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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เพชฌฆาตอันใหญหลวง 
กอนจังหัน 

ในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นนี้ มาขึ้นอยูกับหลวงตาบัวนะ ไมบอกให
ขึ้นมันก็ขึ้นเอง เพราะฉะนั้นจึงตองไดดูแล ความรับผิดชอบตางๆ มันจะหมุนเขามาที่นี่ 
กระเทือนที่ไหนมาที่นี่ๆ ละ เราวิตกวิจารณกับพระกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นมาก
ทุกวันนี้ ขาศึกศัตรูทั้งหลายมันเขามาทุกดานทกุทาง ไอพวกสุกเอาเผากินนี่พวกฉิบ
หายนะ สรางความฉิบหายใหตัวเอง เพราะเห็นแกความเพลิดความเพลิน อะไรก็งาย 
เรียกวาสุกเอาเผากินๆ แลวจมไปๆ  

เวลานี้เร่ืองขาศึกทั้งหลายของธรรมนี้เขามาทุกดานทุกทาง เราดูซิเดี๋ยวนี้
โทรศัพทมือถือนะ นี่ละตัวสําคัญมากเพชฌฆาตอันใหญหลวง เร่ิมมาตั้งแต
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนเทวทัต วิดีโอ แลวกาวเขามาสูโทรศัพทมือถือ นี้ลวนแลว
ตั้งแตมหาภัยตอศาสนา ตอพระตอเณรเรา จําใหดี พวกนี้มนัมักจะตาดกีับส่ิงเหลานี้ละ 
ถาส่ิงเหลานี้แลวตาดีมากตาแมวสูไมได ตาหมาสูไมได มนัตาเกงละตากิเลส ถาเร่ือง
อรรถเรื่องธรรมนี่ตาฝาตาฟาง มองหาทางจงกรมที่จะเดินจงกรมชําระกิเลสไมเห็นละ 
มันฝาฟาง 

เรายิ่งวิตกเขาทุกวันๆ มองดูแลวเรื่องคลื่นของกิเลสน้ีมันหนาแนนยิ่งกวาคลื่น
มหาสมุทรทะเลหลวง ตีธรรมๆ ธรรมเทาฝามือจะกั้นไดยังไง ผูปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยของพระพุทธเจานี่มีเทาฝามือ ไอผูที่จะเหยียบย่ําทําลายทั้งเพศพระทัง้เพศฆราวาส
นี้เปนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวง ทานทั้งหลายเอาไปพิจารณานะ เราไมมีคําวาหาเร่ือง
อุตริ จะพดูเปนธรรมลวนๆ ไมไดขึน้อยูกับคําวาคาํหยาบคําโลน ควรหนักหนัก ควร
เบาเบาไปตามความจริงทั้งนั้นละ 

เวลานี้กําลังเลอะๆ เทอะๆ นะพุทธศาสนาของเรา กิเลสเหยียบเอาๆ แลวไหล
เขามา เฉพาะอยางยิ่งเขามาวัดปาบานตาด บอกใหชัดเจนเลยวา ในวัดนี้ใครมี
โทรศัพทมือถือตองออกจากวัดทันที ไมมีขออทุธรณกันเลย เราเรียกวาอนุโลมเต็มที ่
ไดยกใหมีเครื่องหนึ่งสําหรับโลกมาเกี่ยวกับธรรม เกี่ยวกับศาสนา เฉพาะอยางยิ่งกม็า
เกี่ยวกับเรานี้แหละ ใหไดมาติดตอเร่ืองเหลานี้ โทรศัพทมือถือเครื่องนี้ใหพระเปน
ผูรักษา มีอาํนาจรักษาแตคนเดียว คนอื่นเขามายุงไมได ใหยุงตั้งแตเร่ืองสวนรวมที่
เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ ใหรักษาเอาไวเครื่องเดียว นี่เรียกวาอนุโลมนะ 
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อนุโลมเต็มที่ หยอนลงๆ นอกนั้นไมใหมี ใครมีตองเตรียมของออกจากวัดทันที วัดนี้
เราจะไมมีคําวาสองนะ ถาลงไดจริงจริง เพราะอันนี้มันทําลายจริงๆ ไมใชธรรมดา 

ไมแข็งไมไดนะ แหลกๆ จําไวทุกองคนะพระเรา นับวันๆ จมเขาไปๆ ผูที่จะ
แนะนําตักเตือนสั่งสอนกเ็กรงกิเลสๆ นี่ซิ มันก็ไมมีใครสอนกัน เพราะใครก็อยากทํา
อยางน้ันๆ ถาตําหนิเขาก็เทากับตําหนิเรา สุดทายก็ไปดวยกนั แหลกไปดวยกันๆ นี้เอา
ธรรมมาสอน เปดเผยเต็มที่เลย ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก 

ไมมีใครเลิศเลอยิ่งกวาศาสดา เราไดพิจารณาทุกอยางเรียบรอยแลว โลกวิทู รู
แจงทุกส่ิงทกุอยางแลวมาสอนโลก เราอยาอวดเกงกวาศาสดานะจมทั้งน้ัน มันนาทุเรศ
นะเวลานี้ศาสนา อูย คลื่นกิเลสมันหนามันแนนมันเหยียบเขาไป มันไมมีวัดมีวามีพระมี
เณรนะกิเลส ฝาเทามันสูงมากเหยียบหัวพระหัวเณร วัดวาอาวาส เหยียบเขาไปๆ 
เหยียบเขาไปหาพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาแบบหนาดานไมมียางอายในธรรม
วินัย เปนอยางน้ันละเดี๋ยวนี้ ฟงใหดีนะทานทั้งหลาย 

ผมตายไปจะไมมีใครพูดอยางน้ีนะ เขาเกรงเรา เราเกรงเขา กิเลสเกรงกิเลส 
สนุกทําชั่ว ธรรมไมเกรงใคร เพราะรื้อถอนขนสัตวโลกใหพนจากทุกขมามากตอมาก 
ไมมีใครเกินศาสดาผูนําธรรมมาสอนโลก ใหนําไปปฏิบัติ นาทุเรศเขาทุกวันๆ นะ
ศาสนา ไปดูตามวัดมันไดปลงธรรมสังเวช จะดูดวยความเลื่อมใส ดวยความยิ้มแยม
แจมใสยินดีในสถานที่การกระทําของพระ กิริยาของพระ แทบจะไมมีนะเวลานี้ มองไป
ที่ไหนมีแตไดปลงธรรมสลดสังเวช โอๆ ปลงอนิจจังๆ กิเลสลากไปๆ มันไมกุสลาละ
กิเลส มันกลืนเลยๆ อันนี้ที่นาทุเรศ จําใหดีนะทานทั้งหลาย 

ตั้งใจมาปฏบิัติ สติเปนสําคัญ อันนี้ปลอยไมได ทานทั้งหลายอยากเห็นกิเลสกับ
ธรรมฟดกัน เอาๆ สติใหดี ถาเผลอเมื่อไรกิเลสเอาแหลก ตมยําๆ พระ ถาสติดีแลว
กิเลสจะไมเกิด มีอยูเทาไรก็เกิดไมได บังคับใหดี สติเปนสําคัญมาก จากน้ันปญญาคอย
ตามมา ขอใหสติดีเถอะ ถาสติดีแลวจะกั้นกิเลสได ไมเกิดนะ อยูที่ไหนก็ตามสติเปน
สําคัญมาก นี่ละขอบมหาสมมุติมหานิยมกั้นเอาไวไมใหมันเลยขอบเขต มหาสมมุติมหา
นิยมก็คือกิเลสทั้งหลายน่ันแหละ เอามหาสติกั้นเอาไวๆ ไมใหมันเลยไปนี้ ตีเขาไปๆ 
จําใหดี 

ภาวนานี้เอาใหจริงใหจังทุกคนๆ อยามาเหลาะๆ แหละๆ เหยาะๆ แหยะๆ วา
ตัวนี้เปนกรรมฐาน โออานะ กรรมฐานโออา โออาขี้หมาอะไรมันมีตั้งแตมตูรแตคูถเต็ม
หัวใจมัน มูตรคูถคืออะไร ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เต็มหัวใจ อรรถธรรมมีที่ไหน จะไมมนีะ
เวลานี้ นาสลดสังเวชถึงพระองคทาน พระพุทธเจาทรงพระเมตตาสั่งสอนสัตวโลกเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งปรินิพพานยังวางธรรมะเครื่องดําเนินไว พวกนี้สนุกกินสนุก
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นอนสนุกจม พวกหนอนนี่นะจะเปนพวกไหน พวกเรานี่พวกหนอน ชอบเพลิดเพลินใน
ส่ิงไมดีสกปรกทั้งหลาย จําใหดีนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(ปญหาจากเว็บไซตครับ โยมไดเคยกราบเรียนธรรมะปฏิบัติถวายหลวงตา และ
หลวงตาไดเมตตาตอบคาํถามและวิธีปฏิบัติใหโยมเขาใจ ลาสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๔๗ 
ปญหาเกามีดังตอไปนี้ โยมไดปฏิบัตจิิตและไดทําลายกาย เขาใจวาผานฐานกายและเขา
สูตัวผูรู เมื่อเขาสูตัวผูรูและคนดิ่งลงไปในฐานของจิต ทาํลายกิเลสลึกเขาไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งถงึสภาวะของการยอนอดีต สัญญาตางๆ ก็ผุดขึ้นมา เขาใจวาระลึกชาติตางๆ 
ไดก็ทําลายไปเรื่อยๆ สังเกตไดวา ทําลายกิเลสภายในทุกขณะจิตที่ดาํเนินไปอยาง
ตอเนื่อง ไมมีกายยอนเขามาเกี่ยวของ จนในทีสุ่ดมั่นใจวาผานการทําลายกิเลสถึงขั้น
ระงับดับอารมณความฟุงซานภายในจิตใจไดเด็ดขาด 

ขณะที่โยมเดินจงกรม จิตจอคนเขาไปในฐานของจิตกไ็มปรากฏอาการใดๆ 
นานมาก จิตโยมก็ตัง้อยูกับพุทโธไปเรื่อยๆ จนปรากฏจุดดําเล็กๆ อยูกลางฐานของจิต 
และสัมผัสถึงพลังงานทีอ่อกมาจากจดุดําเล็กๆ นั้น เหมือนมันมีปอมปราการที่
แข็งแกรงมาก ขณะที่จิตตัวผูรูสรางพลังงานขึ้นมา เมื่อกระแสของพลังตัวผูรูกับกระแส
พลังงานจากจุดดํากระทบกัน เหมือนเกิดการผลักดันตอสูกันอยางรุนแรง ขณะที่กิริยา
ทางจิตภายในกําลังจองทาํลายจุดดํานั้นอยู กิริยาอาการทางกายของโยมก็คงเดินจงกรม
อยู จิตเฝามองจอตอสูผลักดันกันอยูสักพักใหญ พลังงานของจิตที่ยงัรับรูไดวาเปนตัว
ผูรูนั้น ก็ทะลุผานจุดดําเขาไป โดยไมมีอาการของการทําลายอยางรุนแรงเหมือนทุก
ขั้นตอนหยาบๆ ที่ผานมา แตก็รูสึกไดวามีบางอยางที่เปนจุดกาํเนิดของจุดดํานั้น ไดถูก
ทาํลายไปอยางถาวรดวย 

เมื่อรูสึกวาผานจุดดําเขาไปแลว โยมก็เกิดความเขาใจในขณะนั้นวา ตัวผูรู
หายไป เปนเพียงความอิสระ วางเปลาไมมีขอบเขต รูสึกแจมใส สติปญญาคมชัด ไมยดึ
ติดเกี่ยวของกับสิ่งใด ไมมีของสองสวน คือผูรูกับสิ่งที่ถกูรูอีกตอไป อาการทางกายที่
กําลังเดินจงกรมอยูขณะนั้น ก็เกิดอาการรางกายเหมือนถูกตดัขาด หมดแรงดึงดูดซึ่ง
กันและกัน ทรงตัวไมอยู เหมือนจะรวงลงไปกองกับพื้น พอตั้งตัวไดก็ตั้งจิตเพื่อจะเขา
ฐาน ก็ไมปรากฏวามีจิต ไมมีตัวผูรู มแีตอิสระอยางเต็มที่ รูสึกบริสุทธิ์ วางอยูอยางน้ัน 

สองปผานไปไมมกีารคนหาเพราะไมเห็นจิต ไมตองทํางาน แตส่ิงที่โยมเปนอยู
ไมตองเขาไมตองออก บริสุทธิ์ ประณีต มั่นคง กวาการเขาออกในฌาน ไมมีอาการยอน
เขายอนออก เปนเอกเทศ 
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แลวหลวงตาไดตอบวา ตามแถวแนวที่พูดมานี้เปนวิธีการตอกรกันบนเวที ตอง
มีการยอนสูงต่ําดําขาวเปนธรรมดา ขอใหดําเนินไปอยางน้ัน เราจะไปตัดสินใหคนอื่น
คนใดที่ไมใชเร่ืองของเราผูปฏิบัติเปนผลขึ้นมา เราก็ไมกลาจะตัดสิน แตการดําเนินนี้
เปนวิธีที่ถูกตอง สําหรับผูขึ้นเวทีตอกรกับกเิลส ตองมีวิธีการหลายสิ่งหลายอยาง
ยอกยอนกลับไปกลับมา สูงต่ํา ลุมๆ ดอนๆ เปนวิธีการของการตอสูกับกิเลส นี่เราเห็น
ดวยที่ดําเนินมานี้ถูกตองมาโดยลําดับ เราจึงจะขอย้ําอกีวาใหดําเนินอยางน้ีไปเรื่อยๆ 
มันจะออกวิธีใดใหเปนหลักปจจุบันเกิดขึ้นมา เราอยาไปคาดสิ่งที่เกิดมาแลวมีมาแลว 
หายไปแลว มาเปนปจจุบัน จะไมเกิดประโยชน อะไรที่เกิดขึน้กับจิตที่สัมผัสสัมพันธกนั
อยู เหมือนนักมวยเขาตอยมวยกันบนเวที ตอยกันปจจุบันๆ จบที่หลวงตาตอบครับ) 

(อันนี้เขาถามมาเพิ่มเตมิครับ กราบเรียนถามเพิ่มเติมดงัตอไปนี้ จากที่โยมได
เขาไปคนในฐานของจิตและทําลายจุดดําของจิต เขาใจวาเปนตัวอวิชชา โยมขออธิบาย
เลาสภาวธรรมใหหลวงตารับทราบ โดยที่โยมไดพยายามเทียบเคียงสภาวะที่เกิดขึ้นกับ
ภาษาสมมุติ เพื่อที่จะสือ่ความหมายเปนภาษาเขียน จึงยังมีคําวาจิตที่มีความบริสุทธิ์ 
ความสะอาด โลง โปรง อิสระ แตเมื่อหลวงตาตอบคําถามธรรมะ และโยมไดกลับมา
พิจารณา เฝาดู ทําความเขาใจในรายละเอียดในสภาวะที่เกิดขึ้นอีกครั้ง จึงไดรับรูวา 
โยมใชคําเหลาน้ันเพื่อเทียบเคียงกับสภาวะภายในที่เกิดขึ้นไมได แตโยมก็ไมทราบวาจะ
ใชศัพทภาษาที่มีอยูในสมมุติอยางไรกับสภาวะที่เปนอยู 

เปรียบเสมือนวา ลูกโปงที่ผูกเชือกตดิกับขอมือ แลวหลุดลอยขึ้นไปบนทองฟา 
เมื่อมันดํารงอยู ลองลอยเควงควางไปในอากาศ จนเหตุปจจัยถึงพรอม ลูกโปงมันก็
ทําลายตัวเอง โดยการที่ระเบิดแตกออกและสลายไปในที่สุด ไมมีลูกโปงลองลอยอยูใน
อากาศอีกตอไป ตรงนี้แหละเจาคะที่จิตของโยมเขาไปถึงและเปนอยู โยมไมสงสัยกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น คิดวาอยากเลาถวายธรรมะใหหลวงตาทราบ และอยากถามแตไมรูจะตั้ง
คําถามวาอยางไร ขอหลวงตาไดโปรดเมตตาอธบิายชี้แนะในธรรมะตอไปดวยเถิดเจา
คะ) เอาละ เราก็อยากตอบแตไมรูวาจะตอบวาอยางไร เลิกกัน ก็อยางน้ันซีจะวาไง เขา
อยากถามแตไมรูวาจะถามอยางไร เราก็อยากตอบแตไมรูจะตอบยังไง เทานั้นเอง 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลวในสามไตรโลกธาตุ มพีุทธศาสนา 
เราไมไดยกศาสนานั้นเหยียบศาสนานี้ เราเอาความจริงออกมาพดู สําหรับผูเสาะ
แสวงหาความจริง ใหฟงตามหลักความจริงที่พูดนี้เทานั้นเอง ไมมีการให
กระทบกระเทือนผูใด พดูตามหลักความจริง พุทธศาสนานี้เลิศเลอแลว สอนโลกใหดู
หัวใจตัวเอง หัวใจนี้มันเปนกงจักร ตั้งแตสัตวเดรัจฉานทุกประเภทมีใจเปนกงจักร
ทั้งนั้นแหละ เปนลําดับลําดามา แตไมรูวิธีแกไขดัดแปลงดชีั่วประการตางๆ เขาไมรู 
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มนุษยเรานี้รู นอกจากรูแลวยังมีพุทธศาสนารับเขาไปอกีดวย กระจางแจงขึ้นมา ใหดู
หัวใจตัวเอง นั่นละที่นี่ นี่ละกงจักรอยูตรงนี้ เปนฟนเปนไฟ ไมใชจักรธรรมนะ เปนจักร
ของกิเลสมันหมุน วัฏฏะมันหมุนของมัน 

ใหดูจุดนี้ ทานก็สอนไวเรียบรอยแลว เบ้ืองตนที่จะดูพอจะไดหลักไดเกณฑบาง
ก็คือวาใหใชคําบริกรรม คือจิตนี้มนัรูรอบไปหมด จับตนจับตัวมันไมได แตรูทั้งวันรู
ตลอด จับตนจับตัวไมได เหมือนกับวาเงาๆ ไปเลย เพราะฉะนั้นจึงมีจุดอันหนึ่งให
ความรูนี้เขามาอยูในจุดนั้นเชนคําบริกรรม เราจะบริกรรมคําใดก็ตาม เชน พุทโธ 
หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือมรณัสสติ เปนตน ใหความรูอยูที่ตรงนั้น แลวความรูนี้จะมา
รวมกันอยูที่จุดนี้ๆ ตอไปก็ตัง้รากตั้งฐานเปนความสงบและเปนตัวรูขึ้นมา เดนขึ้นมาที่
นั่นแหละ แตกอนความรูมันซานไปหมดไมรวมตัว 

เหมือนแห เมื่อเรากางออกไปแลวมองไปที่ไหนก็ไมเห็นจุดที่จะจับได ตองจับ
จอมแหดึงขึน้มา แลวตีนแหจะหดยนเขามาๆ แลวก็มาเปนกองแห อันนี้กระแสของจติ
มันเหมือนตีนแหนั่นแหละกระจายออกไป เอาพุทโธๆ ซึ่งเปนเหมือนจอมแห หรือคํา
บริกรรมใดก็ตามนี้เปนเหมือนจอมแห ใหจับตรงนี้ใหดี สตอิยูจุดนี้ใหดีแลว แลวตีน
แหคือกระแสของจิตจะคอยหดยนเขามาๆ ก็มาเปนกองแหคอืจุดผูรูเดนอยูตรงนั้น จํา
ใหดีนะ นี่เบ้ืองตนในการฝกทรมานจิตใจของเรา เมื่อตั้งหลายครั้งหลายหนเขาไป จุดนี้
ก็จะเดนขึ้น จุดที่วากองแหๆ นี่ พอเดนขึ้นแลวจะเปนความสวางไสว ความสงบรมเย็น 
จะอยูในนั้นหมดเลย แลวกระจายออกไป แนนหนามั่นคงเขาๆ  

จากน้ันทานก็สอนปญญา แยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา แยกสัตวแยก
บุคคล ภูเขาภูเรา แยกออกไปมันเปนอะไรตออะไร เพราะจิตมันยึดถอืไดหมดเลย ไม
วาอะไรยึดไดทั้งนั้น การพิจารณานี้เปนการที่จะปลอยวางสิ่งเหลานั้นตามหลักความเปน
จริงที่รูเห็นมันเรียบรอยแลวถอยเขามาๆ จิตก็ปลอยตัวเขามา แลวความหนักทั้งหลาย
ดวยอุปาทานมันก็เบาลงๆ เขามาหาจิต ดังที่เขาพูดตะกี้นี้ถกูตองแลว เขาพูดถึงเร่ือง
ปลอยกายปลอยอะไรไปเรื่อยๆ นี่ละหลักการภาวนาหลักวัฏวนของสัตวที่เกิดตายๆ อยู
กับจิตดวงนี้ กิเลสพาใหหมุนตลอด ทนีี้ธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟ 

เบ้ืองตนใชคําบริกรรมอยางน้ีเสีย เพื่อใหจิตมีหลักยึดเปนความสงบเย็น อาศัย
อยูตรงนั้น แลวก็จะสรางความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆ จะสวางไสวแสดงฤทธิ์เดชออกมาใน
จิตนั้นแหละ แตกอนแสดงไมไดกิเลสเหยียบมัน ใหพากันพิจารณาอยางน้ีนักภาวนา ที่
แสดงแลวนี้ไมผิด ขอใหยึดหลักตามที่แสดงนี้แลวดวยดีเถอะ นี้ผานมาหมดแลวกอนที่
จะมาสอน ไมใชมาสอนสุมสี่สุมหา แลวจิตจะสงบเขามาถาไดส่ิงที่ยึด เชนคําบริกรรม
เปนที่ยึดเสียกอน จิตไมมีที่ยึดมันเควงควางไปหมดนั่นละ ใหมีที่จับที่ยึดไวแนนหนา
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มั่นคง ตอไปความรูจะรวมตัวเขามาหาจุดนี้ แลวสงบเย็นเขามาๆ ตั้งรากฐานเบื้องตน
จิตจะเปนความสงบรมเย็น พากันจําเอาไวขอนี้กอน 

การภาวนาใหตั้งหลักอยางน้ีกอน ไมไดอะไรใหไดคําบริกรรม สติติดกับคํา
บริกรรมไมใชสักแตบริกรรมเฉยๆ สติไมมีไมเกดิประโยชน สติตองจับติดแนบๆ อยู
นั้น เวลาสติจับอยูนั้นแลวสังขารจะปรุงไมได สังขารปรุงไมไดกิเลสจะไมออกทํางาน จะ
มีแตธรรมทํางานไดแกคําบริกรรมอยางเดียว ธรรมทํางานทําเพื่อความสงบเย็นใจ 
กิเลสทํางานเพื่อความฟุงซาน สรางความรําคาญทุกขลําบากทุกอยางขึน้มาในหัวใจเรา 
นั่นคือกิเลสทํางาน ธรรมทํางานในจุดเดียวเชนพุทโธๆ ทํางานนี้แลวจะกระจายออกไป
เอง ตั้งรากตัง้ฐานขึ้นมาเปนความสงบเย็นใจ แลวจะแผกระจายออกไปดวยความแปลก
ประหลาดอัศจรรยจากจิตดวงนี้แหละ ใหพากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้กอน 

นักภาวนาใหจับใหดีนะ ที่สอนนี้สอนไมผิด ใหไดเห็นดูซิจิตดวงนี้เปนยังไง 
เวลานี้มีตั้งแตมูตรแตคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงครอบหัวใจอยู ใจจึงหาคุณคาไมได ให
เบิกออกดวยธรรมไดแกคําบริกรรมคําใดก็ตาม นั่นละเรียกวาเบิกออก ชะลางออกๆ 
จิตจะคอยสงบแลวก็ผองใสขึ้นมา จากน้ันก็มีทางที่จะเดินตอไปได เอาแคนี้ละพากันจํา
เอา ไมเอามากนัก 

คําวาบุญเปนนามธรรม กับใจเปนนามธรรมดวยกัน คําวาบาปก็เปนนามธรรม
เขากันไดที่ใจ เขาไดทั้งบุญทั้งบาปเขาไดที่ใจ เวลาชําระซักฟอกเต็มเหนี่ยวแลว บุญก็ดี
บาปก็ดีเปนสมมุติทั้งมวล นั่นปดออกแลวเหลือแตธรรมชาติที่ไมใชสมมุติจา อันนั้น
หมดสมมุตแิลว อยางจิตพระพุทธเจาจิตพระอรหันตเปนจิตที่ไมมีสมมุต ิเปนอฐานะให
เปนอยางอื่นอยางใดไมไดแลว นั่นละจิตดวงนั้นเมื่อชําระใหถงึน้ันแลว เปนจิตอฐานะ
ใหเปนอยางอื่นอยางใดไมไดแลว มแีตหลักธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดเทานั้น จากการ
อบรมจิตใจและภาวนา ใหพากันดูจิตใจนะ โลกไมไดดูจิตใจ โลกทั้งโลกนี้ไมดูจิตใจ ดู
แตอารมณที่ใจมันหลอกไปวาดภาพทางโนนทางนี้ ควาตามโนนตามนี้ยุงตลอดไปเลย
ไมมีหลักยึด ใหยึดดูใจภาวนาดูใจ ส่ิงทั้งหลายจะรวมตัวเขามาอยูที่ใจ ทําลายกันที่ใจ
หมดแลวหมดเลย เอาละนะพอ 

ถาไมมีอะไรก็เลิกกันเทานั้น เพราะวันไหนก็เทศนทุกวันๆ เหนื่อยมากนะเรา 
เทศนเหนื่อยมากทีเดียว พอตื่นขึ้นมาเอาละเริ่มแลวอยางน้ี ตองไดพูด นีก่็ออกวิทยุทัว่
ประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนแกหัวใจของโลกนั่นแหละ เปนประจํา พูดอยางน้ีออก
ทั่วประเทศไทยนะนี่ ออกทั่วไปหมด ผูฟงก็ใหเลือกเอานะ คาํพูดหลวงตาบัวนี้มีหลาย
แบบหลายฉบับ บางทีไอปุกกี้เขามายุง บางทีไอหยองเขามายุง บางทีก็จะเอาไอหยอง
ไอปุกกี้มาตมยํากินเลี้ยงกันที่ศาลาอยูในนี้หมด ใหพากันเลือกเอา เลือกก็แลวกัน อะไร
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เปนตมยําไอปุกกีไ้อหยองใหปดออกเสียถาไมกิน ถาอยากกินก็ฟาดกันหมดเลย พูดไป
ไดทุกแบบนั่นละ พลิกนูนพลิกนี้พลิกไปอยางน้ันละ เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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