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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

บาไมเลิกคือโลกวัฏวน 
กอนจังหัน 

 เมื่อวานนี้ที่เอาของใหเวียงจันทนนี้เขาก็ถายเหมือนกันเหรอ (ถายคะ) นั่น แลว
ทั่วประเทศไทยนะ ดีไมดทีั่วโลก ความเสียสละใครมีไดงายๆ เมื่อไรเสียสละ มีแตกวาด
เอาๆ ตอนเอากวาดเอาเต็มโลก นี่คือกิเลส ถาธรรมแลวเสียสละ ดูละเอียดทั่วถึงหมด 
อยางเราจัดอาหารตอนเชานี่เห็นไหม ถาธรรมดาเรามายุงอะไร ใครจะจัดก็จัดไปซ ี เรา
ใสบาตรเรา เต็มบาตรเราแลวพอ ปดบาตรปุบเลย ไมสนใจ นี้ไมได ตองดูทกุแงทกุมุม 
ใหความสม่ําเสมอคือธรรม มีมากมนีอยขอใหสม่ําเสมอเปนธรรม ที่มากมีแตมาก ที่
นอยมีนอย ที่ไมมไีมดกูนัใชไมไดเลย นี่ละธรรมละเอียดขนาดไหนดูเอาซิ ถาโลกแลวมี
แตกวานเอาๆๆ ธรรมไมกวานนะ ตองดูใหเสมอภาคๆ นั่นละที่นี่ชุมเย็น  

กิเลสน่ีมีแตกอบแตโกยแตกลืนอะไรอยางน้ี เราพูดจริงๆ มันสลดสงัเวชนะดู
โลก เราเกิดในทามกลางโลก เกิดมานานเทาไรเราก็ไมรู พึ่งมารูเอาชาตินี้ชาติที่ปฏิบัติ 
เวลานี้มันออกแลวมันรูหมด จะใหวาไง แตจําเปนอะไรจะตองเอามาพูดทุกแงทกุมุม 
จะพูดเฉพาะที่ควรจะพูดพอจะเปนคติหรือตัวอยางอันดีแกผูฟงเทานั้น นอกจากนั้นที่
มันสุดวิสัยแลวรูก็รูอยูอยางน้ัน ใครจะไปรูยิ่งกวาศาสดาองคเอกและสาวกทาน รูโลกรู
ตลอดทั่วถงึพระพุทธเจา เพราะฉะน้ันการสอนโลกจึงไมผดิ พระพุทธเจาสอนไมมีผิด 
จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ 

เอาไปซิธรรม ทานทั้งหลายใหนําธรรมไปแจงหัวใจตัวเอง ธรรมนี้จะเขาไปแจง
หัวใจตนเองซึ่งเปนมหาเหตุอยูนั้น กเิลสมันทํางาน มหาโจรมหาภัยอยูที่จิตหมด เพราะ
กิเลสอยูที่นั่น ธรรมโผลหนาขึ้นไมไดนะ มีแตกเิลสมันครอบๆ แสดงออกมากม็ีแตฟน
แตไฟ มีแตมูตรแตคูถตอกัน แลวจะหาความสงบรมเย็นที่ไหน นี่ละกิเลสนําโลกนํา
อยางน้ี มีความหมายที่ไหน ไมมีนะความหมายในหัวใจดวงหนึ่งๆ ไขวควาเหมือนกัน
หมดทั่วโลก ธรรมจับเขาไปปุบเห็นหมด จะวาไง 

ทานผูมีธรรมทานเปนหลักเปนเกณฑ ยิ่งทานผูบริสุทธิ์แลวจาครอบหมดเลย จะ
ใหวาไง ทานก็สนุกดูถาวาสนุกนะ แลวใครจะไปสนุกดูสัตวโลกถูกไฟเผาอยูนี้ จะไป
สนุกดูไดอยางไร ก็มีแตความสลดสังเวช แตก็ไมพนที่วากรรมของสัตว ที่ไดถกูแผดถูก
เผาเพราะกรรมตัวเอง ทําขึ้นมาๆ ก็มาหาตัวเองๆ แลวมันไมมองดูกรรมที่เจาของทาํ 
มีแตจะใหไดอยางใจๆ แตเวลาไดอยางใจทําชั่วก็ไดอยางใจเขาสูใจซี  
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พระใหตั้งใจปฏิบัติใหดีนะ อยาออนขอนะพระ ผมอยูกับหมูกับเพื่อนพูดจริงๆ 
ไมไดพูดโอพูดอวด พูดดูถูกเหยียดหยามหมูเพื่อน แบบหลับหูหลับตาดูบางฟงบางนะ 
เกงๆ กางๆ ดูลักษณะเผลอหรือไมเผลอ ลักษณะมีสติหรือไมมีสต ิ ตั้งทาตั้งทางฆา
กิเลส กระจายออกไปขางนอกมันจะมีลวดลายของมัน ไอนีล่วดลายเซอๆ ก็ออกจาก
ลวดลายเซอๆ ซิ การปฏิบัติ กิเลสไมใชเร่ืองเล็กนอย แหลมคมมากๆ  

ทานจึงยกมาแสดงถึงเครื่องมอืปราบกิเลส สติเปนพื้นฐานสําคัญในการกอตั้ง
ความพากเพียรตั้งแตตน จากน้ันก็สติปญญา คือสติกับปญญา จากน้ันก็สติปญญา
อัตโนมัติ นีก่าวแลวนะ ออกจากสตปิญญาอัตโนมัติ มหาสตมิหาปญญา นี่ละเครื่องฆา
กิเลส คนเซอซาๆ ฆากิเลสไดยังไง มีแตกเิลสฆาคนเซอนั่นแหละ กิเลสกินเลี้ยงกันวัน
ยังค่ํา กินเลี้ยงพระเซอๆ ซาๆ เรานี่ จนเบื่อแหละ เบ่ือกินพระเซอๆ กิเลสเล้ียงโตะกัน
ตลอดเวลา พวกพระเซอๆ เรานี่ไมมีความเฉลียวฉลาดที่จะฟดปากกิเลส มึงกินกอูะไร
นักหนา กินมากี่กัปกี่กัลปแลวมึงยังไมอิ่มพออีกเหรอ ตีปากกิเลสบางซิ ตีปากกิเลสคือ
สติปญญา เขาใจไหม ฟดเขาไปหาจุดสําคญัๆ 

โห ธรรมเลิศขนาดไหน เลิศขนาดเราอยากพูดซ้ําแลวซ้ําเลานะเรื่องความเลิศ
ของธรรม จะเอาอะไรมายืนยัน ใจทีเดียวเปนเครื่องยืนยัน ใจเปนผูปฏิบัติธรรม จะรู
ธรรมเห็นธรรม ใจขวนขวายกิเลสจะมีแตกองทุกขฟนไฟเต็มอยูหัวใจดวยกันทั้งน้ัน
แหละ พระที่มาอยูนี้ก็รับไวๆ มากเรื่องมาก ตองไดตีเอาไวตบเอาไว ไมอยางน้ันมัน
เหลือเฟอแลวก็เฟอ พระเฟออยากเห็นที่ไหนละพระเฟอ มีมากเขาเฟอ พระเฟอนี่เลว
ยิ่งกวาส่ิงทั้งหลายเฟอนะ ยังหยิ่งเจาของอยูเหรอ ไดผาเหลืองพระพทุธเจามาครอบ
หัวโลน ไปทีไ่หนก็หยิ่ง อาตมาๆ ไปเรื่อยๆ  

เดี๋ยวนี้พระพวกเรามีแตพระประเภทอาตมา-โยม อาตมาหยิ่งดวยยศดวยศักดิ ์
ยศศักดิ์เปนยังไง ทานที่ตั้งยศใหก็มมีาแตครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสรูและส่ังสอน
สัตวโลก พระอรหันตที่ควรจะยกยอใหเปนตัวอยางแกโลก ไมไดเปนตัวอยางอันดแีก
ทานผูเปนพระอรหันตแลวนะ ทานพอทกุอยาง อะไรทานพอหมด เหตุใดพระพุทธเจา
จึงทรงตั้งเอตทัคคะ เรียกวาสมณศักดิ ์ ศักดิ์ศรีของพระนัน้แหละ องคนี้เลิศทางนั้น 
องคนั้นเลิศทางนั้น องคนี้เลิศทางปญญา องคนี้เลิศทางฤทธาศักดานุภาพ องคนั้นเลิศ
ทางนั้น ๘๐ องค ที่พระพุทธเจาตั้งเอตทัคคะ เลิศคนละทางๆ  

อันนั้นแหละที่เอามาทุกวันนี้ แทนที่จะเปนตัวอยางอันดีงามมนักลับตัวเลวราย
เขาไปทําลายขนบประเพณีอันดีงามของพระพุทธเจาไปเสียมากตอมาก บวชเขามาตั้ง
หนาตั้งตาหาแตยศแตศักดิ ์ ศีลธรรมในหัวใจไมมองดูเลย เพศนี่เปนเพศศีลเพศธรรม
นะ อยูที่ไหนเพศมีสติเพศมีปญญา เพศสํารวมระวัง เพศอดเพศทน เพศสุขุมคอืเพศ
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ของพระ ไมอยางน้ันเปนสรณะของโลกไมได สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จะเอาคนเซอๆ มา
เปน สรณํ คจฺฉามิ ไดยังไง ตองเอาคนดีเลิศเลอ พุทฺธํ เลิศเลอ ธมฺมํ เลิศเลอ สงฺฆํ 
เลิศเลอ นั่นแหละมาเปนสรณะที่พึ่งที่เกาะของโลก 

พระเราใหเปนที่พึ่งของตัวใหไดนะ ใหดูที่พึ่งของตัวเสียกอน สติตั้งใหด ีสติตั้ง
ดีแลวอะไรไมคอยผิดพลาด ทําการทํางานอะไรสติติดแนบอยูกับตัวจะไมคอยเผลอ ผิด
ก็ไมมาก ถาแบบนิสัยๆ นี่เหลวไดทั้งน้ัน ทางญาติโยมก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติ
เลอะเทอะมากนะเดี๋ยวนี้ เราพูดถึงวาโลกอันนี้มีเลอะเทอะแตพระอยางเดียว โลก
ทั้งหลายยิ่งเลอะเทอะมากกวาพระไปอีก นั่นมากขนาดไหน พากันคิดบางซิ ความสุข
ความทุกข ความเดือดรอนวุนวายกระทบกระเทือนถึงกันอยูมนุษยเรา ถาตางคนตาง
ประพฤตปิฏบิัติดีตอกันแลวของดีไมเฟอ  

สวนมากมีแตของเลวๆ นั่นละมันเฟอๆ อยาทําตัวใหเปนคนเฟอ วันหนึ่งๆ ให
ดูตัวเองอยาใหเฟอ ความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวนี้คนเฟอ นั่งอยูก็เฟอ นอน
อยูก็เฟอ ทําอะไรไปก็เฟอหมด ถาทาํตัวใหเปนคนเฟอ ดวยความเลวแลว ถาตัวดีแลว
อิริยาบถทั้งส่ี ยืน เดิน นั่ง นอน ไมเฟอ พากันจําเอาใหดี เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

พระสีวลีนี้ ครั้งพุทธกาลพระพทุธเจาประทานสมณศักดิ์หรือวาเอตทัคคะให
พระสีวลีเปนผูที่เลิศทางอติเรกลาภมาก ไปที่ไหนเหลือเฟอลนหลามไปเลยพวก
จตุปจจัยไทยทาน ทั้งเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม มนุษยมนา ถวายจตุปจจัยไทยทาน
ทาน ชาติสุดทายทานมาเปนพระสีวลี ทีนี้ผลตามสนอง นอกจากตามสนองใหหลุดพน
ไปแลวยังตามสนองในเวลามีธาตุมีขนัธ ไปที่ไหนปจจัยไทยทานนี้เกล่ือนไปเลย เวลาดู
ประวัติยอนหลังของทาน โห ของงายเมื่อไร เปนนักเสียสละจนร่ําลือ นั่นเห็นไหมละ 
ทานเปนนักเสียสละ นักทําบุญใหทาน จนร่ําลือเร่ือยมา ในวาระสุดทายทานเปนพระ
อรหันต เปนชาติสุดทายแลว ทีนี้จตุปจจัยไทยทานจึงมาสนองสงเสียทานในวาระ
สุดทาย 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงพระธรรมไตรโลกาจารย วัดทุงศรีเมือง กับเราสนิทสนม
กันมาก ทานไมมีคําวาถือเนื้อถือตัว เขานอกออกในไดหมด กับพระเจาพระสงฆพระ
เณรลูกๆ หลานๆ เขาไดหมด ทานไมมีอะไรเลยเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ เปนอันเดียวกัน
กับพระลูกพระหลานไปหมด นิสัยทานชอบพูดเลน พอเจอเราทีไรเอากันละ ทานนิสัย
ชอบเลน พอดีมงีานเผาศพทานอาจารยภุมมี ที่วัดโนนนิเวศน อุดร ทานกําลังฉันอยู 
เรากําลังไปถึงจะไปฉันทีน่ั่น ทานเร่ิมลงมือฉันแลว พอไป มันเปนอะไรมาตั้งแตกอนก็
ไมทราบ ทานพูดกอนนี้อีกดวย พอเห็นเราโผลเขาไป เออ พระสีวลีมาแลวๆ รองล่ันขึ้น



 ๔

เลย เราก็โมโหแตพูดไมออก ทานวาพระสีวลีมาแลวๆ งานเผาศพทานอาจารยภุมมี 
นาจะไมต่ํากวา ๒๐ ปแลวมังที่วัดโนนนิเวศน คงเปนพระสีวลีมาตั้งแตโนนละมัง นี่มา
พูดทีหลังมันโมโห 

พูดนี้มันสอถึงจิตใจของสัตวโลกนะ เร่ืองกวางเรื่องแคบ เร่ืองมีมากมีนอย อยาง
พระสีวลีก็มาตามสายทางของทานทีบ่ําเพ็ญมา เพราะทานเปนนักเสียสละ ตั้งแตเปน
ฆราวาสญาติโยมไปที่ไหนตองเปนหัวหนาเขาตลอด แมที่สุดในงานตางๆ เขาตองมา
เชิญทานไปเปนหัวหนางาน เพราะทานเปนนักเสียสละ นักทําบุญใหทาน เรียกวาลือ
นามมาตลอด ที่นี่สายทางของทานเปนมาอยางน้ี เวลาสุดทายไดถูกยกเปนเอตทคัคะ 
เลิศในทางมีอติเรกลาภมาก ก็อยางนั้น เปนมาตามสายบุญสายกรรม เจาของเคยทํา
มายังไงๆ เปนรอยติดตวัเอง เปนเงาติดตามตัวๆ มาเรื่อยๆ  

ผูที่จนที่สุดกเ็คยเลาใหฟงแลว ไปโผเผอะไรมาเกิดเปนมนุษยแลวก็ไปเปนพระ 
เปนพระแลวไปบิณฑบาตที่ไหนไดอาหารมาฉันไมอิ่มเลย ไมมีวันไหนที่จะฉันอิ่ม ไป
บิณฑบาตพระครูบาอาจารยหรือเปนเจาอาวาสเปนตน ทานก็พยายามทํา ชวยแจกแจง
ชวยสงเสริม ไปบิณฑบาตใหทานออกเดินหนา เขาก็ไมเห็นเสีย ยิ่งอยูสุดทายอาหาร
หมดกอนแลว เปนอยางน้ันตลอด ฟงซินะ นี่โทษแหงความตระหนี่ เห็นชัดๆ ในตํารา 
จนเสียงร่ําลือไปถึงพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน วาพระองคนี้ตั้งแตบวชมาจนกระทั่ง
ถึงวันตาย ฉันจังหันไมมีอิ่มเลย ทั้งๆ ที่อาหารใครก็จัดใหๆ เวลาฉันไปมันหาก...นั่นละ
อํานาจของกรรม มันคอยหมดไปๆ ยังไมอิม่หมดแลว 

อํานาจแหงกรรมใครจะไปคาด คาดกรรมคาดไมไดนะ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมี
อานุภาพใดจะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีกรรมชั่วไปได นั่นทานก็บอกไวแลว ใครจะ
อวดขนาดไหนก็อวด ผูอวดกอ็ยูใตอํานาจของกรรมเหมือนกัน ทีนี้พระองคนั้นไป
บิณฑบาตที่ไหน เวลามาฉันนี่ซิสําคัญฉันไมเคยอิม่ หมดแลวๆ พระทั้งหลายตลอดครู
บาอาจารยทานทดลองทกุอยาง ชวยเหลือทุกอยางก็ไมสําเร็จ เพราะกรรมอยูกับคนๆ 
นั้น คนอื่นมาแกก็แกอยางน้ันละ จนเรื่องราวสะเทือนไปถงึพระสารีบุตร พระโมคคัล
ลาน พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน มาเลยเชียว เตรียมอาหารทุกอยางมาเลย 

ถามทาน ไดทราบวาทานฉันจังหันไมเคยอิ่มตัง้แตวันบวชมา เปนความจริง
ประการใดบาง ยอมรับเลยวาเปนความจริง เปนเพราะเหตุไร ทานถาม ไมมีใครใส
บาตรใหเหรอ มี การสงเคราะหสงหามี แตเวลาเขามาในบาตรแลว ฉันลงไปๆ ยังไมถึง
ไหนขาวหมดแลวๆ ไมเคยอิ่มเพราะเหตุนี้เอง เหมือนกับวาอาศัยอํานาจพระสารีบุตร
เปนวาระสุดทายใหโลกไดเห็น วันนี้ทานจัดอาหารใสบาตรใหเลย พระสารีบุตรเปนผูจัด
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อาหารใสบาตร เสร็จแลว เอา ฉัน ทานก็นั่งเฝาอยูนั้น แตพระสารีบุตรตองจับขอบปาก
บาตรเอาไวใหทานฉัน เอา ฉันใหอิ่มวันนี้ 

พระสารีบุตรทานจับขอบปากบาตรไว ถาปลอยมอืนี้มันจะหมด..อาหาร ทานก็
ฉันเสียเต็มเหนี่ยว ถาเปนหลวงตาบัวนี้จะเอายามสะพายทางนี้ๆ ฉันดวยใสยามดวย ก็
ไมเคยฉันอิม่ วันนี้ฉันอิ่มก็ตองใหเต็มยามดวย เลยอิ่มวันนั้นและตายในคืนวันนั้น 
แปลก จะฉนัมากไปหรือไงไมรู ไมเคยอิ่ม พออิ่มวันนั้นเลยตายคืนวันนั้น นี่ละที่วา 
นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีชั่วไปได นั่น ทาน
แสดงไวแลว เพราะฉะนั้นใครอยาอวดนะ พระพทุธเจาทรงแสดงเองเรื่องกรรม 
พระองคทรงเสวยกรรมมาไมมีใครเกินพระพุทธเจาแหละการเสวยกรรม ทานจึงนํา
เร่ืองกรรมมาสอนโลกแลวจะผิดไปไหน 

ใครอยาประมาทกรรมไมไดนะ ใหกิเลสมันปดหูปดตาไมเชื่อบุญเชื่อกรรม 
อยากทําอะไรก็ทําๆ มันก็มีแตกรรมชั่ว ครั้นสุดทายก็จมเพราะกรรมของตัวเอง อํานาจ
แหงกรรมสําคัญ เอาดูเวลาเราภาวนา เราอยาไปดูที่อื่นใหรูระหวางกรรมดีกรรมชั่ว 
กิเลสกับธรรมฟดกัน ธรรมเด็ดเทาไรกิเลสคอยออนตัวลง พอธรรมออนเทาไรกเิลส
เหยียบหัวทันที มันไมหาบันไดละกิเลสเหยียบหัวเลย กิเลสไมตองหาบันไดปนบันได
ขึ้นไปเหยียบหัวพระหัวคน โดดขึน้ใสหัวนี้เหยียบหัวเลย ออนไมได นี่ไดเห็นชัดๆ 
ประจักษในหัวใจ ถึงขั้นสติปญญาเกรียงไกร เราจะพูดใหฟงทั้งสองเลย เพราะออกจาก
เวทีคือหัวใจดวงนี ้
 เวลาออกปฏิบัติจิตใจมันมืดหนาจริงๆ เจาของก็ตะเกียกตะกายจะเปนจะตาย 
ทนเอาๆ ถึงขนาดตั้งสตนิี้ตั้งไมอยู พอตัง้พับลมพรอมกันเลย ตั้งเพือ่ลม ไมไดตั้งเพื่อ
อยู โถ ขนาดนี้เชียวเหรอ ไปอยูบนภูเขาจะไปฟดกับกิเลส นี้สดๆ รอนๆ มาพูดอยู
เร่ือยๆ จึงไมมีคําวาจืดจาง มันออกจากหัวใจ หัวใจตัวเองที่ลมเหลวสูกิเลสไมได ตั้งสติ
พับลมผล็อยๆ ตั้งเทาไรมันก็ลมตลอดเวลา เคียดแคน น้ําตารวง เราไมลืมนะ น้ําตา
รวงคือสูกิเลสไมได ยอมรับวาไมเปนทา สติตั้งไมไดเลย กิเลสตีทีเดียวลมๆ ตลอด 
 จึงไดเอามาเปนคติ ฟดจนน้ําตารวงจริงๆ ไมใชธรรมดา ออกอุทานในหัวใจเลย 
แตไมไดออกปากพดู โถมึงทํากูขนาดนี้เชียวเหรอ วาอยางน้ัน น้ําตาพังสูมันไมได อยู
บนภูเขาลืมเมื่อไร โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ ทีนี้เอาละบทตัดสินกนันะ เอาละ
อยางไรมึงตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เคียดแคนเต็มหัวใจ ความเคียดแคนนี้
เปนมรรคนะ ความเคียดแคนใหบุคคลผูใดสัตวตัวใดก็ตามเปนกิเลส เปนบาปเปน
กรรม แตความเคียดแคนใหกิเลสที่เปนขาศึกตอเรานี้กลายเปนมรรค เปนอรรถเปน
ธรรม นี่ละมันฝงลึกนะ น้ําตารวงฝงลึกมาก 
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ไปโรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น ไปอบรมกับทาน แลวกลับไปอีกลมทั้ง
หงายอีก เรียกหงายหมา หงายไมเปนทา กลับมาอีกเอาอกี ไมถอย เพราะความเคียด
แคนนี้ฝงลึกมาก บอกวามึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เปนอยูในใจนะ เอาละมึงตองพงึวัน
หนึ่งใหกูถอยกูไมถอย นี่ละมันฝงลึกความเคียดแคนอันนี้ นี่ละเปนมรรค มุมานะ 
หลายครั้งตอหลายหนมันก็ไดซ ิหลายครั้งหลายหนมันก็ไดแหละ ตั้งลมผล็อยๆ ตอไป
ตั้งไดๆ หลายวิธีการที่ฟดกับกิเลส จนกระทั่งตั้งไดๆ ก็ฟดใหญเลย 

เอาที่นี่ไปถึงขั้นที่มันเกรียงไกร มันฟตของมันเตม็เหนี่ยวๆ แลว เปนสติปญญา
อัตโนมัติเลยที่นี่ สติปญญานี้อยูที่ไหนหมุนตัวเปนธรรมจักรเลย ฆากิเลสตลอด  นี่ถึง
ขั้นมันเกรียงไกร เวลานั้นเปนเวลากิเลสฟดเราหงายหมาๆ คราวนี้เราฟาดกิเลสไม
ทราบหงายหมาหงายอยางไรก็ไมรูแหละ สติปญญานี้เวลาไดออกแลวนี่เห็นประจักษ
กับเจาของมนัพูดไดเต็มปากนะ อะไรก็ตามถาไดเปนกับเจาของแลวไมสงสัย ไมตองไป
ถามใครเลย ถึงสติปญญาขั้นอัตโนมัติแลวนี้ฆากิเลสไมมีถอยเลย เปนอัตโนมัติ
เหมือนกับกเิลสฆาทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน หัวใจทุกดวงกิเลสทํางานโดย
อัตโนมัติทัง้นั้น 

เวลามันเปนอนันี้แลวมันถึงยอนไปรูหมด โอ กิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกก็เปน
อัตโนมัตอิยางน้ีเอง อยางที่สติปญญาเปนอัตโนมัติฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน ออ 
เปนอยางน้ีเอง มันหมุนติ้วเลยไมมีเวลาหยุด ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เผลอเมื่อไร
ไมตองถาม ลงสติเปนอัตโนมัติแลวไมมีคําวาเผลอ หมุนติ้วๆ เอาเสียบางทีจนมันขึ้น
เหมือนกันนะจิตกด็ ี ฟดลงไปเหมือนวากิเลสหมอบราบหมดไมมีอะไรเหลือเลย เห็น
แตจาอยูในใจ  

เหอ กิเลสไปที่ไหนหมด หมดแลวเหรอนี่ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้น
มาแลวเหรอ วาเฉยๆ นะ ยังไมไดสําคัญวาเปนอรหันตนะนั่น แตวากิเลสหมอบ เวลา
กิเลสหมอบดวยสติปญญาอัตโนมัต ิ ซัดลงไป ๆ จนกระทั่งกิเลสหมอบเงียบเลย ไมมี
อะไรเหลือ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ ไมไดสําคัญตน 
สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาอีก ซัดอีกๆ เปนอัตโนมัต ิจากอัตโนมตัิเปนมหาสติมหาปญญา ที
นี้ซึมเลย 

ขั้นสติปญญาอัตโนมัติเหมือนกับเรายําอะไรเปนบทเปนบาท ปกๆๆๆ ไป พอ
ถึงขั้นเปนมหาสติมหาปญญาแลวซึมไปเลย ไมไดเหมือนกัน ทานจึงใหนามวา
สติปญญาอตัโนมัต ิ มหาสติมหาปญญา เลยอัตโนมัตินี้ไปแลวเปนมหาสติมหาปญญา
ซึมเลยตลอด ทีนี้กิเลสไมมีบานอยูเรือนอยูแหละ ตั้งแตเร่ิมสติปญญาอัตโนมัตนิี้ไป 
กิเลสจะว่ิงหมอบหลบซอน ที่จะเกิดขึ้นมาเกิดไมได เกิดขึ้นมาอะไรก็ขาดสะบั้นๆ ไป
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เลย จนถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลวซึมเลยเทียว กิเลสมันจะซึมมาทางไหนทางนี้ซึม
รับกันปุบๆๆ เห็นอยูในหัวใจ 

จนกระทั่งถงึขั้นมันแลวกิเลสมวนเสื่อ พรึบลงหมดไมมอีะไรเหลือ นี่อวิชชาตก
บัลลังกจากหัวใจที่มันขึ้นอยูบนหัวใจ มันถือเปนบัลลังกของมัน วาที่การงานในวัฏจักร 
ตอสัตวทั้งหลายเปนประจําไดพังลง พังลงกด็ีดผึงเลยทนัที เหมือนวาฟาดินถลม 
รุนแรงขนาดนั้นนะ กายนี้ไหวไปเลยเชียว ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันใน
หัวใจของเรา รางกายนี้ไหว สะดุงเลยทีเดียว มันรุนแรงขนาดนั้น จึงเหมือนวาฟาดิน
ถลม ความจริงฟาดินเขาก็อยูของเขา แตมันอยูที่ระหวางกายกับจิตมนัไหวกันอยาง
รุนแรง 

ทีนี้อรหันตนอยอรหันตใหญเลยไมถามถึงเลย ไมถามถงึ ทแีรกก็วากิเลสหมด
ไปแลว เหอ มันหมดแลวเหรอกิเลสไปไหนหมด มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้น
มาแลวเหรอ วาตอนนั้นตอนฟดกับกิเลส แตเวลามันขาดสะบั้นจริงๆ เลยไมถามถงึ
อรหันตนอยอรหันตใหญเลย ไมถามเลย นั่นละมันลงไดเปนในหัวใจ นี่ละที่ธรรมเวลา
มีกําลังมากแลวนี้ฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน เหมือนกับกิเลสทํางานบนหัวใจสัตว
เปนอัตโนมัติของมันตลอด ไมวาทางไหนจะเคลื่อนไหวกิเลสทํางานทั้งน้ันๆ เปน
อัตโนมัต ิ แตกอนเราก็ไมเคยคิด แตเวลาอันนี้มันหมุนตัวเปนเกลียว ฆากิเลสเปน
อัตโนมัตินี้ จึงไดยอนไปรู ออ กิเลสทําลายสัตวโลกก็เปนอัตโนมัติเหมือนกัน นั่นมันเขา
รับกันแลว 

พออันนั้นพงัไปแลวมีกิเลสตัวใดที่จะมาแสดงอีก พูดใหมันชัดเจน หมดโดย
ส้ินเชิง พระพุทธเจา พระอรหันตทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ นั่นละบทตัดสินกัน ตั้งแต
นั้นมาทานไมมีงานที่จะแกกิเลสอีกตอไปเลยจนกระทั่งวันปรินิพพาน หมดโดยสิ้นเชิง 
จึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว พรหมจรรยคือการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ฆากิเลสไดส้ินสุดลงไปแลว งานที่ควรทําไดทําสําเร็จเรียบรอยแลว งานอื่น
ที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่น หมดโดยสิ้นเชิง  

นั่นละงานของโลกไมมีทีส้ิ่นสุด ตายกอดกันไปกับงาน แตธรรมนี้เมื่อถึงขั้น
ส้ินสุด ส้ินสุด หมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเขามาสอดแทรกเขาอีกแลว จิตพระพุทธเจา 
จิตพระอรหันตไมมีกิเลสตัวใดจะไปสอดแทรก หมดโดยสิ้นเชิง มันก็ประจักษอยูในใจ 
ทีนี้การเกิดการตายก็เปนธรรมดา เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง แลวจะไปตื่นเตนกับมันอะไร
เร่ืองเปนก็ดี เร่ืองตายกด็ี มันมีน้ําหนักเทากัน เรียนจบหมดแลว แลวจะไปตื่นหามัน
อะไร มีแตมันพังลงไป ธรรมชาตินี้เปนอยางไรมันก็รูอยูนี่ ที่นอกจากกฎ อนิจฺจํ อนันี้
ไมใชกฎ อนิจฺจํ ผานไปหมดแลว มันก็รูอยูงั้น แลวจะไปถามหาที่เกิดที่ตายที่ไหน พระ
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อรหันตทานไมถาม ถึงวาระที่ไหนที่จะควรปลอยวางทานก็ปลอย เขารมไมรมเดียวก็ได 
อยูที่ไหนเขาไปปบพุงไปเลย เร่ืองขันธเร่ืองนี้ทานเรียนจบแลว ทานจะไปตืน่เตนกับมัน
อะไร 

นั่นละมันรูอยางน้ันซิธรรมพระพุทธเจาสอนโลก มีตั้งแตเรียนกันเปนหนอน
แทะกระดาษทั่วโลกดินแดนในชาวพุทธเรา ไมมีใครนํามาสนใจปฏิบัติ ใหไดเห็น
เร่ืองราวดังพระพุทธเจาทรงสอนไวจากการรูการเห็นของพระพุทธเจาแลว ไมมีเลยที่จะ
มาปฏิบัติอยางน้ัน แลวจะเห็นมรรคเห็นผลอะไร เรียนก็เรียนไปอยางน้ันเรียนจดเรียน
จํา ความจดความจําไมใชสมบัตินะ  ไมใชเปนสมบัติของตัวเอง การปฏิบัติผลเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตางหาก นั้นเปนสมบัติของตน รูมากรูนอย ทานจึงวาปริยัติ ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียนนับแต เกสา โลมา นี่ปริยัติแลวนั่น จากน้ันนําอันนี้
ไปคลี่คลายพิจารณา 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ จะควรเปนคําบริกรรมในสมถธรรมก็เอา ใหจิต
สงบดวยอาการเหลานี้กรรมฐานนี้ เมื่อสติปญญาเรามีแลวอันนี้เลยกลายเปนหินลับ
ปญญาไปทีน่ี่ คลี่คลายออกๆ หมด จนกระทัง่หมดโดยสิน้เชิงแลว กรรมฐานเหลานี้ก็
ลดหมดไมมเีหลือเลย เพราะนี้เปนทางเดินทั้งหมด เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตลอด
อาการ ๓๒ เปนทางกาวเดินของจิต จิตยังไมสงบอาศัยอันนี้ใหสงบ บริกรรมอันนี้แลว
สงบอยูกับนี้ พอกาวถึงปญญาคลี่คลายสิ่งเหลานี้ใหแตกกระจายออกหมด ปลอยวาง
โดยหลักธรรมชาติตามความเปนจริง หมดโดยสิ้นเชิง ผานหมดแลวที่นี่กรรมฐาน 
กรรมฐาน ๕ กรรมฐานใดก็ดีผานหมด เมื่อผานไปหมดแลวถึงแดนนิพพานแลวไมมี
กรรมฐาน เราบอกตรงๆ เลย 

ใหเห็นในหัวใจซี กาวไปผานไปๆ พนไปแลวจะมากอดบันไดอยูทาํไม เราขึ้น
บันไดเพื่อถงึบาน เมื่อถึงบานแลวใครจะมากอดบันได อันนี้เปนทางเดินเหมือนบันได 
พอถงึบานแลวบันไดนี้ก็หมดปญหาไปเลย ไมมีใครพูดอยางนี้แหละ พระอรหันตไมมี
กรรมฐาน จะมีอะไรในหัวใจของทาน ทานไมมี เหลานี้เปนสมมุติทัง้มวล นั่น มันก็หมด
โดยสิ้นเชิง นี่ละการปฏิบัติธรรม ถาใครปฏิบัติรู นี้มันไมปฏบิัติ มีแตกิเลสเหยียบธรรม 
เหยียบหัวใจ ธรรมอยูที่หัวใจ กิเลสเหยียบย่ําทําลาย ไปที่ไหนเหอเปนบากันทั้งโลกทัง้
สงสาร มองดูแลวสลดสังเวชนะ ไมมีใครที่จะรูเนื้อรูตัว ไดสติสตังพิจารณาใหเปนอรรถ
เปนธรรมบาง มีแตกิเลสเหยียบเอา ไดเทาไรยิ่งเปนบาดวยการได ไมวาไดลาภไดยศ 
สรรเสริญเยินยอ เปนบากันทั้งนั้นโลกนี้โลกบา บาไมเลิกคือโลกวัฏวน พากันจําเอานะ 
เอาละเทศนเทานั้นละวันนี้ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

