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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สายบุญสายกรรมมีอยู 

 นูนผากองพะเนิน ที่แจกทางนูนไมพอ ยังขาดอยูเยอะ คราวนี้เลยจะตองเอาผา
นี้ไป ไปแจกทางนูนใหครบ ยังขาดอยูเยอะ บอกเขาใหรอไวกอน เราจะเอามาแจกให
ครบทีหลัง ตองเปนผาจํานวนนี้ละเอาไปแจกใหครบหมด 
 หลวงปูมั่นทานฉันไมมากนะ ฉันหมากก็ดี สูบบุหร่ีก็ดี ทานไมสูบมาก ไมถงึ
ขนาดเปนปอบเหมือนพวกเรา เขาใจไหม กินอะไรก็กินมากจนเปนปอบ ถาวาสูบบุหร่ีก็
ฟาดเสียควันโขมงเลยเปนปอบบุหร่ี ถาวาหมากก็ปอบหมากไปเลย เลยเถิด ทานฉันไม
มากนะ ตอนเชาทานจะสูบบุหร่ีตอนฉันเสร็จแลวทานจะสูบบางเล็กนอยไมมากนัก แลว
ก็ตอนบาย และตอนค่ําที่พระขึ้นไปทานจะฉันหมาก วันหนึ่งนาจะไมเกนิสามคํา บุหร่ีก็
พอๆ กัน จะไมเกินสองสามมวน ทานสูบไมหมดแหละ พอหมดแลวก็ทิ้งไปเลย เราก็
เรียกวามวนไปเลยเทานั้นเอง ทานสูบหนหนึ่งเรียกเสียมวนหนึ่งไปเลย ไมหมดแหละ 
ทานทําอะไรรูสึกวาพอดิบพอดี ไมเห็นมีอะไรเลยเถิด พวกเรานี่พวกเลยเถิด ถาเทียบ
กับทานแลวพวกเราทั้งหมดนี้ ไมยกเวนบอกวาทั้งหมดนี้พวกเลยเถิด ทานไมเลย ไมวา
อะไรๆ  

ที่วัดมีทางจงกรมไหมละ (มีครับผม) ทางจงกรมที่นั่งสมาธภิาวนา ถาไมมีให
หนีจากสมุทรสาคร มันหนักสมุทรสาคร เขาแบกพระไมเปนนาสะแตก หนัก ใหเขี่ยลง
ทะเลหลวง วาเปนกรรมฐานๆ มีแตชื่อนะ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาน้ีคืองานของพระ
แท งานอื่นไมจําเปน อยางวัดปาบานตาดตั้งแตเร่ิมสรางวัดมา แตกอนสรางวัดเราก็
ดําเนินมาอยางน้ัน ทีนี้พอมาสรางวัดก็แบบฉบับเดิมไมลดละ วัดปาบานตาดไมมอีะไร
ลดละ เสมอตนเสมอปลายเรื่อยมา พระจะมากขนาดไหนการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้
เสมอตนเสมอปลายทั่วหนากันทั้งวัดเลย  

ที่ทําความเพียรของทานเราเขียนประกาศไวชองน้ีๆๆ บอกวาหามเขาๆๆ คือ
ไมใหมีใครเขาไปเลย ประชาชนไมใหเขา แมแตพระดวยกันไมนาเขาก็ไมใหเขา คือเรา
จะวาเปนนิสัยหรืออะไร ความจริงมันเปนอยางน้ัน วาอะไรแลวเด็ดขาดไปเลย พระสุมส่ี
สุมหาจะไปเขานั้นไมได ถูกขนาบเลย พระโกโรโกโสมาเที่ยวโลเลโลกเลก จะไปเที่ยวดู
วัดหามไมใหเขา ไลหนีเลย เราไมใหเขา นอกจากพระตั้งใจปฏิบัติ หรือพระปฏิบัติเราก็
ใหเขาดูได ประชาชนที่จะเขาไปในวัดเรา ในบริเวณทําความเพียรของพระนี้จะไปดวย
เหตุดวยผลจริงๆ บางทีก็ใหพระนําหนา พาไปดู 
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ถามีเหตุผลควรจะเปนอยางน้ันเราก็ส่ังใหเปนอยางน้ัน ใหพระนําเขาไปดู ดูทุก
ซอกทกุมมุไปเลย ถาธรรมดาหามเขา ไมใหเขานะ เราเขียนปายติดไวๆ หามเขาๆๆ 
ตามชองๆ ไวหมด ใครจึงไมเขาได นั่นละทําเลความเพียรของพระอยูขางใน ทานทํา
จริงทําจังสม่ําเสมอตลอด วัดปาบานตาดเราพูดตรงๆ ไมโมไมคุย เสมอมาตลอด จะมี
พระมากพระนอยเพียงไรพื้นฐานสําคัญคือการภาวนาของพระ จะไมมลีดหยอนผอน
ผันเลย เราเขมงวดกวดขันตลอดมาในการภาวนาของพระ งานการไมใหมี หากวาจะมีก็
มีเฉพาะเราเกี่ยวกับประชาชนหรือใครบางเล็กนอย สวนพระไมใหออกมายุงเลย เรา
สงวนพระจริงๆ ทางดานภาวนาไมใหอะไรเขาไปแตะตองทานละ ใหทานทําภาวนา  

ที่ฉันจังหันทุกวันนี้ไมเคยครบองคนะ ขาดไมต่ํากวาวันละ ๙ องค ๑๐ องคทาน
ไมฉัน บางองคนานหลายวันถึงจะฉนั การที่ไมฉนัของทานเรากเ็คยไมฉันมาแลว ดีทาง
ความเพียร ใหทานรูจักประมาณ คืออดอาหารอดมากอดนอยเราเปนคนแนะ คือเราได
ดําเนินมากอนแลว สวนอดอาหารเรานี้อดมาก จนทองเสียเลย นี่ละมันจะตายตอนปจะ
ชวยชาตินั่นแหละ พอดไีดยาหมอเติ้งมา นั้นละที่เรามีชีวิตมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
ทองเสียเสียมาตั้งแตเราเริ่มออกปฏิบัติ พอเร่ิมออกปฏิบัติผอนอาหารดี อดอาหารดี
ทางความเพียร ตอไปมนัก็หนักเขาๆ เลยมักจะมีแตอดๆ เร่ือย ยิ่งไปคนเดียวเทานั้น
แหละมันเต็มที่แลวไมออกมาฉัน  

นี่เราทําของเรามาอยางน้ัน เร่ืองการงานใดๆ ที่จะมาเกี่ยวกับเราในเวลาความ
เพียรบอกไดเด็ดขาดเลยวาไมมี ไมมงีานใดเขามายุงไดเลย ตั้งแตประชาชนญาติโยมก็
เขามายุงไมได เราไปเราจะไปหาที่สงัดๆ ถาบานใดไปพักนอกบานเขาเห็นหลั่งไหล
ออกมาหาเรา โอ บานนี้ไมเปนทา คอืเขาจะมารบกวน ไมไดภาวนา เพราะฉะนั้นการ
ภาวนาจึงไปหาที่หมูบานเล็กๆ นอยๆ ส่ีหาหลังคาเรือน เกาหลังสิบหลังคาเรือน ไปอยู
อยางน้ันตลอด ไมไดไปอยูบานใหญบานโต คือการภาวนาถือเปนสําคัญมาก ถาคนมา
เกี่ยวของมากๆ โอ บานนี้ไมเปนทา คือไมเปนทาทางดานภาวนาของเรา 

ทําจริงทําจัง นี่พูดใหหมูเพื่อนฟง เพราะนิสัยอันนี้เปนนิสัยอยางน้ัน จริงจังทุก
อยาง ถาไดลงทางไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย ทําความพากเพียรนี้ก็เปนเวลา ๙ ป นี่
เรียกวาขาดสะบั้นตกนรกทั้งเปนเวลา ๙ ป ตัง้แตพรรษา ๗ ออกปฏิบัติจนกระทั่ง
พรรษา ๑๖ ไดไปรับโอวาทจากพอแมครูจารยมั่นมาอยางเต็มหัวใจแลว นั้นละทีนี้ทุม
หมดนะ ไดฟงอยางถึงใจเร่ืองมรรคผลนิพพานหายสงสัย แตกอนความสงสัยมันมี ใน
ตํารับตําราทานก็บอกวามรรคผลนิพพานมีดังพระพุทธเจาแสดง แตผูไปอานมันคนมี
กิเลส อานไปมันก็สงสัยไปจนได แบงกินอยูเร่ือยๆ  
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จึงไดไปหาพอแมครูจารยมั่น พอไปทานก็จี้ลงเลยทีเดียว ฟงธรรมของทาน
อยางถึงใจ จากน้ันมาแลวทีนี้ทุมเลยนะ ไมมีเหลืออะไร ทุมเลย ถึงพรรษา ๑๖ จึงได
ตัดสินกันลงได ในระยะนี้เปนเวลาที่ตกนรกทั้งเปนๆ เราไมเคยไดอยูเปนความ
สะดวกสบายในระยะ ๗ ปถึง ๑๖ ป ไมมีเวลาจะไดอยูสะดวกสบายเลย มีแตฟดกันกบั
กิเลสตลอดเวลา อดขาวนี่สําคญั คืออดขาวนี่สติดี อดมากเทาไรสติยิ่งดีๆ สืบเนื่องกัน
ไป แลวการหลับนอนถาลงอดอาหารไดสองวันไปแลวไมมลีะความงวงเหงาหาวนอน 
นอนหลับอยางมากก็เพียงสองชั่วโมง ในคืนหนึ่งๆ นอนหลับเพียงสองชัว่โมง นอกนั้น
เปนเวลาทําความเพียร โดยความโงกงวงไมมารบกวนเลย เพราะการอดอาหาร 

นี่ก็ทําอยางนั้นตลอดๆ เลยจนกระทั่งทองเสีย ทองมันเริ่มเสียตั้งแตพรรษา ๑๐ 
เสียไปเรื่อยๆ ๆ หากไมสนใจยิ่งกวามุงตอมรรคผลนิพพาน อันนี้รุนแรงมากทีเดียว 
เพราะฉะนั้นรางกายของเราจึงทรุดมาก เพราะจิตมันพุงตอมรรคผลนิพพาน มันไมได
มาเกี่ยวของกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธวาจะเปนจะตายอะไรๆ ไมสนใจ จนกระทั่งพดูให
ชัดเจนก็วาลงเวทีแลวพรรษา ๑๖ เปนพรรษาที่ระหวางธรรมกับกิเลสฟาดขาดสะบั้น
กันลงจากใจ เปนพรรษาที่ ๑๖  

นั่นละขาดกันเปนคนละฝง ฝงวัฏฏะ ฝงวิวัฏฏะขาดสะบั้นใหเห็นประจักษใจ 
โลกน้ีวางไปหมดเลย ไมมีละเรื่องเกิดแกเจ็บตาย ตายกองกันดังที่เคยเปนมาตั้งกัปตั้ง
กัลปบัดนี้ไดตัดสินกันขาดสะบั้นลงแลว โดยแยกฝงกันตามหลักธรรมชาติ ถาพูดถงึ
เร่ืองฝง ฝงนี้คือฝงวัฏวน ฝงน้ีคือฝงวิวัฏฏะไมตองมาหมุน คือฝงแหงพระนิพพาน ได
ขาดสะบั้นลงไปเห็นประจักษใจ เปนพรรษาที่ ๑๖ แลวก็ขาดจริงๆ ดวย ไมเคยปรากฏ
วามีกิเลสตัวใดเขามาแทรกในจิตใจ โดยที่เราแนใจตั้งแตขณะน้ันแลว แลวยังมีมาโผล
ขึ้นมาอีกใหไดเกิดความสงสัยหรือตอสูกันอยางน้ีไมมีเลย  

นั่นละพรรษา ๑๖ นี่เรียกวาพรรษาที่ลงเวที ตั้งแตพรรษา ๗ หยุดเรียนหนังสือ
แลวก็ออกเลย พรรษา ๗ ไดเปนเปรียญ พอสอบไดเปรียญแลวออกเลย เพราะเรามุง
ตอการศึกษาเลาเรียนพอเปนปากเปนทาง เข็มทศิทางเดินในภาคปฏิบัติ ไดมาขนาดนี้
แลวไมจนตรอกจนมุม ทีนี้จึงออกปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนเราเที่ยวกรรมฐาน
ไปองคเดียวนี่พอแมครูจารยทานจึงเสริมเลย เพราะทางปริยัติทานก็ทราบแลววาเรา
เรียนมาเปนเข็มทิศทางเดินพอสมควรแลว ทางภาคปฏิบัติก็ไดฟงจากทานแลวเต็มเม็ด
เต็มหนวย ออกเลย เอาเต็มเหนี่ยวๆ 

เวลากลับมาหาทานมีแตหนังหอกระดูกๆ ตลอดมา ก็ทานดูอยู บางทีทานรอง
โกกขึ้นกม็ี แตนั้นก็เปนเรื่องบังเอิญ เราลงมาจากภูเขา มันจะเปนดีซานหรืออะไร คอื
ตัวเรานี้มันเหลืองหมดทัง้ตัวลงมาจากภูเขา มันเหลืองเหมือนทาขมิ้น เหลืองหมดทัง้
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ตัวจริงๆ เราดูเราก็เห็นชัดเจนเหลืองหมดทัง้ตัว  พอลงมากราบทานเทานั้น พอกราบ 
เฮย ทําไมเปนอยางน้ี ทานคงจะสะดุดจิตทานนั่นละ เราก็นิ่งคอยฟงทานจะวาอยางไร 
จอมปราชญพูดไมไดเหมือนจอมโงพูดนะ เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ คือมันเหลืองหมด
ตัว คิดวาคงดีซานละ ลงมาจากภูเขา มันจะเปนอะไรก็ไมทราบ  

หลักใหญก็คือการฝกทรมานหนักมากนั่นเอง เราก็ไมไดเปนไขไดปวยอะไร มัน
หากเปนเพราะการฝกทรมานมาก แตระยะนั้นคงจะเปนดีซานหรืออะไร เราออกมานี้
เหลืองหมดทั้งตัวเหมือนทาขมิ้น ก็เปนอยูเพียงเทานั้น พอมาถึงทานแลวมันก็หายของ
มันไปเอง ที่วามันเหลืองหมดทั้งตัวเหมือนทาขมิ้นเปนอยูไดสองสามวันก็หายไป 
จากน้ันก็หายไปเลย นี่ทานรองโกกขึน้เลยนะ เฮย ทําไมเปนอยางน้ันละ ทานวา เราก็
คอยฟง เราก็นิ่ง สักเดี๋ยวทานตอบขึ้นมา กลัวเราจะออนเปยกไป พลิกขึน้มา เออ มัน
ตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ แนะทานไปนั้นเสีย กลัวเราจะออนแอ 

นี่ละการปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังมากทีเดียว ไมไดทําเลนๆ พอออกทาง
ภาคปฏิบัติมีแตฟดกับกิเลส ความทุกขทรมานทางรางกายขนาดไหนกินไมกินไมสนใจ 
มันจะตายจริงๆ กินใหมนัสักทีหนึ่งๆ สุดทายทองก็เสีย คือเวลาอดไปนานๆ น้ีทองมนั
คงจะไมมีอะไรยอยทา มันอาจจะยอยสมบัติเกาของเจาของตับไตไสพุงอยูในนั้น มัน
อาจจะยอย 

เราจึงไดมาเตือนหมูเพื่อน หมูเพื่อนอดอาหารบางองคหลายๆ วันเราตองเตือน 
คือเราผานมาแลวรู คือเรามันอดจริงๆ จนกระทัง่ทองเสีย ที่หมอเติ้งเอายามาใหฉัน 
ฟนตัวมา นี่ละมันเสียมาตั้งแตนูนจนกระทั่งถงึกําลังจะชวยชาติบานเมือง ทองเสีย หมอ
เขาบอกวาเปนมะเร็งในลําไส เขาวาอยางน้ัน แตเขาไมกลาบอกเรา ถึงบอกเราก็ไมเห็น
มีอะไรกับมนั เขาเคยเปนอยางน้ันโรคเขา แตโรคเรามันไมเปนอยางน้ันซิ เปนอะไรก็รู
มันอยูแลว  

นั่นละที่ทองเสียจึงไดมาเตือนหมูเพื่อน การอดอาหารดีสําหรับความเพียร
ทางดานสติสตังปญญา ความงวงเหงาหาวนอนไมคอยมีและไมมี ถาลงอดอาหารถึง
สามวันแลวความงวงไมมี เมื่อความงวงไมมีมนัก็ไมกวนการภาวนา นั่งก็เปนหัวตอไป
เลย ไมงวงเหงาหาวนอน กลางคืนนี้นอนหลับเพียงสองชั่วโมงเทานั้นพอไมงวงอกี ทีนี้
เวลามันมาเสียมาเสียทอง เราเริ่มเสียมาตั้งแตพรรษา ๑๐ พรรษา ๗ ออกปฏิบัติ พอ
ออกก็อดอาหารเลยละ ถึงพรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสีย เสียก็ไมฟงเสียงมัน บุกใหญ
ตลอดๆ ไป  

จนกระทั่งที่วาพรรษา ๑๖ ลงเวทีแลว ตั้งแตบัดนั้นมาเราไมเคยอดอาหารอกีนะ 
ไมอด ตั้งแตนั้นมาเราไมเคยอด แตทองมันก็เสียของมันไปเรื่อยๆ เสียเล็กเสียนอย 
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เสียเปนประจํา เวลามันเปนกฎเกณฑของมันในธาตุขันธของเราประมาณ ๗ วันถายเสีย
ทีหนึ่ง หมดเลย จากนั้นไปอกี ๗ วันถายๆ จนมันเสียถึงระยะหมอเติ้งมาชวยไวได ถึง
ไดชวยพี่นองชาวไทยตอมา ไมเชนนั้นมันก็ตายแลวแหละ หมอเขาบอกวาเปนมะเร็งใน
ลําไส เขาไมกลาบอกเรา  

ยาหมอเติ้งดนีะ จะเรียกวาหายขาดเลยก็ไมผิด เพราะมันถายแตกอนถาย
ตลอดๆ ถายมากเทาไรก็ยิ่งออนลงๆ แตยาหมอเติ้งเอามาใหเขาก็บอกเหมือนกันวายา
นี้จะถายเหมือนกัน ถาโรคนี้มีหนาแนนเทาไรการถายนี้จะถายมาก แตไมตองตกใจ ถงึ
จะถายมากเทาไรก็ไมเพลีย ถายดวยอํานาจของยานี้ไมเพลีย ไมเหมือนถายดวยอํานาจ
ของโรค พอฉันยาหมอเติ้งถายจริงๆ นะ แตไมเพลียๆ จากน้ันมาก็คอยดีจนกระทั่งทุก
วันนี้ รูสึกวาทองนี้หายเงียบไปเลย ประหนึ่งวาไมมีโรคในทองเราไมปรากฏ ตั้งแตฉนั
ยาหมอเติ้งมาแลว 

นี้เราพูดถึงเร่ืองอดอาหาร ทองเสียมาตั้งแตนูนตั้งแตพรรษา ๑๐ เร่ือยมาถึงที่
เราลงเวที ฉันประจําไปไมอดอีกก็ตามมันก็เปนของมันเรื่อยๆ มาอยางน้ี คือตอนนั้น
ไมไดคดิถึงเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ คิดถึงแตเร่ืองมรรคผลนิพพานที่จะเอาใหไดใหถึงๆ 
จับผิดจับถูก จับนิพพานนี้เรียกวาหวุดหวิดๆๆ ธรรมะก็ยิง่กาวเรื่อยเลย นั่นมันไม
คํานึงธาตุขันธ เวลาทําทําจริงๆ ทําความพากเพียร ปฏิบัติอยูในปาในเขา โอ ทุกข
ลําบากมาก ในเวลา ๙ ปนี้อยูในปาในเขาทั้งน้ันแหละ ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ 
เลยพรรษา ๑๖ ไปแลวก็ยังอยูในปาในเขาอยูธรรมดา แตวาอยูไมไดเปนการรบราฆา
ฟนกับกิเลสเหมือนตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ อันนี้รบกันอยางใครดอียู ใครไมดี
ตกเวที เอากนัอยางหนักเปนเวลา ๙ ป จากน้ันไปแลวอาหารก็ฉันธรรมดา แตทองมันก็
ถายของมันไปเรื่อยๆ ก็มันไดเสียแลวเปนอยางน้ัน จนไดฉันยาหมอเติ้งแลวคอยหาย 
ตั้งแตนั้นหายมาจนกระทั่งทกุวันนี้ จะวาหายขาดก็ไมผิด มันเงียบมันไมแสดงอะไร  

นี่การประกอบความพากเพียร การประกอบความพากเพียรนี้เวลากิเลสหนา
ปญญาหยาบ ทุกส่ิงทกุอยางของเรื่องความไมดีนี้มันหนาแนนอยูภายในใจ จะกาวขา
เพื่อความเพียรนี้ไมออกนะ อํานาจของกิเลสมันหนักมาก มนักดมันถวง ดึงไวฉดุไวลาก
ไวตลอด แตเพราะเจตนาหวังอรรถหวังธรรมมีอยูมันก็ตอสูกันๆ ไมหยดุไมถอย จติใจ
ก็ไดหลักไดฐาน คําวาจิตใจไดหลักไดฐานก็คือจติใจมีความสงบเปนเบื้องตน  เรียกวา
สมถธรรม จิตใจมีความสงบเย็นไมคิดยุงเหยิงวุนวายกับโลกกับสงสาร อยูกับความสงบ
วันหนึ่งๆ สบายทั้งวัน  

จากน้ันก็กาวเขาสูสมาธิ คือจากความสงบนี้เปนความแนบแนนของจิต สงบที่
แนนหนามั่นคงมาก ความคิดความปรุงไมอยากคิด มันรําคาญ ถึงขั้นทีจ่ิตสงบจริงๆ 
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แลวความคิดความปรุงนี้มันรําคาญนะ ไมอยากคิด แตกอนไมไดคดิไดปรุงอยูไมได 
มันกวน ตองคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ อยากคิดอยางนั้น อยากคิดอยางน้ี แตพอจติเขาสู
ความสงบขั้นแนนหนามั่นคงที่เรียกวาสมาธินี้แลวมันไมอยากคิด อยูสักเวลาเทาไรก็มี
แตความรูเดนอยูนั้น ความคิดความปรุงไมมีที่จะมารบกวนใจ 

นั่นเรียกวาจิตเปนสมาธิแนนหนามั่นคง พรอมกับการติดดวย ถาไดเขาสมาธิ
แลวนั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ไมสนใจ เพราะไมเจ็บปวดแสบรอนอวัยวะใดๆ มีแตความเย็น
ใจอยางลึกซึง้ เรียกวาจิตเปนสมาธิสงบแนว มีแตความรูอันเดียว ไมมีอะไรเขามาแฝง
เลย นี่เรียกวาจิตเปนสมาธิแท แนนหนามั่นคงแลว ไมมีความคิดความปรุงใดเขามา
แทรกเลย จากน้ันมันก็ติด ไมอยากคิดอยากปรุง นั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งไดอยูไดสบาย ไม
อยากคิดอยากปรุงอะไร  

นี่ละถาไมมผีูเตือนแลวติด ขั้นสมาธินี้ติดไดแคนั้นเทานั้น แตนี้เรายังดีมีพอแม
ครูจารยมั่นมาไลออกจากสมาธิใหออกทางดานปญญา พอออกทางดานปญญามันก็ผึง
เลยเชียว เพราะสมาธิมันพอตัวแลว ปญญาควรจะออกพิจารณาเรื่องธาตุเร่ืองขันธสกล
กายภายในภายนอกไดแลวมันก็ออกเรื่อย ทีนี้มันก็พุงๆ เลยละที่นี่ จากน้ันไปก็เปน
สติปญญาอตัโนมัติ ออกไมหยุดไมถอยทัง้วันทั้งคืน เพลินในการแกกิเลส ระยะนี้ไป
แลวเรียกวาความเพียรขี้เกียจไมมี ตองไดร้ังเอาไว คือมันพุงๆ ของมัน มันดูดดื่ม เพื่อ
หลุดเพื่อพนโดยถายเดียวๆ เทานั้น  

ที่นี่ความเพียรไมมีวันมีคืน ถาไมบังคับเอาไวมันจะไมนอน กลางวันก็จะไมนอน 
กลางคืนก็จะไมนอน กเิลสกับธรรมฟดกันไมหยุดไมถอย หมุนกันตลอด เหมือน
นักมวยเขาเขาวงในกัน ซัดกันตลอดเลย ตองมีสมาธิเขายับยั้งเอาไว พักตัวเขาสูสมาธิ
บาง พักตัวเพื่อการหลับนอนผอนคลายธาตุขันธบาง จากน้ันมาก็ออกทางดานปญญา 
พอออกทางดานปญญานี้มันพุงเลยนะ มันไมรอละ มันออกไดตลอดเวลา ถึงขั้น
สติปญญาออกกาวเดินแลวตองไดร้ังเอาไว ไมร้ังเอาไวมันจะเลยเถิด ร้ังดวยสมาธิให
สงบใจ  

อยางที่เคยพดูใหฟงไมมอีะไรเปนเครื่องตานทานหรือเครื่องยึดเครื่องเกาะ ก็
เอาพุทโธมา คือจิตนี่มนัพุงๆ ทางดานปญญา เราจะหามเฉยๆ ไมใหมันออกไมได 
กระแสของสติปญญานี้รุนแรงมาก จึงตองเอาคําบริกรรมเขามาบังคับใหอยูกับพุทโธ นี่
เราเคยทํามาแลวเวลาจิตหักหามไมอยู คือมันผาดโผนโจนทะยานทางดานสติปญญา
มากทีเดียว พอยับยั้งเขาสูสมาธิใหเปนความสงบใจมันไมยอมอยู จึงตองเอาคํา
บริกรรมเขามา เชนพุทโธ บังคับใหอยูกับคําวาพุทโธ หรือคําบริกรรมใดก็ตาม ตามแต
จริตนิสัยชอบ แลวใหสติจับอยูกับนั้น คําบริกรรมนั้นใหติดกับจิต สติติดกบัคําบริกรรม 
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เชนเรากําหนดพุทโธก็ใหอยูกับพุทโธ ไมใหออกไปไหน ใหอยูกับพุทโธๆ แลวจิตก็คอย
สงบเขามาๆ ลงถึงฐานแหงความสงบ ทีนี้เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม สบาย เบาหมด
เลยที่นี่ 

นั่นละจิตเขาพักตัวดวยสมาธิ เวลาเขาพักตัวไดกําลังพอสมควรที่จะออกทํางาน
ดวยปญญาไดแลวก็ออก พอออกน้ีกด็ีดผึงเลยทนัที ทางดานปญญามันคลองตัวอยูแลว
มันก็ออกเลย ถึงเวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามากๆ กต็องร้ังเขามาสูสมาธิมีคํา
บริกรรมพุทโธเปนหลักยึดเกาะเอาไวกับนั้น ทําอยางน้ีไปเปนประจํา ถามันเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลามากเราจะหามใหมันหยุดเฉยๆ หามไมได ตองเอาคําบริกรรมเขามาให
จิตยึดคําบริกรรม สติติดอยูกับคําบริกรรม ทีนี้จิตก็สงบแนวลงไปๆ พอไดกําลังแลวก็
ถอยออกมา ออกทางดานปญญา 

ทําอยางน้ีเรียกวาเหมาะสม คือถาเราทําการทํางานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวก็
มาพักผอนนอนหลับ หรือรับประทานอาหาร จากนั้นเมื่อกําลังควรแกการงานแลวก็
ออกทํางานอกี อันนี้จิตเมื่อมีความสงบแลวก็ควรแกการพิจารณาทางดานปญญา พอ
ปลอยนี้สติปญญามันจะออกผึงๆ เลย นี่การภาวนาของทานเปนอยางน้ัน ใหพากันจํา
เอา นักปฏิบัติจิตตภาวนาตองมีครูมีอาจารยแนะ ไมเชนนัน้มันทําสุมสี่สุมหาเสียเวล่ํา
เวลา ผลไมไดเทาที่ควร แตเมื่อมีครูมีอาจารยคอยแนะคอยบอกแลวดําเนินตามนั้น ไม
เสียเวลํ่าเวลา ผลประโยชนก็ไดตามกําลังของตนๆ นี่ละเรื่องพิจารณาทางดานปญญา  

ปญญานี่ถึงขัน้แกกลาสามารถแลวจะเปนเหมือนธรรมจักร ทานวาสติปญญา
อัตโนมัติ คอืทํางานแกกเิลสโดยลําพังตนเอง ไมตองไดบังคบับัญชา ยืนเดินนั่งนอน
เวนแตหลับสติปญญากบักิเลสจะฟดกันตลอดเลย ไมมีหยุดมียั้ง นั่นถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติเปนอยางน้ัน นักภาวนาจะรูเอง เมื่อถึงขั้นรูอยางน้ีแลวปดไมอยู ตองรู 
พิจารณาก็หนักเขาๆ ถึงเวลาพักก็ใหพักอยางที่วาน่ี พักในสมาธิดวยคําบริกรรมคําใดก็
ได โดยมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาจิตไมใหออกคิดทางดานปญญา ใหอยูกับคํา
บริกรรมคําเดียว จิตก็สงบ  

พอจิตสงบลงไปจิตก็ไดกาํลัง เหมือนเราเขาพักผอนนอนหลับ พอตื่นนอน
ขึ้นมามีกําลังแลวควรแกการงานอีกทาํงานอีก อันนี้พอจิตถอยออกมาจากความสงบนั้น
แลวก็ควรแกทางดานสติปญญาตอไป ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ ทั้งทําทั้งพกั เหน็ดเหน่ือย
เมื่อยลาแลวพัก พกัไดกําลังแลวก็ออกทํางานจนกวาถึงที่สุดวมิุตติหลุดพนดวยอํานาจ
แหงปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามโดยทางสมาธิและทางปญญา ตางทาํหนาที่ของตนตางวาระ
กัน มีพกับาง มีทํางานบาง อยางน้ีเร่ือยไป เมื่อถงึขั้นที่ควรจะหลุดพนแลว สติปญญานี้
ละหมุนเขาไปๆ 
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สุดทายกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจไมมอีะไรเหลือเลย ทีนี้โลกน้ีวางไปหมดเลย ไม
มีอะไรในใจ เร่ืองตนไมภูเขาดินฟาอากาศส่ิงตางๆ นั้นนะเขามีอยูตามธรรมชาติของเขา 
แตอํานาจแหงความวางของจิตที่หลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวง มันวางน้ีครอบไปหมด
เลย ตนไมภูเขาไมมีในความรูสึก ความรูสึกคือใจนี้มีแตความวางเต็มตัว วางครอบ
โลกธาตุ ทั้งๆ ที่ตนไมภูเขาดินฟาอากาศมีอยูตามเดิม แตความวางของจิตมันครอบไป
หมด ส่ิงเหลานี้ไมมี  

นั่นละทานวาสฺุญโต โลกํ ที่พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช มานพคนที่ ๑๖ 
ที่มาศึกษากบัพระพุทธเจาวา  

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอน

อัตตานุทิฏฐคิวามเห็นวาเราวาเขาซึ่งเปนเหมือนกางขวางคอนี้ออกเสีย จะหลุดพนจาก
กิเลสโดยชอบ พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพจิารณาโลกเปนของวางเปลาอยูอยางน้ี 
ทานสอนพระโมฆราช ทนีี้พระโมฆราชก็จวนจะบรรลุธรรมอยูแลว ก็บรรลุธรรมไดอยาง
รวดเร็ว เปนจิตที่วางเปลาสูญเปลาไปหมด ทีนีจ้ิตของผูใดก็ตามเมื่อกิเลสตัวปดบังหุม
หอไดขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวใจนี้จะวางเหมือนกันหมด จะเรียกวาเปนพระโมฆราช
เหมือนกันหมดก็ได ไมผดิ เพราะธรรมชาตินี้เหมือนกัน 

นี่ละการภาวนาเมื่อมันเปนมันก็เปนแบบเดียวกัน รูแบบเดียวกัน เห็นแบบ
เดียวกัน บริสุทธิ์แบบเดียวกัน โลกวางโลกสูญก็เปนแบบเดียวกัน ไมมีทีข่ัดแยงกัน แต
ทานยกเรื่องพระโมฆราชมาเปนเอกเทศเทานั้น พอใครกาวเขาไปถึงน้ันแลวก็เปนพระ
โมฆราชดวยกันหมดนั่นแหละ นี่ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ นะ ไมใชจืดจางวาง
เปลา เปนกาลเปนเวลาสมัยนั้นสมัยนี้ เหมือนโลกเขาสมมุต ิ กิเลสสมมุติ ธรรมนี้เปน
สวากขาตธรรม เปนอกาลิโก ตรัสไวชอบแลวดวย ไมเลือกกาลเลือกเวลาดวย เมื่อถึง
ขั้นที่จะหลุดพนหลุดพนไดดวยกัน  

เหมือนเขาสั่งสมกิเลส กเิลสก็เปนอกาลิโก ทําใหเปนบาปเมื่อไรเปน ทําใหเปน
บุญเมื่อไรเปน ส่ังสมกิเลสไมหยุดไมถอยก็เปนอกาลิโกเหมือนกัน เมื่อส่ังสมคุณธรรม
เขาสูใจหนักเขาๆ มันก็เปนอกาลิโก สุดทายก็หลุดพนจากกเิลสทั้งปวงโดยชอบ นัน่
ทานปฏิบัติ ธรรมเหลานี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ อยาเขาใจวาไปอยูในตูนั้นหีบนี้  เขาลูก
นั้น ถ้ําน้ี อยูในชองในรูที่ไหนนะ อยูทีหั่วใจเรา กิเลสก็อยูที่หัวใจ ปดบังกันอยูที่หัวใจ  
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เวลาเปดกิเลสออกดวยจิตตภาวนาแลวจะคอยเบิกกันออกๆ ที่มันมืดตื้อแลว
มันจะขยายตัวออก เพราะอํานาจแหงนํ้าสะอาดคือธรรมชะลางไปโดยลําดับลําดา จิตก็
มีความสวางไสวขึ้นมาจนถึงขั้นที่วากิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ ใจกลายเปนธรรมชาติที่
สวางจาครอบโลกธาตุ ไมมีอะไรปดบังใจนี้ไดเลย นั่นนะใจของทานผูบริสุทธิ์เปนใจที่
สวางครอบโลกธาตุ ไมมีอะไรมาปดบัง ตนไมภูเขาเปนเรื่องของเขา จิตที่ไปยึดไปถอื
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศถอนตัวหรือวาครอบไปหมด กลายเปนจิตที่วางเปลาไปหมด
โดยสิ้นเชิงครอบโลกธาตุ คือจิตทานผูส้ินกิเลสแลว เปนจิตที่สวางไสวครอบแดน
โลกธาตุ  

นี่ละจิตดวงนี้ ผูส้ินกิเลสแลวถึงจะไดครองใจดวงนี้ ถากิเลสยังอยูก็ยังตองมี
ความมัวหมองตามขั้นตามภูมิของกิเลสที่มีหนาบางตางกัน พอกิเลสบางลงไปใจก็จะ
สวางไสวขึ้นมา จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจนี้แลวความสวางจาไมตองบอก 
เพราะใจนี้โดยหลักธรรมชาติสวางอยูแลว เปนแตเพียงกิเลสปดบังไวเทานั้น เมื่อชําระ
กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็สวางจาไปหมดเลย นี่ละความอัศจรรยสุดโลกสุดสงสาร 
สมมุติเอื้อมไมถึงก็คอืความอัศจรรยของจิตที่หลุดพนนี้แหละ  

พอพดูอยางนี้แลวมันไปสัมผัสเร่ืองของเราที่เคยผานมา ดูเหมือนไดพดูให
บรรดาลูกหลานพี่นองทัง้หลายฟงบางพอสมควรแลว โดยที่เราไมคาดไมคิดนะ ดงัที่
พระพุทธเจาทานปรารถนาเปนพระพุทธเจา ตอนนั้นทานยังมีกิเลสทานปรารถนาเปน
พระพุทธเจา พอถงึขั้นเปนพระพุทธเจาเต็มภูมิแลว เร่ืองธรรมอันนั้นเลิศเลอสุดขีดสุด
แดนสุดวิสัย ประหนึ่งวาของโลกนี้ทัง้หมดจะรูไดเห็นไดเลย พระองคจงึทรงทอพระทัย 
เวลาจาขึ้นมานี้มันเลิศเลอสุดขีดสุดแดน ประหนึ่งวาสัตวโลกน้ีไมมีใครที่จะรูไดเห็นได 
เพราะเปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอด จงึทรงทอพระทัย ทั้งๆ ทีป่รารถนาเปนพระพุทธเจา
จะสอนโลกอยูแลว พอหลักธรรมชาติแหงธรรมที่จะสอนโลกไดปรากฏขึ้นมันเลย
ความคิดความคาดไปหมด เปนธรรมที่อัศจรรยเกินคาดเกินหมาย ประหนึ่งวาจะไมมี
ใครรูไดเห็นไดเลยธรรมประเภทนี้ อัศจรรยเกินคาด  

นี่ละที่วาพระองคทรงทอพระทัยทั้งๆ ที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจา พอไดตรัสรู
ขึ้นมาเปนพระพุทธเจาแลวทรงทอพระทัยในเวลานั้น ดังที่ทานแสดงวาทาวมหาพรหม
มาอาราธนาที่วา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ นั้นนะ ทาวมหาพรหมมาอาราธนา
พระพุทธเจาใหทรงโปรดสัตวโลก เพราะผูมีมลทินอันเบาบางยังมีอยูมาก ไมไดมืดหนา
สาโหดเหมือนกันไปหมด ขอพระองคจงทรงเมตตาบรรดาสัตวโลกที่มีนิสัยอยูบางพอ
ไดเพิ่มพูนบญุกุศลของตนใหหลุดพนจากทุกขได 
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นี่เปนทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงแสดงธรรม โดยเห็นวา
พระพุทธเจาทรงทอพระทัยจะไมส่ังสอนสัตวโลก ความจริงใครจะรูยิ่งกวาศาสดาองค
เอก ทาวมหาพรหมก็ยังมีกิเลส พระพุทธเจาส้ินกิเลสแลว แตความประเสริฐเลิศเลอที่
พระพุทธเจาทรงทอพระทัยนั้น ก็เขากันไดกับทีท่าวมหาพรหมมาขออาราธนา อยาดวน
ทอพระทัย แตความลึกซึ้งของศาสดาองคเอกที่ครอบอยูในการที่จะนําธรรมมาสอนโลก
นี้ก็เต็มพระทัยอยูแลวพระองคจะสงสัยอะไร ถึงกับวามืดหนาสาโหด ขนาดที่ทาว
มหาพรหมไดมาอาราธนาใหแสดงธรรมสอนสัตว จึงแสดงธรรมสอนสัตวดวยคํา
อาราธนาของทาวมหาพรหม ลักษณะเปนอยางน้ัน แตความจริงพระองคทรงซาบซึ้งยิ่ง
กวาทาวมหาพรหม 

นี่คือธรรมที่เลิศเลอขนาดนี้ จนทําใหทอพระทัยไมอยากสั่งสอนสัตวโลก เปน
อยางไรอัศจรรยขนาดไหน ประหนึ่งวาไมมีใครจะรูไดเลยธรรมประเภทนี้ ในขณะนั้นรู
เฉพาะพระองคเดียวเทานั้นที่ตรัสรูผางขึ้นมา ไมเหมือนอะไรเลย สามแดนโลกธาตุไมมี
อะไรเหมือน ธรรมชาตินี้เลยโลกเลยสงสารไปแลว แลวสอนใครใครจะไปรูเร่ืองรูราว 
เขาก็จะหาวาบาวาบอไปหมด พูดสอนไปใหเสียเวล่ําเวลาทําไม อยูไปกนิไปวันหนึ่งๆ 
พอถงึกาลแลวก็นิพพานไปเสียเทานั้น  

นี้ในขณะแรกที่ธรรมอัศจรรยนี้ปรากฏขึ้นมาในพระทัย แลวทาวมหาพรหมจึง
มาอาราธนา ความจริงแลวพระองคทรงทราบยิ่งกวาทาวมหาพรหม แตเวลาพระองค
ทรงทอพระทัย ทาวมหาพรหมมาอาราธนาก็ถูกตองตามขั้น สวนใหญที่ครอบไปแลวใน
การจะสั่งสอนโลกมันอยูกับศาสดาองคเดียวนี้ ไมไดอยูกับทาวมหาพรหม ทานจะไมส่ัง
สอนโลกไดอยางกวางขวางมากมายไดอยางไร 

ทีนี้ก็ยนเขามามันมาเกี่ยวของกัน เราตัวเทาหนูนี่เปนไดนะ จึงไดยอมรับที่เวลา
ปฏิบัติๆ ไปถึงขั้นนี้แหละพูดงายๆ เราบอกเวลาเลยตามที่เคยบอก อยูหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เวลาหาทุม ตอนนัน้กําลังพิจารณาถึงวาระสุดทายที่มันจะ
คว่ําวัฏจักรวัฏวนออกจากใจ มันขึน้เปนกลางๆ รําพึงนิดหนอย คือมันหมดที่จะ
พิจารณาแลว หมด สามแดนโลกธาตุนี่พิจารณารอบหมด ปลอยวางหมด แตยัง
เหลืออยูที่จิต กิเลสอยูทีจ่ิต มันยังตดิของอยูที่จติ 

พอพิจารณารวมลงมาถึงจุดนั้นก็มีความรําพึงขึ้นมาวา ทําไมจิตดวงเดยีวนี้จึง
เปนไดหลายอยางนัก เวลามันจะคว่ําโลกธาตุนะ จิตดวงเดยีวนี้ทําไมจึงเปนไดหลาย
อยางนัก เดีย๋ววาดี เดี๋ยววาชั่ว เดี๋ยววาสุข เดี๋ยววาทุกข แมจะไมมมีากมายแตก็เปน
เครื่องหมายใหทราบแลววาส่ิงเหลานี้มี เศราหมองกม็ีตามธรรมขั้นนั้น ผองใสก็มใีน
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ธรรมขั้นนั้น ยังไมใชขั้นหลุดพน รําพึงวาดีวาชั่วก็มีตามธรรมขั้นนี้ สุขทุกขกม็ีอยูตาม
ธรรมขั้นนี้  

พออันนี้ยุติลงไปปบมันรําพึงในขณะที่มันจะเปนขึ้นมา มันรําพึงวาทําไมจิตดวง
เดียวนี้มันจึงเปนไดหลายอยางนัก เดี๋ยววาดี เดี๋ยววาชั่ว เดี๋ยววาสุข เดี๋ยววาทุกข หา
ความแนนอนไมได มันเปนอะไร จิตก็จิตดวงเดียว รูอยางเดียว ทําไมมันจึงมีหลายสัน
พันคมมากนกั นี่เปนความรําพึงในขณะนั้น สักเดี๋ยวธรรมะอันหนึ่งผุดขึ้นมาละ ครั้ง
สุดทายนะ พอพิจารณาสิ่งเหลานี้ยุติลง จิตสงบลง แลวพระธรรมผุดขึ้นมาเปนคําๆ คํา
วาสุขก็ดี คําวาทุกขก็ด ีคาํวาเศราหมองกด็ี คําวาผองใสก็ด ีธรรมเหลานี้เปนอนัตตานะ 
นี้เปนคาํสอนผุดขึ้นมาเปนคําๆ ในหัวใจเรานี้แหละ 

พอคําสอนอนันี้สอนขึ้นมาดับลงไปเทานั้น จิตตอนนั้นจะวาทํางานอะไรก็ไมทํา 
จะวาเจาะจงอะไรก็ไมเจาะจง จะวาเผลอไปที่ไหนก็ไมเผลอ อยูกลางๆ ไมทํางานอะไร
เลย นั่นละขณะโลกธาตหุว่ันไหวขึ้นที่นั่น พอวาเทานั้นจิตก็นิ่งอยูทามกลางแหงความ
วางเฉย จะวาตั้งหนาเฉยเสียจริงๆ ก็ไมใช เพราะจิตนี่มันละเอียดสุดยอดแลว วาวาง
เฉยมันก็ยังหยาบนะ เฉยอันนั้นไมใชเฉยอยางน้ี ทีนี้พอคาํดํารินี้ตกลงไปทั้งสองอยาง 
ที่วาธรรมเหลานั้นสุขก็ดี ทุกขก็ดี เศราหมองก็ดี ผองใสก็ดี เหลานี้เปนอนัตตานะ  

พูดงายๆ คือวายังเปนวัฏวนไมควรจะยึดมั่นถือมั่น ไมควรจะตายใจกับมัน 
ความหมายวาอยางน้ัน พอวาอยางน้ันแลวจิตหยุดพัก ทนีี้จะวาทําอะไรก็ไมทํา จะวา
เจาะจงกับสิ่งใดก็ไมใช จะวาเผลอไปไหนก็ไมเผลอ อยูกลางๆ อยางน้ัน สักเดี๋ยวก็ผาง
ขึ้นมาเลยที่นี่ โหย เหมือนฟาดินถลมเลยนะ ลักษณะอันหนึ่งเปนภาพที่ปรากฏขึ้นมาใน
ขณะที่จิตมันคว่ําวัฏจักรนั้นนะมันเหมือนหนอมะพราว หนอมะพราวมันคว่ํา มันเปน
ตนมะพราวเล็กๆ มันเปนภาพนะ ภาพละเอียด เปนขอเทียบเคียงกันกับจิตที่ละเอียด
ในขณะนั้น  

พอวาเทานั้นแลวมันก็พรึบ ทีนี้ตนมะพราวเล็กๆ นี้เหมือนกับวามันคว่ําลงไป
เลย คว่ําลงไปพรอมกันกับจิตที่แสดงโลกธาตุไหวนั่นละ พรึบลงพรอมกนัเลย คราวนี้
มันจาขึ้นมา โอโห นี่ฟงเสียทานทั้งหลายฟง เทศนคํานี้ดูเรายังไมเคยเทศนที่ไหน หาก
จะมีบางก็นานแสนนานถึงจะไดพูดคํานี้ขึ้นมา พอตนมะพราวเล็กๆ คว่ําลงพรอมกับ
ขณะที่จิตมันพลิกตัวพรึบเทานั้นละมันก็จาขึ้นมาเลย ทีนี้แดนโลกธาตุเหมอืนหนึ่งวา
หว่ันไหวไปหมดเลย รางกายนี้สะดุงผึงเลยนะ อยูธรรมดาเรานี้ละแตเวลามันแสดงฤทธิ์
เดชของจติทีม่ันแสดงลวดลายในเวลานั้นมันเหมือนโลกธาตหุว่ันไหวนะ คือเปนเรื่อง
หนักมาก เปนเรื่องที่วาอัศจรรยมาก อะไรก็มากๆๆ เกินไปหมดนั่นแหละ 
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นั่นละที่วาเหมือนโลกธาตุคว่ํา หรือวาเหมือนโลกธาตุไหว เหมือนฟาดินถลม
ตอนนั้นนะ มันพลิกลงผงึ จากน้ันมาก็จาเลย พอจาแลว โอโห ทีนี้หมดขณะจาเสียกอน 
พอคลี่เร่ืองจาลงไปแลวทีนี้มันจาไปหมด มองไปไหนนี้มันครอบโลกธาตุ โอโห จิตดวง
นี้ทําไมเปนอยางน้ี จิตของเราทําไมเปนอยางน้ี เราไมเคยคาดเคยคิดวาจะเปนอยางน้ีได 
ทีนี้ทําไมเปนอยางน้ี คําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่เราเคยระลึกติดหัวใจเรา
มาตั้งแตวันระลึกถึงพทุโธ ธัมโม สังโฆไดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ บัดนี้พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร เปนแลวนะนั่น พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ รวมเปนอันเดียวเปนธรรมแทงเดียว มาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดอยางไร นั่น
พรอมรับความอัศจรรย 

มองดูโลกธาตุ ทีนี้เอาละนะที่นี่พลิกแลวนะ พออนันี้เปนขึ้นมาแลวสามโลกธาตุ
หรือโลกธาตุไหนก็ตามมนัไมมีอะไรเหมือนธรรมชาติอันนี้ มันเหนือไปหมด แลวก็จะ
คิดมันก็เปนของมันอีกวา ประหนึ่งวาไมมีใครที่จะรูไดเห็นไดอยางน้ี สอนใครจะสอนไป
ทําไม สอนไปก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร สอนใหเสียเวล่ําเวลาทําไม เราปฏิบัติมาแทบลม
แทบตายพึ่งมาปรากฏนี้..เขาไมทราบเขาปฏิบัติหรือไมปฏิบัต ิ เขาจะไปสามารถรูได
อยางไร ลงธรรมที่อัศจรรยถึงขนาดนี้แลว ทีนี้ทอนะทอใจไมอยากสอนใคร เออ พูดไป
ที่ไหนสอนไปที่ไหนคําพูดนี้จะไมเกิดประโยชน เขาจะหาวาเปนบาเปนบอไปเสีย แลว
พูดไปหาอะไร อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ พอถงึกาลเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้น จากน้ันก็ทอด
ธุระจะไมสอนใคร  

สักเดี๋ยวธรรมอันหนึ่งขึ้นอยางรุนแรงนะ นี่ละธรรมเกิด ธรรมเตือน ตอนนี้มัน
จะทอดธุระนะจิตวาจะไมสอนใครเลย สอนใครใครเขาก็ไมรูเร่ืองๆ เขาจะหาวาบาวาบอ
ไปหมด แลวจะสอนใคร เมื่อไมสอนไมพูดก็ไมมใีครวาบา เราอยูตามธรรมชาติของเรา
นี้พอถงึกาลเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้นแหละ พอวาอยางน้ันพระธรรมอันหนึ่งขึ้นมาอยาง
รุนแรง ก็เมื่อธรรมเหลานี้วาไมมีใครสามารถที่จะรูไดเห็นได วาเปนของเลิศเลอของ
ประเสริฐสุด ไมมีใครสามารถจะรูไดเห็นได แลวเราเปนเทวดามาจากไหนทําไมรูไดเห็น
ได พระพทุธเจา-พระสาวกทั้งหลายทานเปนคนเหมือนกันทานทําไมรูไดเห็นได เราก็
เปนคนเหมือนกัน หรือวาตัวเทาหนูนี้ก็ยังรูไดเห็นได  

ธรรมเหลานี้เห็นไดเพราะเหตุใด นี่ละที่ลง เพราะเหตุใด พอวาเพราะเหตุใด นี้
มันเปนสายทางมา เปนสายบารมีของผูสรางบุญสรางกุศลมามากนอยใกลเขามาๆ สาย
ทางที่จะกาวขึ้นสูความพนทุกข ที่จะเขาถึงนิพพานพูดงายๆ วาอยางน้ัน สายทางใกล
เขามา ตางคนตางมีวาสนาดวยกันมากนอย ปฏิเสธกันไมได นี่รูไดเพราะเหตุใด เพราะ
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มีวาสนา สายบุญสายกรรมที่เราไดสรางมามากนอยเพียงไรไมตองไปนับมันละ มันหาก
เปนสายมาเลย เปนสายบุญสายกรรมของผูนั้น 

เหมือนเรารับประทานมาตั้งแตวันเกิดเรานับคําขาวของเราไดไหม แตเรา
ปฏิเสธตัวของเราไดไหมเราโตขนาดนี้มาจากอะไร อันนี้ก็เหมือนกันถึงอรรถถึงธรรม
ทั้งหลายที่เราสรางมามากนอยจะมาถึงขั้นนี้แบบเดียวกัน มาพิจารณารูไดเพราะเหตุใด 
มันก็คิดเห็นบารมีของสัตวโลก อยางที่เราสรางมาเราก็รูไดเพราะเหตุนี้ ก็เพราะบารมี
ของเราที่สรางมามาถึงขั้นนี้จนผานได ผูมีบารมีเหมือนกันที่ใกลเขามาก็ผานได
เหมือนกัน ทําไมจะรูไมได รูไดเพราะเหตุใด อันนี้สายทางมีอยู ยอมรับนะ  

ทีแรกมันทอใจจะไมสอนใครเลย อยูคนเดียวไปวันหนึ่งๆ ถาธรรมดาตายไป
นานแลวถาเอาตามความคิดอันนั้น คือทอใจแลวจะไมสอนใคร จะอยูในปาในเขาอยาง
นั้นวันหนึ่งๆ พอถงึกาลเวลาแลวไปเสียเทานั้น สอนใหลําบากลําบนอะไร ดีไมดีเขาจะ
หาวาบาไปอีก เราไมไดเปนบา แตเขาจะเปนบาเพิ่มเขาอีก ไมสมควรที่จะสอนคน ทอด
ธุระแลวนะ  

พอวาอยางน้ันธรรมอันนี้ขึ้นมาอีก วาธรรมนี้สุดวิสัยไมมีใครสามารถจะรูได เรา
เปนเทวดามาจากไหนถึงรูไดเห็นได พระพุทธเจาก็เปนคนเหมือนกันกับเรา สาวก
ทั้งหลายเปนคนเหมือนกับเรา สอนได รูได เห็นได เราทําไมรูไดเห็นได มนุษยทั้งหลาย
เขาก็เหมือนกันกับเราเขาทาํไมรูไมไดเห็นไมไดเมื่อความดีงามมีอยู บารมีมีอยู ยอมรับ 
ออ รูได นัน่ยอมรับนะ ตรงนี้ยอมรับปฏิเสธไมไดเลย เพราะตางคนตางมีบุญวาสนา
บารมีมาหนักเบามากนอยตางกันเพิม่ขึ้นทุกวันๆ คอยหนาแนนขึ้นมาๆ สุดทายก็ผาน
พนได 

นี่ละธรรมที่เปน ทีแรกมันทอดธุระ ไมอยากจะพูดใหใครฟงเลย เพราะไมมี
อะไรที่จะเหมือนอันนี้ อนันี้มันเลิศเลอ มันสุดแลว ไมมีใครจะมาอาจเอื้อมได ประหนึ่ง
วาเลิศแตเจาของคนเดียวละซี เราเปนเทวดามาจากไหนทําไมรูได ก็เปนมนุษยเหมือน
เขา พระพทุธเจาก็เปนมนุษย สาวกเปนมนุษย คนทั้งหลายสัตวทั้งหลายเขาก็เปน
มนุษยเหมือนกัน เมื่อปฏิบัติเขาก็ตองรูไดเหมือนกัน ออ นั่นรับนะ ออรูได นั่นยอมรับ 
นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ี  

อัศจรรยขนาดไหน ถึงขนาดที่วาลบหมดวาไมมใีครจะรูไดเลย แตครั้นแลวตีกัน
หลายตลบทบทวนไปมา เราไมใชเทวดาเรายังรูได เขาก็ไมใชเทวดาเขาก็เปนคนเขาก็รู
ได เมื่อวาสนาบารมีมีอยูรูไดเพราะเหตุใด สายบุญสายกรรมมีอยู นี่ยอมรับที่จะสอน
ใครตอใคร ทีแรกมันทอใจมันจะไมสอน คือธรรมชาตินี้เลิศขนาดไหน เลิศในขณะนั้น
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เหมือนวาเกินกวาทุกส่ิงทุกอยางที่จะนํามาสอนโลกใหรูได ไมใชวิสัยของธรรมประเภท
นั้นที่จะเขามาเกี่ยวของกบัโลกสกปรกนี้เลย วาอยางน้ันพูดงายๆ  

โลกสกปรกก็คือกิเลสมันสกปรกในหัวใจสัตว ทีนี้ธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์เต็มที่
แลว ไมมีกิเลส สะอาดเต็มที่ แลวจะมาเขากับมูตรกับคูถไดอยางไร ประหนึ่งวาอยาง
นั้น แลวก็แกกันมาไดอยางน้ี ใหพากันจําเอา วันนี้ไดเปดธรรมะประเภทนี้ใหทาน
ทั้งหลายไดฟง นี่ละการปฏิบัติมาเมื่อถงึมันเปนเปนไดอยางน้ี เราไมเคยคาดเคยคิด 
มันก็เปนได ที่วาทอใจอยางพระพทุธเจาทรงทอพระทัย เราตัวเทาหนูมันก็เปนได โห 
จะสอนไปทําไม นั่น ตัวเทาหนูมันก็ทอใจเหมือนกัน แลวขนาดพระพุทธเจาทานจะไม
ทออยางไร ทานยิ่งฉลาดแหลมคมสมศาสดา ทานก็ออกมาอยางนั้นในตํารามีอยางน้ัน 
นี่ละธรรม ไมสุดวิสัยของมนุษยผูมคีวามอุตสาหพยายาม ไดดวยกัน จําไวนะ เทศน
เทานี้พอแลว 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

