา
นิพพานมีหรือไมมีนาแตกอน หายไปหมด นิพพานเลยกลายวาอยูชั่วเอื้อม หวุดหวิดๆ 
จับผดิจับถูกอยูนั้นดวยความเพียรอัตโนมัติ เมื่อถงึขั้นนี้แลวกิเลสมีเทาไรเหมือนวา
นับวันเวลาไวเลย จะพังตลอดๆ นับวันเวลาไวเลยทีเดียว  
 ทานทั้งหลายใหฟงเสีย สมัยปจจุบันนี้ไมมีใครที่จะพูดอยางนี้ ฟงใหถึงใจนะ นี่
ละธรรมะของศาสดาองคเอกเรา ขอใหไดเขาหัวใจดวงใดเถอะนะมันจะจาไปหมดนั่น
แหละ เวลานี้ถูกกิเลสตณัหาซึ่งเทียบกับพวกมูตรพวกคูถ หรือเทียบกับจอกกับแหนปก
คลุมหุมหอน้ําที่สะอาดที่สุดภายในหัวใจเราไว มันจึงมองไมเห็น มองไปก็มีแตกิเลส
เต็มตัวๆ มองคนทั้งคนไมเห็น เห็นแตกิเลสเต็มตัวๆ ทีนี้เวลาเปดออกๆ ธรรมะนี่จา
ขึ้นมา ๆ ทีนี้ก็หมุนติ้วๆ เลย เวลามันดวน ดวนจริงๆ นะ จิตนี้ถึงขั้นดวน มันตายกอง
กันมากี่กัปกีก่ัลปแลวมันไมไดคํานวณถึงเวล่ําเวลาวานานหรือไมนาน มนัก็เพลินไปตาม
เร่ืองของมัน เวลากิเลสเต็มหัวใจแลวมันไมไดเพลินเพื่อทางออกนะ มันมีแตเพลินวิ่ง
ไปตามกิเลส  
 บทเวลามีธรรมภายในใจแลวเพลินเพื่อทางออกเทานั้น ทีนี้หมุนเปนธรรมจักร
ไปเลยติ้วๆ ตลอดเวลาๆ กิเลสมีเทาไรขาดลงๆ สติปญญาเกรียงไกร สติปญญา
อัตโนมัติแลวยังไมแลว หมุนเขาสูมหาสติมหาปญญา อันนี้ยิ่งเฉียบยิ่งแหลม มหาสติ
มหาปญญา นี่เรียกวามรรคสดุยอด เครื่องฆากเิลสสุดยอดคือมหาสติมหาปญญา มัน
กาวขึ้นมาเห็นประจักษกบัหัวใจไปถามใคร ในสามแดนโลกธาตุไมตองถามใคร 
พระพุทธเจาทานถามใคร ตรัสรูผางขึ้นมาสอนโลกไดเลย อันนี้ก็เหมือนกนักิเลสอยูใน
หัวใจอยางเดียวกัน ธรรมอยูในหัวใจอันเดียวกัน สังหารอยูในหัวใจอันเดียวกัน เวลา
มันขาดมากนอยก็รูอยูประจักษหัวใจ ขาดสะบั้นลงไปหมดแลวทําไมจะไมรู  
 นี่ละจาขึ้นมา มรรคผลนิพพานอยูทีหั่วใจไมอยูทีอ่ื่นใด อยาใหกิเลสมาหลอกนะ 
ศาสนาลวงไปเทานั้นลวงไปเทานี้ มรรคผลนิพพานจะหมด ทาํบุญไมไดบุญ  ทําบาป
ไมไดบาป แตการสรางกิเลสทับหัวใจเจาของใหจมนั้นมันไมไดคิดถงึนะ กิเลสมันหลอก 
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หลอกเพลิดเพลินอันนั้น เพลิดเพลินอันนี้ เหมือนจะไมมีวันตาย ทั้งๆ ทีป่าชาของสัตว
เต็มอยูในวัฏจักรนี้ เกิดตายๆ ดวยกันหมด ไมมีใครอยูค้ําฟาไดละ มนัก็ไมสนใจกับ
ความตายนะ มีแตความเพลิดความเพลินเหยียบหัวมันไป 
 เวลาธรรมเปดขึ้นมามันเห็นหมดละซิที่นี่ มันก็หมนุของมันติ้วๆ เคยพูดแลว จะ
พูดกี่ครั้งก็ตาม ออกสดๆ รอนๆ ออกปจจุบันนี้มีรสมีชาติเต็มหัวใจตลอดมา ผูฟงตอง
ไดเขาใจหรือมีรสมีชาติเหมือนกัน เวลามันไดหมุนของมันแลวนี่ โถ มันของงายเมือ่ไร 
มันเห็นอยูในหัวใจนี่ซี ติ้วๆ หมุนตลอด กลางคืนนอนไมหลับ มันฟดกันอยูที่หัวใจ 
กิเลสกับธรรมอยูที่หัวใจ มันฟดกันโดยอัตโนมัต ิ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติไมมีวันหยุดวัน
ถอย นอนไมหลับ สุดทายแจง กลางวันขึ้นมาอีกมันยังไมยอมนอน มันยังฟดกันอีก 
อาว นี่มันจะตายแลวนะ  
 หักจิตเขามาสูสมาธิเพื่อใหพักจิต สมาธิเปนที่พักของจิต ไมใชแกกิเลส แตเปน
กําลังหนุนธรรมใหแกกิเลส หนุนสติปญญาใหแกกิเลส พอไดกําลังจากสมาธิแลวออก
ผางๆ เลย นั้นละแกกิเลสแกอยูที่หัวใจ อยาพากันเปนบานักนะโลกนี้โลกตาบอด พดู
ใหมันชัดๆ เต็มยันอยางน้ี มีตากี่ดวงก็ตาม มันตาเพื่อกิเลสเอาไปใชเสียทั้งหมด ตา
เพื่อธรรมเอาไปใชไมคอยมีนะ ถาเปนเรื่องของกเิลสน้ีมันรวดเร็วมาก หูก็ดี ตาก็ดี จมูก
ล้ินกายดีไปหมด เพื่อกเิลส ถาจะยอนเขามาสูอรรถสูธรรมเพื่อแกกิเลสมันไมคอยมีๆ  
เอา สรางขึ้นซิ อยูกับตัวเองมันไปไหน ฟาดขึ้นมาใหไดเห็นอยางที่วาน่ีนะ  
 ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยูกับนักภาวนา พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศ
เลอสุดยอดแลว ไมมีที่ไหนอันใดที่จะมาเสมอเหมือน ไมมีคูแขง คือพุทธศาสนาเทานั้น  
พระพุทธเจาตรัสรูแตละองคเพียงพระองคเดียว เพราะเกิดไดยาก สอนแมนยําดวย ไม
มีผิดมีพลาด เรียกวาสวากขาตธรรม ชอบทัง้นั้น ทุกกิง่กานดอกใบมีความถูกตอง
แมนยําไปหมด เร่ืองของกิเลสหลอกไปนั้นไมมีคาํวาถูกตองแมนยํา มันหลอกไปหมด 
แตธรรมนี่แมนยําๆ  
 เมื่อเขาถึงขัน้เขาดายเขาเข็มก็อยางวานี่ละ อยางไรเปนกับตายไมมีถอย เอาให
ถึงพริกถึงขิง นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ซดักันเลย กิเลสมันจะมาจากไหน มันก็เกิดที่หัวใจ  
ธรรมะก็อยูที่หัวใจ ฟาดกันมันก็ขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไป
หมดแลวจาขึ้นมา น่ีไมไดคิดไดอาน ไมไดคาดไดหมายนะ ธรรมชาตินี้เหนือทุกอยาง 
คาดไมถกู หมายไมถูก ถาวาอัศจรรยก็เกินคาดเกินหมาย เกินโลกเกินสงสารไปเสีย มัน
ไมไดเปนอัศจรรยแบบโลกอัศจรรยกันนะ อัศจรรยธรรมภายในใจ ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวจาไปเลย  
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 นี่ละธรรมที่เลิศเลอ ซึ่งพระพุทธเจาโปรดสัตวโลกมาตลอด พวกเราเปนสัตว
โลกประเภทไหน สัตวโลกประเภทตาบอดหูหนวก ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงแต
เสียงเพลงลูกทุงลูกกรุงน่ันเหรอ เปนบากันทั้งวันทั้งคืน เหมือนจะไมมปีาชา มันมีปาชา
ทุกคนนะ อยูในศาลานี้ก็มีทกุคน ถึงวันตายเอาไวไมอยูละตายดวยกัน ผูเทศนก็ตาย 
ใครก็ตายเหมือนกัน เวลายังไมตายใหรีบเรงขวนขวายชวยเหลือจิตใจที่ถูกกิเลสบีบบี้สี
ไฟตลอดเวลาใหมีความสงางามขึ้นมาภายในใจ อยูที่ไหนไดหลักไดเกณฑแลวสบายนะ
 ขอใหใจมีหลักเสียอยางเดียว ความทุกขความจนอะไรเหลานี้มันไมคอยสนใจ
แหละ ความสงางามอยูทีใ่จแลวอยูที่ไหนตายก็ตายไปอยางสบายๆ ของผูมธีรรม ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจ การเทศนนี่เทศนใหฟงอยางชดัเจน เอาธรรมพระพุทธเจามาแสดงใน
ปจจุบัน มีไหมมรรคผลนิพพาน สมัยทุกวันนี้มีไหม หรือมีแตกิเลสเหยียบหัวสัตวโลก
นั่นเหรอ ธรรมไมมี พระพุทธเจาทั้งองคสอนโลกไวไมมีความหมายบางเหรอ จะมี
ความหมายตั้งแตกิเลสตัณหาเหยียบหัวสัตวโลกบีบบี้สีไฟทั้งวันทั้งคืนนั่นเหรอ เอาไป
ชั่งตัวเอง พจิารณาตัวเอง ไปถามตัวเอง ใหแกไขตัวเอง ผูทีรั่บเคราะหรับกรรมคือเรา
แตละคนๆ เอาไปแกปญหาของเราที่ถูกกิเลสเหยียบอยูเวลานี้ คลี่คลายมันออกมันจะ
ไปไหนกิเลส มันขาดสะบั้นไปไดเพราะอํานาจแหงธรรมเหมือนกันนั่นแหละ 
 พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตนิะ นี่ก็ยิ่งแกมาแลวๆ ธาตุขันธกอ็ยูอยางน้ีละจะใหวาไง 
สวนจิตใจมันหมดปญหาโดยสิ้นเชิง ก็มีแตความเมตตาสงสาร อยางดีดอยางดิ้นไปทาง
นูนทางนี้ทุกวัน เราเอาอะไร เราไมเคยเอาอะไร ไมสนใจกบัอะไร พอหมด เมื่อหัวใจ
กับธรรมเปนอันเดียวกันพอแลวนี้ พออยางเลิศเลอ ไมไดสนใจกับอะไร  อาศัยไปวัน
หนึ่งๆ บณิฑบาตมาฉันเทานั้นมันก็พอแลว แลวทําไมจึงตองดีดตองดิ้น ไปนูนไปนี้ไป
เพื่ออะไร ไปเพื่อโลกสงสารดวยความเมตตานั่นแหละ ไดมาเทาไรโละหมดๆ เราไม
เคยสนใจจะเอาอะไรนะ 
 ดูซิอยางบิณฑบาตมา ที่สวนแสงธรรมเรานี้ มีมากมีนอยเทาไรไดมา เห็นไหม
เก็บอะไรไวบาง เห็นไหม ไมมี เราไมเคยสนใจ มีแตความเมตตาสงสาร สงเคราะหสง
หาไปหมด มีมากกวานี้ใหมากกวานี้ มีเทาไรใหหมด มแีตความเสียสละดวยความ
เมตตาเทานั้นเราเปนที่พอใจ ขอใหผูที่มารับไดไปเปนความสุขความสบายแลวเปนที่
พอใจทั้งนั้นละเรา นอกนั้นเราไมเอาอะไร มนัพออยูในหัวใจนี้พอหมด สามแดน
โลกธาตุนี้ไมเอาอะไรเลย ไมมีอะไรเหนือธรรมชาติอันนี้ ธรรมชาติที่พอน้ี เหนือหมด
เลย  
 พากันตั้งอกตั้งใจ สรางใหดีคุณงามความดีอยาปลอยอยาวาง การทําบุญใหทาน
เปนนิสัยของชาวพุทธอยูแลว นี้เปนพื้นฐาน เราไมไดตําหนิติเตียน เร่ืองศีลเร่ืองธรรม 
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เร่ืองภาวนานี้ตองไดเตือนกันอยูเร่ือย ใหเรงอันนี้เขาไปดวยกัน แลวเขาสูจิตตภาวนา
ดวยแลวนั่นเปนสรางทํานบใหญ บุญกุศลศีลทานของเราที่สรางมามากนอยเพียงไรแลว
มันจะไหลลงมาทํานบใหญนั้นแหละ เราใหทานมากี่ปกี่เดอืนกี่กปักีก่ัลปไมสูญไปไหน 
คําวาสูญไมมี ธรรมไมลําเอียง ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ตลอดมา ทํามากไดมาก ทํานอยได
นอย ไมทําไมได เหมือนกันทั้งทําบาปทําบุญไมทาํไมได ถาทําแลวไดดวยกัน พระธรรม
ทานไมลําเอียงนะ ตรงไปตรงมา 
 ใหพากันสรางนะเวลามีชีวิตอยูนี้ ทกุวันนี้ศาสนาจะไมมีเหลือแลวนะ เฉพาะ
อยางยิ่งในเมืองไทยเรา ไปที่ไหนเห็นแตความเพลิดความเพลิน เปนบากันทั้งโลกทั้ง
สงสาร มองดูนั้น โอย อันนั้นดีนะอันนี้ดีนะ ประสาสีประสาแสง ประสาอิฐปนูหินทราย 
เหล็กหลา กระดาษ เงนิก็หลังลายอาศัยมันไปวันหนึ่งๆ อยาเปนบากับมันจนเกินไป 
จนเสียคน กระดาษทานสมมุติขึ้นใหเปนความสะดวกสบายในระหวางมนุษยที่อยู
รวมกัน ไดประสับประสานกันดวยการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ไมใชทําขึ้นใหคนเปนบานะ 
ใหรูจักประมาณ  
 เมื่อธรรมมีในใจจะไมเปนบา รูจักใชจักสอย รูจักเก็บจักเฉล่ียเผื่อแผใหเปน
ประโยชนแกโลก นี่ชื่อวาผูฉลาด ไดมากไดนอยไมเสียคน ถาเปนกิเลสแลวไดมาก
เทาไรยิ่งเปนบานะ เหมือนหนึ่งวาจะไมตาย เวลาตายแลวก็ไมเห็นมีอะไร เหมือนโลก
ทั้งหลายเขาตายกันนั่นแหละ นิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ธมฺมา กุสลาหาอะไร คนนั้น
มันทําอะไร ทําดีก็ดีดผงึ ถาทําชั่วก็ผึงเหมือนกัน นั่นละมันขึ้นอยูกับเราสราง กุสลา-อกุ
สลา กุสลา ธมฺมา สรางคุณงามความดีเขาใสใจ อกุสลา ธมฺมา สรางบาปสรางอกุศล 
สรางฟนสรางไฟเขาสูหัวใจ  
 จะนิมนตพระมาเปนรอยๆ พันๆ เอาไวไมอยู ลงนรกตูมเลย ผูที่สรางความดี
งามนี้แลวนิมนตพระมาเทาไรก็ไมอยู ผึงเลย ไปตามอํานาจแหงบุญกรรมของตนที่มี
มากนอย ควรดีดถึงสวรรค สวรรค พรหมโลก พรหมโลก ถึงนิพพานผึงเลย ไมจําเปน
จะตองกุสลา ธมฺมา สง ไมจําเปน พูดใหชัดๆ ใหทานทั้งหลายไดฟงที่เราเทศนอยูทุก
วันนี้เทศนมากี่ป ได ๕๐ กวาปแลวนี้ ก็เคยพูดซ้ําๆ ซากๆ เรานี่เปนที่แนใจในความ
เปนอยูและตายไปของเรา เปนอยูนี้เราก็ไมมีอะไรกับโลกกับสงสารอะไรเลย มีแตกิริยา
อาการของธาตุของขันธที่เกี่ยวของกนัอยู เพราะธาตุขันธก็เปนสมมุติ  
 เร่ืองโลกทั้งหลายก็เปนสมมุติ ก็ประสับประสานกันไปตามธรรมดาของธาตุขันธ
นี้เทานั้น สวนธรรมชาติของจิตที่ผานไปแลวนั้น นั้นคือวิมุตติ ไมไดมาเกี่ยวของ มีความ
เปนอยูก็อยูกับสมมุติไปธรรมดาๆ ถึงกาลเวลาแลวดีดผึงเดียวเทานั้นผางเลย ไมถาม
หานิพพาน ถามหาอะไร หัวใจเปนนิพพานเต็มตัวแลวถามหาอะไรอีก ไปตื่นเงาอะไร 
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นั่น ใหมันเห็นชัดๆ ซี ลองปฏิบัติแลวธรรมพระพุทธเจาหลอกโลกทีไ่หน ไมเคยหลอก 
ขอใหปฏิบัตใิหมันรูมันเห็นตามศาสดาองคเอก จะกราบไดอยางสนิทโดยไมตองสงสัย 
 พระพุทธเจานิพพานไปกีป่แลวไมถาม พอธรรมะธรรมชาติอันเดียวกนัเขาถึง
กันแลวเปนอันเดียวกันหมด เหมือนน้ําในมหาสมุทรจะไหลลงมาจากคลองไหนๆ พอ
เขาถึงมหาสมุทรเปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด อันนี้จิตเราสรางบารมีของเราให
หนักเขาๆ ไหลเขาไปใกลสูมหาวิมุตติมหานิพพาน พอเขาถึงวิมุตติหลุดพนแลวเปนอัน
เดียวกันหมดเลย ไปถามกันหาอะไร พระพุทธเจาปรินิพพานมากี่พระองคไมไดถามกนั 
จาขึ้นไปในหัวใจถึงกันหมดเลย ใหพากันจดจําเอา 
 นี่ก็พยายามสอนทุกแงทกุมุม สอนโลกสอนสงสาร อยาพากันหลับหูหลับตาอยู
เฉยๆ นะ อยาใหกิเลสมันหลอก อันใดก็มีแตดีๆ พวกมูตรพวกคูถมันมาหลอกวาเปน
ทองคําทัง้แทง ยังเชื่อมันอยูเหรอ ส่ิงที่ควรอาศัยอาศัยไป ส่ิงที่เปนของดิบของดทีี่จะ
เปนผลประโยชนใหสรางลงไป ทัง้สองอยางมันอยูดวยกัน เอาละพอเหนื่อย  
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