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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หัวใจนี้เทศนถึงนพิพาน 
 

กอนจังหัน 
 พลังของจิตเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร อะไรๆ มันจะเปนอะไรก็เครื่องใชของจติ
ทั้งน้ัน เมื่อจติยังดีอยูอะไรๆ มันก็ไมรุนแรง เรียกวาชวยไดมากจริงๆ เชนอยางคุณเพา
พงาเขียนจดหมายมาหาเรา เขาบอกวาหมอเขากําหนด คือเปนมะเร็ง อยางนานไมเลย
หกเดือน เขาบอกอยางนั้น ไมมีทางแกไขแลว อยางนานหกเดือนตาย เขาเขียน
จดหมายมาหาเรา เมื่อเปนอยางน้ีแลวก็อยากจะภาวนาอยางเดียว เขียนจดหมายมาหา
เรากฏุิจะวางไหม ถาธรรมดาๆ กุฏิกไ็มเคยวางเราบอก ถาตัง้ใจภาวนาจริงๆ แลวไป
เถอะ บอกอยางน้ีเลยนะเรา 
 พอเขาไดรับจดหมายออกเดินทางเดี๋ยวนั้นเลย ตอนเชาถึงแลว “เอา ไดรับ
จดหมายแลวหรือ” “ไดรับเย็นเมื่อวานนี้” เตรียมมาเลย “เอา ถาอยางน้ันใหเลือกเอา
กุฏิ” นั่นเห็นไหมรับกันปุบเลย ใหเขาเลือกเอากุฏิที่อุไร หวยธาร กับกุฏิคุณหญิงกอย
อยูทุกวันนี้ ใหเลือกเอาสองหลัง เขาเลือกเอากุฏิคุณหญิงกอย ตั้งแตนัน้มาเราก็เทศน
ใหฟงทุกเยน็ๆ สามเดือน นั่นละมือเขียนตองมือลบเขาใจไหม ถาตั้งใจทาํจริงๆ เอาไป
เมื่อไรก็ไปได เขาก็มาเดี๋ยวนั้นเลย เราก็เทศนตั้งแตวันนั้นมาตลอดสามเดือนกวา 
 กลับมาแลวปกวา นูนเห็นไหมละ หกเดือน ทีนีม้ันยื่นเขาไปเลยครึ่งป ปกวาลวง
ไปแลว หมอเขาทํานาย เขาบอกวาอยางนานไมเลยหกเดือน เขามาจะไดภาวนาได
กําลังใจ อยาไปสนใจกับมัน ส่ิงนี้มันตายไดดวยกนัทั้งน้ันละ เราบอกตรงๆ คนที่ยังไม
ตายก็คือคนจะตายอยูนั้นละ คนไมเปนโรคคือคนจะตายเหมือนกัน จิตไมตาย สงเสริม
จิตใหมีกําลังใหดี แกก็ไดอบรมเต็มที่ เราก็สอนมาไดปกวา นูนนะเห็นไหมละ หมอเขา
บอกวาอยางนานไมเลยหกเดือน ฟาดไปตั้งปกวา ก็เปนอยางน้ันละอํานาจของจิต 
 พอพดูอยางนี้แลวก็ระลึกถึงทานอาจารยกู อาจารยกวาสององค พี่กับนองกัน 
และเปนญาติกันกับทานอาจารยฝน สนิทสนมกันมากกับเราทานอาจารยกู เพราะเราไป
อยูกับทานที่วัดทุงสวาง หนองคาย มาหาทานอาจารยมั่นไมทัน ทานไปสกลนคร ออก
พรรษาเรารีบมาจากโคราชจะมาใหทัน ไมทันทาน เราก็เลยเถลไถลไปทางหนองคาย 
พักวัดทุงสวาง หนองคาย แตกอนมนัอยูนอก กลางทุง มันสงัดดี เห็นวาสะดวกสบาย 
ทานอาจารยกูทานอยูที่นัน่ อยูกับทาน  
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 องคนี้ละทานจะตายทานอยูถ้ําเจาผูขา ที่อําเภอพรรณานิคม เห็นอยางชัดเจน
อยางน้ีละ ทานสั่งเสียพระที่ปฏิบัติทานอยู โรคทานดูจะเปนมะเร็งที่ตรงนี้ละทา พอถงึ
กาลเวลาแลวทานก็เลยเขาไปอยูทีถ่้ําเจาผูขา เวลาจวนตัวเขามาทานสั่งกับพระเลย 
“จวนแลวนะนี่” ทานบอกเปนระยะๆ “เวลานี้จวนแลว เร่ืองธาตขุันธนี้จะไปไมรอด 
จวนเต็มที่แลว แตจิตใจนั้นไมมีอะไร ทานพูดนะ เหมือนกับวาเครื่องมือของเรานี่ชํารุด
ทรุดโทรมแลว เวลานี้กําลังจะพัง จิตมันไมพงั ผมไมไดมีอะไรกับสิ่งเหลานี้นะ อยาวิตก
วิจารณกับผม” ทานบอกเลย 
 “เร่ืองเหลานี้มันพังดวยกันทั้งโลก ขอใหอบรมจิตใหดี ใหตั้งใจปฏิบัต ิ โรค
เหลานี้เขาถึงไมได จติกบักิเลสเขาถึง เอา ชําระกิเลสใหหมดไปๆ กิเลสออกจากใจๆ 
แลวไมสงสัย นี่ผมจวนแลวนะ” บอกชัดๆ แลวทานก็รีบสอนหมูเพื่อนที่รุมอยูกับทาน 
“ใหตั้งอกตัง้ใจนะ จิตนี้แนที่สุด ขอใหอบรมใหธรรมเขาสูใจ จะไมมีอะไร เร่ืองโรคภัย
ไขเจ็บนี่เพียบอยูอยางน้ี นี่ผมก็จวนจะไปแลว แตจิตผมไมมอีะไรกับสิ่งเหลานี้” นี่ผม
จะไปแลวนะ เห็นไหมละ ทานนั่งสอนอยูนั่นนะ ผมจะไปละ ปบไปเลย อยางน้ันละจิต 
คือรางกายนี้มันจะพัง กส็อนหมดจนกระทั่งหมดวาระนะ นี่ผมจวนแลวนะๆ บอกใหชัด 
พอเสร็จแลวผมจะไปแลวนะ ไป นั่นเห็นไหมอํานาจของจิต ของเลนเมื่อไร 
 ขอใหปฏิบัต ิบรรดาพี่นองทัง้หลาย อยาลืมจิตนะ ไดเห็นชัดเจน เร่ืองการอบรม
จิตนี่ไมมีหว่ันกับอะไรเลย อะไรจะพังอะไรจะไมพัง จิตนี้ไมมเีลย เพราะเปนเจาของ 
เครื่องมือ อันนี้เปนเครื่องมอือาศัยเฉยๆ พอถงึเวลาแลวอะไรชํารุดพอซอมไดก็ซอม 
ซอมไมไดกท็ิ้งไปๆ รางกายของเราก็เหมือนกันรักษาไปๆ เชนอยางเขาโรงพยาบาล ไป
โรงพยาบาลก็คือเขาโรงซอมนั่นแหละ จะเปนอะไรไป ซอมไหวก็ไหว ไมไหว
โรงพยาบาลก็เปนปาชา ปาชาผีดิบผีสด กลับมาก็มี ตายไปในนั้นก็มี 
 ปาชาที่ไหนจะมากยิ่งกวาปาชาที่โรงพยาบาล พูดใหมันชัด นี่ภาษาธรรม เราอยา
เขาใจวาใครไปโรงพยาบาลแลวจะหายออกมาๆ โรงพยาบาลเมื่อรักษาไมไดหมอกย็ัง
ตองตาย จะวาไง เหนือความตายไดยังไง เมื่อรักษาไมไหวก็ตายได โรงพยาบาลจึงเปน
ปาชาดวย เปนโรงซอมดวย ซอมไดก็ได ซอมไมไดก็ปลอยไป ตายๆ นั่นละสําคัญเรื่อง
ตาย คือซอมรางกาย ซอมจิตใหซอมเสียตั้งแตบัดนี้ทกุคนนะ ทุกคนใหซอมจิต  
 เร่ืองกิเลสนั้นนะมันรุมอยูภายในจิตใจ โรคเรื้อรังคือโรคกิเลสกับจิต โรคเรื้อรัง
มีอยูกับหัวใจทุกคนๆ เบียดเบียนทําลาย ไดรับความทุกขความลําบาก พาดีดพาดิ้น นี้
มีแตกิเลสทั้งนั้นพาใหเปน พอส่ิงเหลานี้จางไปๆ ธรรมเขาหลอเล้ียงจิตใจ จิตใจจะ
สงบๆ ความดีดความดิน้จะสงบลงๆ สุดทายไมดีดไมดิ้น อะไรจะเปนยังไงๆ ก็สบาย
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หมดภายในใจ นี่ละอํานาจแหงการอบรมจิต อบรมใหเต็มที่แลวมันจะเปนยังไงก็ไมมี
หว่ัน เฉย ก็เคร่ืองมือ ใชไมไดจะทิ้งเมื่อไรก็ทิง้ เมื่อพอใชไดคอยใชไป 
 ใจนี้ตายไมเปน ใหจําใหดีนะ ใหบํารุงอรรถธรรมคุณงามความดีไว ใสใจใหดี 
ใจนี้ไมตาย ส่ิงทั้งหลายมีมากมีนอยเราอาศัยชั่วเวลามีชีวิตอยูเทานั้นเอง แตใจนี้อาศัย
บุญอาศัยธรรมเทานั้น ไมอาศัยอะไร ส่ิงของอะไรจะมีมากมนีอยชั่วระยะกาล เราอาศัย
เขาไปชั่วระยะกาล พอลมหายใจขาดเทานั้นสิ่งเหลานั้นขาดสะบั้นไปตามๆ กันหมดเลย 
แตบุญกุศลกับใจนี้ไมขาด ติดแนบเลย นี่เปนของเรา เปนอัตสมบัติ สมบัติของตนโดย
แท อันนี้ไปเลย 
 อยางที่พูดทานอาจารยกู ทานสอนพระเณร ทานจวนจะตายทานสอนจนกระทั่ง
หมดวาระ “ผมจะไปแลวนะ ปบๆ ไปเลย ทานสอนวา อยาประมาท เอาจิตใหดี เมื่อ
จิตดีแลวอะไรๆ จะเปนอะไรเปนเรื่องเครื่องมอืของจิต สังขารรางกายเปนเครื่องมือ
ของจิตทั้งนัน้ เอาจิตใหดี ถาจิตดีแลวสิ่งเหลานี้ไมมีปญหาอะไรเลย นี่ผมจวนจะไปแลว
นะ” นั่นบอก “ใหตั้งใจภาวนา” สอนพระ “อบรมจิตใหดี” พอเสร็จแลวผมไปแลวนะ 
ปบไปเลย นั่น ทานเผลออะไรที่ไหน นั่นละจิตดีเปนอยางน้ัน 
 เพราะฉะนั้นจึงใหส่ังสมความดีเขาสูจิต ภายนอกเราอาศัยตั้งแตวันเกิดมาอยู
แลวแหละ ภายในจิตใจนี้สวนมากไมคอยไดอบรม ไมคอยไดสนใจกัน หาแตส่ิงหลอ
เล้ียงภายนอกรางกาย สวนหลอเล้ียงภายในคือบุญกุศลนี้ไมคอยไดทํากนั นี่ละจอม
ปราชญทานสอนลงจุดนี้ กิเลสสอนใหคนโง มันสอนลงไปอกีแบบหนึ่ง ใหลืมเนื้อลืมตัว
ตลอดไป นั่นละคําวาบุญวาบาป ไมมีใครจะเห็นบุญเห็นบาป รูบุญรูบาปไดยิ่งกวา
ศาสดาองคเอก ชีต้รงไหนถูกหมดๆ คิดดูซิกิเลสอยูในหัวใจเรามากนอย ชี้ลงๆ ตรงนัน้ 
ใหแกตรงนั้นๆ ใครบอกไดทีไ่หน ไมมีใครบอก มีพระพุทธเจาเทานั้นมาบอกวากิเลส
เปนขาศึกตอใจ  
 เราอยูกับหัวใจเราตลอดมา เรายังไมรูวากิเลสเปนอะไร กเิลสกับเราก็พันกัน
เปนอันเดียวกันไปเลย อะไรก็วาเราตองการ เราอยางน้ันเราอยางน้ี มีแตกิเลสพาเปน
เราไปหมด หลงกันตลอด สวนพระพุทธเจาแยกปบออกไปเลย กิเลสกับธรรมอยูที่ใจ 
ใหอบรมธรรมใหดี จะไดเห็นเรื่องของกิเลสเปนลําดับ นั่นทานสอนอยางน้ันนะ นี่ละให
พากันตั้งใจปฏิบัติ ใจนี้ไมเคยตาย ที่สุดของใจคือธรรมธาต ุ นิพพาน ไมตาย ทานจึง
นิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุ ไมเคยตาย ตกนรกหมกไหมกีก่ัปกีก่ัลป ทุกขยอมรับวา
ทุกข แตไมตายไมฉิบหายคือใจ 
 จากน้ันมาแลวเพราะโลกอันนี้โลกอนิจจัง ถึงตกนรกตั้งกปัตั้งกัลปมันกม็ี
เปลี่ยนแปลงได เปลี่ยนแปลงจนพนมาได และจากนี้พนไปฟาดจนกระทั่งถงึนิพพาน 
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เปนธรรมธาตุ ไมตาย นั่นเปนธรรมธาตุ นี่จิตดวงนี้ไมเคยตาย นอกนั้นพังทั้งน้ันๆ จิต
นี้ไมพัง ขอใหรักษาจิตใหดี ส่ังสมความดีงามใหมากขึ้นๆ จะชุมเย็นเปนสุข เรายิ่งจวน
จะตายก็เหมือนกันนี่ก็ด ี ยิ่งเรงส่ังสอนเขาไปๆ จวนตายแลวนะ บอก ตายแลวไมมา
สอน ใหพากันตั้งใจเสียนะ ถาเชื่อพระพุทธเจาไมไดแลวเรียกวาเรานี้หมดคาหมดราคา 
เปนเศษมนุษย ถาเชื่อธรรมพระพุทธเจาไมไดแลวใหชี้ตัวเองเลยวา เรานี้เปนคนหมด
คุณคา ไมมีคามีราคา มีแตลมหายใจเทานั้นเอง ถาเชื่อพระพทุธเจาแลวมีคามีราคาเปน
ลําดับลําดา พนไดเลยถาเชื่อพระพทุธเจา เชื่อกิเลสเชื่อมานานแลว ตายกองกันอยูนี่
มากมายขนาดไหน เห็นใครวิเศษวิโสเพราะเชื่อกิเลส แตผูวิเศษวิโสเพราะเชื่อธรรมมี
มากขนาดไหน นั่น เอาอันนี้มาจับกัน วัดเขามาในตวัของเรานี้ เอาละจะใหพร 

หลังจังหัน 
 คนที่มาขอเขาไมไปขอกับคนมีนะ คนมีเงินมีทอง พวกเศรษฐ ี เขามาขอคนจน
อยางเรา จนเทาไรเขายิ่งมาขอมาก การชวยชาติบานเมืองก็หยุดไปแลว รายไดที่มาชวย
ชาติก็หยุดไปตามๆ กัน แตการขอไมไดหยุด เงินที่เขาบริจาคมานี่ให ชวย เพราะฉะนั้น
มันถึงไมทันกัน ขอมากจริงๆ นะ ไมใชธรรมดา ที่เราบอกนี้คือเรารับแลว ที่เราไมรับ
หรือรับไมได เยอะนะ หล่ังไหลมาทุกทิศทกุทาง ก็ไมทราบจะเอาอะไรให มันไมมีจะวา
ไง แตละวันๆ ไมคอยเวนนะมาขอ ทางนั้นมาทางนี้มา สวนมากก็โรงพยาบาลมากกวา
เพื่อน พวกโรงเรียน สองแหงนี่มาก วันหนึ่งๆ จายไมหวาดไมไหวนะ 
 เร่ืองวิทยุก็รูสึกวากระจายไปมากเวลานี้ กระจายไปทุกแหงทกุหน ควรจะไดฟง
จากวิทยุเสียงธรรมทางวิทยุ เวลานี้มีอยูทั่วไป กระจายออกไปเรื่อยๆ  ดูเหมือนจะแทบ
ทุกภาคแลวมัง ทางภาคใตก็ไปไมมากนัก ดูเหมอืนสามแหง พังงา สะเดา แลวก็ทาง
ประจวบ พัทลุงกําลังจะเริ่ม เปนสามสี่แหงทางภาคใต เราพูดจริงๆ ทางภาคใตเรารูสึก
จะหางเหินธรรมะภาคปฏิบติมากกวาภาคอื่นๆ กรรมฐานทานก็ไมคอยไป ไปก็นดิๆ 
หนอยๆ ผูจะแนะนําส่ังสอนใหเปนเนื้อเปนหนังจริงๆ ไมคอยมีทางภาคใต  
 เพราะฉะนั้นพี่นองทางภาคใตเราจึงรูสึกวาหางเหินธรรมมากกวาภาคอื่นๆ นี่ละ
ภาษาธรรมฟงเอา คือพระปฏิบัติทั้งหลายทานไมคอยไดไปทางนูนมาก ภาคอื่นไปทัว่ๆ 
ไป ทานสอนเปนเนื้อเปนหนังจริง ๆ ภาคปฏิบัติสอน ไมไดสอนสุมสี่สุมหานะ คือทาน
ปฏิบัติมาทานก็จริงจังๆ ตลอด เวลาทานสอนคนอื่นทานก็สอนแบบเดียวกัน  สอน
แบบจริงจัง ไมเหลาะแหละ แตทางภาคใตนั้นกรรมฐานเรามีนอยมาก เพราะฉะนั้น
อรรถธรรมจึงไมคอยกระจายไปทางนูนเหมือนภาคอื่นๆ มีนอยมากทีเดียว  
 นี่ทางวิทยุเราก็เร่ิมไปทางพังงา สะเดา ประจวบคีรีขันธ นี่กําลังจะเริ่มที่พัทลุงอีก
แหงหนึ่ง ตอไปนี้จะกระจาย ถาธรรมะกระจายไปที่ไหนความสงบรมเย็นจะมี ถาธรรมะ
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ไมไปแลวอะไรจะเจริญก็เจริญเถอะ เจริญดวยฟนดวยไฟทั้งนั้นแหละ ธรรมะเทานั้น
เปนน้ําดับไฟๆ ที่ไหนมีธรรมไมตองวาที่นั่นเจริญไมเจริญ เจริญแลว มีธรรมอยูทีไ่หน
จะเจริญอยูภายในใจ ชุมเย็นภายในใจ ถาไมมีธรรมแลวก็ไปเจริญภายนอก ดีดดิ้นอยู
กับภายนอก เปนฟนเปนไฟไปเลย ไมไดชุมเย็นเหมือนธรรมภายในใจ ธรรมภายในใจ
นี่ผิดกันมากทีเดียว อยูกบัผูใดก็ตามเย็นสบาย  
 ดังที่เคยพูดแลววาพระทานอยูในปาในเขา ทานสั่งสมแตธรรมตลอดเวลา ทาน
เย็นมากนะ เรามองไปทีไ่หนมองไปๆ พูดไมลําเอียงนะ มองไปไหนก็มองไปเถอะ จุดที่
เดนแหงความสุข ความสงบเย็นใจ ความสวางไสว ความแปลกประหลาดอัศจรรย  จะ
อยูตามปาตามเขาที่พระทานบําเพ็ญ ที่นั่นเจริญ เจริญในหัวใจ นอกนั้นกม็ีแตตื่นลมตืน่
แลงกันไปอยางน้ัน ไมไดมีความจริง แตนี้เปนความจริงประจักษใจๆ ของผูปฏิบัติ
ธรรม 
 พอตื่นปบนีท้านทํางานของทานแลว ทํางานอยูภายในใจ สํารวมระวังใจตลอด 
มันจะคิดไปในแงใดมุมใด ผิดทานตบปบๆ มันก็ไมมทีางคดิไปในทางชัว่แลวนําความ
เดือดรอนมาสูตัวเรา คิดในทางที่ด ี ทางที่ดีนัน้สงเสริมขึ้นเรื่อยๆ ทางชั่วปดออกๆ 
จิตใจเมื่อมีการบํารุงรักษาก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้อยูไหนถาใจเปนสุขแลวมันเย็น
ไปหมดนะ ถาใจเปนทุกขไมมอีะไรสขุในโลกนี้ ทุกขหมด มันทุกขมันสุขอยูที่ใจ อยา
มองขามหัวใจไปนะ อยูที่ไหนใหดูใจตัวเอง ถาใจเราเดือดรอนวันนี้เราไมสบายเราเปน
ทุกขแลว โลกที่เขาไมสนใจกับธรรมเลยยิ่งเปนทุกขกวาเรา เราเปนผูมีธรรม มีธรรม
บํารุงรักษาจิตใจไมคอยเดือดรอนมากนะ 
 อยางที่พระทานบําเพ็ญธรรมอยูในปาทานไมคอยเดือดรอน ทานบํารุงรักษาใจ
ตลอดเวลา สงางามอยูอยางน้ันละ เร่ืองอาหารการกินที่อยูที่อาศัยทานไมไดสนใจ ยิ่ง
กวาการอยูในปาของทาน ทานสนใจในการอยูในปาในเขา ที่สงัดงบเงียบเพื่อบํารุงธรรม
เขาสูใจ ที่ไหนเอิกเกริกเฮฮาที่นั้นทําลายธรรม ทานจึงไมชอบอยู อยูในปาในเขา อยางที่
พระจิตตคุตตทานแสดงไวในธรรม ทานอยูถ้ํามาตั้ง ๖๐ ป ฟงซิ พวกรุกขเทวดาหอม
ลอม รักทานมาก ทานจะไปที่ไหนๆ เขาหักเขาหามดวยวิธีการตางๆ เทวดา เขาไมยอม
ใหทานไป  
 แมที่สุดพระราชามานิมนตใหไปในพระราชวังเทวดาก็ไมพอใจ ทานเองทานยิ่ง
ไมพอใจใหญ ไมอยากสนใจกับใคร ทานอยูในภูเขาองคเดียวเทานั้น เรียกวาพระจิตต
คุตต แปลวาผูรักษาจิต แปลออกแลวนะ ทานสํารวมมากทีเดียว เพดานถ้ํานี้ ทานไม
เคยมองขึ้นเลย บรรดาพระลูกศิษยลูกหาไปเยี่ยมทาน พอไปเห็นก็พากันตื่นเตนในที่
นั่นที่นี่ ตามถ้ําตามอะไร ชี้นั้นชี้นี้ เขามีวาดภาพพระพุทธรูปไวที่นั่น พระพุทธเจาดูวา 
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๗ พระองคหรือไง องคนั้นชื่อนั้นๆ เวลาทานจะใสปญหา ทานพูดเรียบๆ แลวทานใส
ปญหา “เออ พวกทานทั้งหลายนี่ตาดีนะ ผมอยูในถ้ํามานี้ได ๖๐ ป ผมยังไมเคยเห็น
รูปพระพุทธเจาทั้งหลายที่ทานทั้งหลายพูดอยูเวลานี้เลย” คือทานไมมองขางบน ดอก
พิกุลหลนเต็มลงมาหนาถ้ํา ทานวา “เออ ดอกพิกุลหลน” ทานไมไดแหงนขึ้นไปด ูนั่น
ละทานสํารวมจิต 
 เทวดารักมากทีเดียว รักทานมาก เวลาพระราชามานิมนตใหไป ทานไมยอมไป 
ไปในพระราชวัง สุดทายพระราชาหาอุบาย ทานไมไปใหเลยนี่ ทํายังไงทานถึงจะไปให 
ตองขออภัย เอาผามารัดนมแมลูกออน รัดถันรัดนมไวหมด ตีตราไวเลย พระราชา
รับสั่งใหเอาผามารัดนมแมลูกออนกาํลังกินนมอยูนั่น เอาผามารัดนมไวแลวตีตราๆ 
แลวก็ใหไปนมินตพระจิตตคุตตลงมา ถาพระจิตตคุตตไมลงมาเมื่อไรเด็กตองหิวนม
ตาย ทานหาอุบายเอาพระจิตตคุตตลงมา 
 พอไดยินวา พระราชาทานรับสั่งใหเอาผาขาวผาอะไรก็ตามปดนมแมลูกออนไว
หมดเวลานี้ เด็กรองงอแงไมไดกินนมแม รอแตทานพระจิตตคุตตลงไปแลวทานจึงมา
เปดผาปดนมไว ลูกจะไดกินนม ทานก็ โอย โดดลงเขาเลยเชียว ไมอยู โอยตายๆ อยาง
นี้ทํายังไงทานวา แตกอนทานไมสนใจ เขามานิมนตไมไป พอวาพระราชาทานเอาผามา
พันนมแมลูกออนไวหมดไมใหกินนม จนกวาวาพระจิตตคุตตมาพระราชวังแลวทานจึง
จะรับสั่งใหเปดผา พระจิตตคุตตโดดลงเขาเลยเชียว ลงไปกห็าพระราชาพอสมควรแลว
ทานกลับมา พอทานกลับมาแลวพวกเทวบุตรเทวดาหอมลอมอยูหนาถ้ําเต็มไปหมด 
รุกขเทวดารักทานมากทีเดียว ทานไมลงไปงายๆ นี่ก็ถึงขนาดเอาผารัดนมแมลูกออน
ไมใหกินนมทานถึงลงไป เพราะทานสงสารเด็ก ทานลงไปเทานั้น นอกนั้นทานไมไป
งายๆ  
 ทานผาสุกเย็นใจอยูในปาในเขา ดูจิต สงบรมเย็น สงาผาเผยอยูภายในใจ ที่ไหน
ก็สงาหมดถาใจสงาอยางเดียว ถาใจยุบยอบเหี่ยวแหงแลวอยูไหนแลวไมมีอะไรชุมเย็น
ละ มันชุมเย็นไปจากใจ เพราะฉะนั้นจงพากันอบรมใจใหมีความชุมเย็นดวยธรรม ชุม
เย็นดวยอยางอื่นมันก็ลอแหลมตอฟนตอไฟ ความชุมเย็นทางโลกมันมีไฟแทรกเขามา
ดวย พอร่ืนเริงบันเทิงแลวก็โศกเศรามาดวยกัน แตความรื่นเริงในธรรมนี่ไมมี อยูที่ไหน
สงบสบายเย็นไป ทานจึงใหอบรมจิตใหดี ถาจิตดแีลวสบายหมดนั่นแหละ 
 หลักใหญอยูในจิต ศาสนาใดๆ ที่จะสอนเรื่องจิตนี้เราไมปรากฏนะ แตพุทธ
ศาสนาเทานั้นที่สอนจิต เนนหนักลงที่จิตอยางเดียว ถูกจุดมหาเหตุของฟนไฟมันเผาอยู
ในใจ และธรรมที่เลิศเลอก็จะเกิดขึน้ที่ใจเมื่อบํารุงรักษาถูกทาง เชนอยางการอบรม
รักษาจิต มจีิตตภาวนาเปนตน นี่คือการบํารุงใจ ใจจะมีความสงางามขึ้นเปนลําดับ ถา
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ไมมองดูใจเลย มองดูแตส่ิงภายนอกจนกระทั่งวันตายก็หาความสุขไมเจอคนเรา ใครจะ
เอาอะไรมาอวดก็อวดเถอะ ถาจิตแหงผากจากธรรมเสียอยางเดียวหาความสุขไมได 
ขอใหจิตชุมเย็นกับธรรม อยูที่ไหนเย็นไปหมด ไมทราบวาอะไรบกพรอง อะไรขาดเขนิ 
จิตไมกระวนกระวาย จิตสบายเสียอยางเดียวมันเลยสบายไปหมด ถาจิตบกพรองเสีย
อยางเดียว ไดมาอะไรๆ มีแตบกพรองตลอด ตองการเรื่อย จะเอาอยางน้ันจะเอาอยาง
นี้ สุดทายตายทิ้งเปลาๆ ไมไดอะไร เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรมจิต  
 นี่ทางวิทยุก็ออกแลว วิทยุเราที่เทศนทั่วประเทศไทยเวลานี้ก็ออกทกุแหงทุกหน
แลว ควรจะไดยินไดฟง เสียงในวิทยุนั้นก็คือเสียงเรานั่นเอง เสียงเราก็คือเสียงธรรม 
พูดอยางตรงไปตรงมา ทานทั้งหลายที่ไมเคยไดยนิสํานวนของพระเทศนแบบนี้ ก็ใหฟง
เอานะ เทศนทั้งหลายเราเคยเทศน หลวงตาก็เคยเทศนแตกอนที่ยังไมเคยปฏิบัติ เรียน
ปริยัติอยู เขาเทศนอยางไรก็เทศนแบบเขา เขาเทศนเร่ืองกลวยหอมกเ็ทศนแบบเขา 
เทศนเร่ืองกลวยไขก็เทศนแบบเขา เทศนขาวตมขนมก็เทศนแบบเขา กินขาวตมขนม
เขาไปเรื่อยๆ เจาของก็ไมทราบวาธรรมเปนยังไง ทานสอนวายังไงก็วาเปนเหมือน
นกขุนทอง  ไมไดศพัทไดแสง นี่เวลาเรียนหนังสืออยูก็เปนอยางน้ัน 
 เวลาออกมาปฏิบัตินี่นะ ทีนี้ความรูความเห็นขึ้นภายในจิตใจนี้ตรงแนวๆ  
เคลื่อนไปอืน่ไมไดนะ รูขึ้นยังไงตองพูดตามความจริงที่รูที่เห็น ผิดถูกประการใดตอง
พูดตามความผิดถกูที่รูทีเ่ห็นนั้นออกมาๆ ทีนี้ภาษาอยางที่แสดงใหพี่นองทั้งหลายฟงนี่
ไมใชภาษาเดิมของเรานะ ภาษาเดิมของเราที่เรียนปริยัติเหมือนทั้งหลายนั่นแหละ  
เทศนก็แบบเดียวกัน เราเคยเทศนมาแลว แตพอมาภาคปฏิบัติกลับตาลปตรนะ 
กลายเปนสํานวนโวหารเปนขวานผาซาก เทศนกระทบกระแทกแดกดัน โลกเขาเคยได
ฟงความนิ่มนวลออนหวาน เขาจะถือวาธรรมะที่เทศนตรงไปตรงมาตามหลักความจริง
นี้เปนความกระแทกแดกดัน กระทบกระเทือนไป เปนอยางน้ัน นอกจากผูที่ฟงเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมจริงๆ แลว จิตใจจะคอยดูดดืม่ๆ แลวติดเลยที่นี่นะ นั่นเปนอยางน้ัน 
 ภาษาธรรมะภาคปฏิบัติจึงตรงไปตรงมา เวลาปฏิบัติมันเห็นอยูในใจ มันเปน
อยางน้ีๆ เราจะเลี่ยงไปพูดอยางน้ันขัดตออันนี้ พูดไปไมได นั่น เปนอยางน้ีตองพูด
อยางน้ี เปนยังไงตองพดูอยางน้ี ทนีี้สํานวนเทศนก็เลยกลายเปนขวานผาซากไป พดู
อยางตรงไปตรงมาตามที่รูที่เห็น ไมผิดไมเพี้ยนไปอืน่ละ มันตางกันอยางนี้แหละ 
สํานวนนี้มาเกิดเมื่อออกมาปฏิบัติแลวนะ สํานวนที่เทศนอยูทกุวันนี้ ไมไดเกิดมาดั้งเดมิ 
เรียนใหพี่นองทัง้หลายทราบ ดั้งเดิมก็เหมือนเราๆ ทานๆ ที่เทศนอยูทั่วประเทศไทย 
เราเคยเทศนมาแลวเทศนอยางน้ี 



 ๘

 แตพอมาปฏบิัติธรรมรูเขาไปตรงไหน เห็นเขาไปตรงไหน เราจะหลบๆ เล่ียงๆ 
ไปไมไดนะ มันขัดตอความจริง เราตองพดูตามหลักความจริงๆ เมื่อพูดตามหลักความ
จริงมันก็เลยกลายเปนขวานผาซากเลย ตรงไปตรงมาๆ คือเล่ียงไมได เพราะฉะนั้น
สํานวนธรรมที่เทศนใหพี่นองทั้งหลายฟงกรุณาทราบตามที่เรียนใหทราบนี่นะ คือเทศน
ตามหลักความจริงของธรรมที่เปนยังไงๆ แลวออกมาตามนั้น ๆ หลบๆ หลีกๆ เล่ียงๆ 
สูงๆ ต่ําๆ หลบนั้นหลบนี้ไมเปน ตองตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิดเลย ถูกบอกวาถกู 
ถาเพี้ยนๆ ไปไมใชธรรม ธรรมตองตรงไปตรงมาตามหลักความจริง นี่ละที่เทศน  
 ทุกวันนี้มันเปนสํานวนอันนี้แลวนะ สํานวนอยางที่เทศนใหทานทั้งหลายฟง เชน
อยางออกทางวิทยุ ออกทางไหนก็ตาม เปนสํานวนปาลวนๆ ที่ออกมาจากภาคปฏิบัต ิ
ไดรูไดเห็นเปนขึ้นมายังไง เล่ียงไมได ตองพูดตามหลักความจริงลวนๆ ไปเลย มันเลย
เปนสํานวนกระแทกแดกดัน สํานวนขวานผาซากในความรูสึกของกิเลส แตใน
ความรูสึกของธรรมนั้นยอมรับๆ ทันทีๆ นี่ละที่เทศนใหทานทั้งหลายฟง ก็ใหกรุณา
ทราบเอาไว สํานวนอันนี้เปนสํานวนปา สํานวนภาคปฏิบัติ จึงพูดอยางตรงไปตรงมา
อยางน้ัน เวลาแกกิเลสจะหลบๆ เล่ียงๆ ไมได ตองแกแบบนี้แหละ กิเลสอยูตรงไหน
ผางเขาไปตรงนั้น ผางเขาไปตรงนั้นเลยหลบหลีกไมได เวลารูมันก็รูตามนั้นแหละ ทีนี้
เวลาเทศนจะเทศนแบบไหน ก็เทศนแบบที่รู 
 ใหพากันฟง วิทยุก็เปดอยูทุกแหงทกุหน เวลาวางมีใหเปดวิทยุฟงแลวนํามาเปน
คติเครื่องเตือนใจ วิทยุนี้มีหลายขั้นของธรรม ธรรมที่เราเทศนนี้มีทุกขัน้ ตั้งแตพืน้ๆ  
พูดใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย ตั้งแตพื้นๆ ถึงนิพพานเลย ธรรมที่เราเทศนทั้งหมดนี่
ไมบกพรอง ออกจากหัวใจนี้เต็มสัดเต็มสวนทุกอยาง หัวใจนี้ก็เหมือนกันเทศนถึง
นิพพานไดเลย เราไมสงสัย จากภาคปฏิบัติที่รูที่เห็นนี้แหละ ไมออกจากไหน แตกอน
ไมรูไมเห็นมันก็พูดไมได วานิพพานก็ เอ นิพพานมีจริงหรือไมมีนา นั่น เรียนไปถึง
นิพพานยังไปตั้งเวทีตีกบันิพพานอีก เอ นพิพานมีหรือไมมนีา  
 อานนิพพานอยูในตํารา แตใจมันไมยอมรับ เอ นิพพานนี่มีหรือไมมีนา พอ
ปฏิบัติเขาไปๆ เจอเขาอยางจังๆ เปนลําดับลําดาตั้งแตพื้นๆ เจออยางจังๆ ทั้งน้ัน ที่
พระพุทธเจาสอนไวไมมผีิดเพี้ยนเลย ตรงแนวๆ นี้มันยอมรับ ๆ บืนเรื่อย พุงๆ ๆ ผาง
เขาถึงจดุอันใหญโตนั้นเสียวานิพพานมีหรือไมมหีายเงียบเลย เหอ เปนอยางน้ีเหรอ 
เทานั้นพอ นี่ละธรรมพระพุทธเจาชี้บอกเขาจุดที่ถกูตองดีงามๆ ไมมีผิดเพี้ยน จึง
เรียกวา สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ปฏิบัติตามเถอะจะรูอยางน้ี 
 พระพุทธเจานิพพานแลว ธรรมนั้นแลวินัยนั้นแลเปนศาสดาของเราทั้งหลาย 
แทนพระพุทธเจาเวลาพระองคลวงไปแลว ผูใดปฏิบัติตามอรรถตามธรรมผูนั้นชื่อวา
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ตามเสด็จพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา ใหจําคํานี้ไวนะ อยาไปคิดวาพระพุทธเจา
นิพพานอยูเมืองนูนเมืองน้ี นั้นเปนสรีระ พระสรีระตายไดดวยกันคนเรา พระพุทธเจา
ทานก็นิพพาน เรียกวาตายได แตธรรมวินัยที่สอนไวนี้เปนธรรมลวนๆ ไมตาย ที่จะเปน
ครูเปนอาจารยสอนพวกเราทั้งหลาย และเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา ใหยึดหลักน้ีไว
เทากับเราตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวนั่นแหละ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้พอ 
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