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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

งานยุติภพชาติ 
กอนจังหัน 

วันนี้พระเทาไร (๓๕ ครับผม) ๓๕-๓๖ อยูนี้แหละ ทางภูวัวก็พอๆ กัน เดี๋ยวนี้
ภูวัวจะใหทานอุทัยไปอยูอีกแหง เขาถวายที่ใหเราที่เขาใหญ ทีนี้เราก็มองหาตัวผูที่จะมา
ดูแลวัดพอเปนสาระสมที่เขามีศรัทธาถวายก็ไมมองเห็นใคร มองเห็นแตทานอุทัย เลย
มอบใหทานอุทัย ปนี้ทานอุทัยจะไปจําพรรษาที่วัดเขาใหญนี่ละ คุณหญิงหนอยก็มา วา
อาจารยอุทัยจะมาจําพรรษาที่นั่น เลยนิมนตเราไปเปนประธานกฐิน กฐินของเราพอ
ออกพรรษาแลวเสาร-อาทิตยตนของเรา เสาร-อาทิตยสองก็เขาใหญ จะมีพระมาก
นอยเทาไรเราไมไดนับ แตถาทานอุทัยอยูนั้นดี เราไวใจทานอุทัย เพราะฉะนั้นเราจึง
ตองรับเลี้ยงดูตลอดเลยวัดภูวัว อันนี้เล้ียงตลอด ๒๐ กวาปแลว 

ทานอุทัยแยกตัวออกไปนี้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีแทน เราก็เล้ียงดู
ตลอดไป ทางนี้ก็มอบใหทางกรุงเทพเขาเลี้ยงดู ที่วัดเขาใหญเราจะมอบใหทางกรุงเทพ
เล้ียงดู ถาเล้ียงดูไมไดฆาคนกรุงเทพใหหมด จับทานอุทัยกลบัมา เขาใจ มอบพระให
องคเดียวเลี้ยงไมไดก็ไมควรจะใหอยู จะสรางขึ้นอีกที่หนึ่งใหเปนสาระๆ ไมไดสราง
แบบสุมสี่สุมหานะ จึงเอาทานอุทัยไปใหทานเปนคนดูแล ทานอุทัยเรียบรอยมาตั้งแต
ตนเลยไมมีดางพรอย เรียบมา จนกระทั่งถึงวัดภวูัวนี้มีพระจํานวนมากอยางน้ีละ 

เรารักสงวนสถานที่ที่ภูวัว เราจึงตองเลี้ยงดูพระ ใหพระทานปฏิบัติ ทานเหลานี้
แหละที่จะทรงมรรคทรงผลอยูในปาในเขา ภูวัวนี้กวางขวางมากทีเดียวไมใชธรรมดา 
แลวพระที่อยูตามแถวนอกๆ มี เวลาทานจําเปนทานก็มาติดตอขอที่วัดภวูัว เราบอกให
ทานไป เราไมอาจที่จะสงเสียซอกแซกซิกแซ็กได ใหทานมาเอา ขาดเหลืออะไรใหบอก
ทันที เราจะสงมาทันทีเราบอกอยางน้ัน คือเรารักสงวนพระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทาน
เหลานี้แหละเปนผูที่จะทรงมรรคทรงผลสดๆ รอนๆ ดังศาสดาพาทรง 

ที่สําคัญๆ ก็มีภูสังโฆ ภูผาแดง วัดดอยธรรมเจดีย วัดดงศรีชมพู วัดภูวัว เหลานี้
เปนวัดที่สําคัญๆ มาก เราสงวน นี่เปนวัดที่จะทรงมรรคทรงผลเชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาลเรา การปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจาแลว ตลาดมรรคผล
นิพพานสดๆ รอนๆ อยูกับผูปฏิบัติ ไมไดอยูกับคัมภรีใบลานนะ อยูกับผูปฏิบัติ
ตางหาก 

ยิ่งจะตายเทาไรก็ยิ่งเปนหวงเพื่อนฝูงพระเณรตลอดประชาชนทั้งหลาย กลัวจะ
ไมไดหลักยดึ โลเลๆ เดี๋ยวนี้มันโลเลไปมากแลว ศาสนากลายเปนสวมเปนถานไปแลว
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เดี๋ยวนี้ คือมันเลอะขนาดนั้น ศาสนาพระพุทธเจาจริงๆ แลวไมมีอะไรเลิศเลอเทาแหละ 
แตผูเขาไปเกี่ยวของศาสนาปฏิบัติศาสนา ไปทําความเลอะเทอะ ศาสนาเลยเปนสิ่งที่ไม
นาดู นาขยะแขยงไปแลว วัดแทนที่จะเปนที่เคารพบูชาสักการะของสาธุชนทั้งหลาย มัน
กลายเปนสวมเปนถานไปแลว แลวอะไรอยูในสวมในถาน มูตรคูถ แลวอะไรอยูในวัด
นั้น พระเณรปฏิบัติตัวแบบมูตรแบบคูถมันก็เลอะเทอะดไูมไดนะ 

โถ พุทธศาสนานี้ไมมีละในโลกนี้ ชี้นิ้วเทานั้น เลิศเลอ คือพระพุทธเจาเปนผูส้ิน
กิเลสเรียบรอยแลวมาเปนผูประกาศศาสนา มีพระองคเดียว ในโลกนี้มีองคเดียวเทานั้น 
เราจะหาที่ไหนไดอีก แลว สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบหมดตลอดเลย ไมมผีิดเพี้ยนไปได ออกจากทานผูบริสุทธิ์พุทโธโลกวิทโูดยแท  จึง
พากันเทิดทนูนะ นอกนั้นเราไมพูดถงึแหละ มูตรๆ คูถๆ เสกกันขึ้น อนันั้นดีอันนี้ด ี
ศาสนาน้ีศาสนานั้นวากันไปอยางน้ัน ก็คนมีกิเลสไปหาเสกสรรปนยอ พระพุทธเจาทาน
ไมไดเสก เปนศาสนาบริสุทธิ์พุทโธขึน้โดยแท 

พุทธศาสนานี่เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เอาใหมันชัดเจนก็คือ ขึ้นเวที
เสียกอน เวทีจิตตภาวนา จะไดรูเร่ืองของพระพุทธเจาของพระสาวกทั้งหลาย แลววง
กวางออกไปรูเร่ืองของพทุธศาสนาไดดี ขอใหขึ้นเวทีฟดกับกิเลสบนหัวใจน้ีเทานั้นจะจา
ออกมา ถึงกันหมดเลย พระพุทธเจาเปนยังไงๆ ถึงกันหมดเลย เปนศาสนาเอกแหละ 
เราอยามานอนกอดศาสนานะ นอนกอดเฉยๆ ไดพระพทุธรูปมาเอาไปวางไวบนหิ้ง 
เจาของสนุกนอนหลับครอกๆ ไมไดหนาไดหลังอะไรเลย จิตใจมันจืดมนัชืดไมมีราค่ํา
ราคา ของทีม่ีราค่ําราคาควรจะเอาไวกราบไหวบูชาเปนมงคลมหามงคลแกตน 
กลายเปนเรื่องเศษเหล็กเศษธาตุไปเสีย เชนพระพุทธรูปนี้ก็เหล็กหรือธาตุอะไรก็
แลวแต มาตั้งขึ้นเปนศาสดาแทนพระองค มันกไ็มเห็นสําคัญยิ่งกวาหมอนไปเสีย 

หมอนนั้นแหละตัวสําคัญ พวกนี้กราบหมอนกนัทั้งน้ัน หมอนแตก มองไปที่
ไหนมีแตเย็บเสื่อเย็บหมอน มองไปเห็นกมเงยๆ กมเงยอะไร เย็บหมอน หมอนเปน
อะไร หมอนแตก คอืนอนไมหยุด นี่พวกหมอนแตกมันไมไดหนาไดหลังอะไรเลย ถาวา
เร่ืองศีลเร่ืองธรรมไมสนใจ จิตใจนี้หมดคาแลวนะ ลงวาศีลวาธรรมไมสนใจแลวหมดคา
หมดราคาแลว ถาวามูตรวาคูถ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เปนทองทัง้แทง
ขึ้นมา มันเสกสวมเสกถานเสกมูตรเสกคูถขึ้นมาเปนทองทั้งแทงแลวนะเวลานี้ มันกราบ
มูตรกราบคูถเปนทองทัง้แทงไปแลว ความดิบความดีมันไมสนใจจะกราบเพราะมัน
หมดคาหมดราคาหัวใจมนุษยเรา 

เลวลงทุกวันๆ นะไมใชธรรมดา เลวลงๆ ยิ่งเอาธรรมจับดวยแลวมันนาสลด
สังเวชนะ ธรรมคือธรรมของทานผูบริสุทธิ์จาแลวสาดกระจายไปไหนจาไปหมด พากัน
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ตั้งอกตั้งใจนะ เลยจะไมมีศาสนาไวกราบไหวบูชา ศาสนาชั้นเอก เจาของก็เปนเอกตา
ขางเดียว เคยเห็นไหมตาขางเดียว เขาวาเอกๆ เอกมันมีสองเอก เอกอันหนึ่งคือเอกตา
ขางเดียว ถาลงขางน้ีบอดแลวเปนคนตาบอด เราตองการเอกตาขางเดียวนี้เหรอ 
พิจารณาซิ เอกไมมีใครเสมอนี่อันหนึ่ง เอกมีตาขางเดียวอยางหนึ่ง พวกเรามันพวกเอก
ตาขางเดียวนะ จําใหดีเอกตาขางเดยีว ไมมีใครมาสอนแหละ หลวงตานี่แหละมาสอน 
เอาไปพิจารณใหดีนะคําพดูคํานี ้

ไดพูดแลวนะเรื่องพระเรา อยาออนแอ เร่ืองความพากความเพียรเปนหนาที่
ของพระผูตัง้ใจบวชมาเพื่ออรรถเพือ่ธรรม ความพากเพียรเพื่อชําระกิเลสใหจิตใจเปน
ธรรมขึ้นมานี้ เปนหนาที่ของพระโดยตรงๆ อยาไปมองดูแตโลกสงสาร บวชเขามาตัว
อยูในวัด ตามองออกนอกวัด ประชาชนเขาหันหนาเขาวัด พระบวชอยูในวัดหันหนา
ออกจากวัดนะเวลานี้ พระเรากําลังเปนบานะ บาไหนบางอยูในวัดปาบานตาด มีมาก
นอยเพียงไร นับเอาวันนี้ ๓๕ องคนีบ้า ๓๕ บานะนี่ จิตใจหันออกขางนอกเพื่อโลกเพือ่
สงสารเพื่อความสกปรกโสมม ไมไดหันหนาเขาอรรถเขาธรรม เพื่อเปนความดีงามสิริ
มงคลแกตนนะ 

ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ อยามองดูอะไรยิ่งกวามองดูกิเลสมันขยี้ขยําอยูในหัวใจ
นั้นนะ เอาธรรมจับเขาไป ฟดกิเลสพังทลาย จาขึ้นมาตรงนั้นเลย ไปหาธรรมที่ไหนหา
เถอะหาไมเจอ ถาหาที่จิตซึ่งกิเลสครอบงําอยูนั้นเจอ ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นแลวไมตอง
บอก ธรรมจะจาขึ้นมาทันทีเลย ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยานอนใจ โถ คลื่นของ
กิเลสน้ีจนมองหามนุษยไมเห็น มีแตคลื่นของกิเลสความสกปรกโสมม ความ
ตะเกียกตะกาย ความดีดความดิ้น ความทะเยอทะยาน เต็มหัวใจมนุษยๆ แลวหาผลมา
ใครไดรับความสุขบางไมมี มีแตพากันดีดกันดิน้ นี้ละวิ่งตามกิเลสมีแตพากันจมๆ 
ทั้งน้ัน ถาว่ิงตามธรรม อยางนอยตั้งตัวไดคนเราถามีธรรม มีการยับยั้งชั่งตวงตัวเอง
เรียบรอย พอมีหลักมีเกณฑประคองตัวไปได ถาว่ิงตามกิเลสจมกันทั้งนั้นๆ วาชัดๆ 
เลย 

กิเลสไมเคยพาใครมีความเจริญรุงเรือง ถาเร่ืองธรรมแนนอนๆ เพราะเปน
ธรรมของศาสดา กิเลสเปนเรื่องสกปรกโสมม เปนขาศึกตอธรรม มันเอาตั้งแตกิเลสมา
พอกหัวใจมนั เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแตคนบนอื้อไปหมด มีแตเร่ืองความทุกขความ
ทรมาน ทั้งๆ ที่ตางคนตางว่ิงหาความสุขๆ แลวความสุขไปไหน พวกหาความสุขมันคน
ตาบอดเหรอ ก็คนตาดีนี่ทําไมจึงไมเจอความสุข นั่น มันบอดที่ใจ วิ่งตามกิเลสไมลืมหู
ลืมตา ไมมีเหตุมีผล เห็นเขาดิ้นก็ดิ้น เห็นเขาดีดก็ดีด นี่ละมันจมเพราะตรงนี้เอง เอาละ
ใหพร 
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หลังจังหัน 

อยูๆ มันก็เปนของมัน มันออนลงๆ สุดทายตัดยาออกหมดเลย ยานี่สุมเขามาๆ 
แลวดูธาตุขันธออนลงๆ ยานั้นก็ดียานี้ก็ดี มีแตยาดีๆ เจาของเลยจะตาย รางกายเปนสิ่ง
ทดลองยา มันจะไปไหนมาไหนไมไดได ๓ วันนี้ ออนลงมากทีเดียว ทีนี้เลยตัดยาออก 
มันเปนเพราะอะไรนา เลยตัดยาออก ยาอะไรไมเอาทั้งน้ัน มีแตยาสูสุดทอมาซัดเอาเสีย
เต็มทอง คอยดูมันจะเปนยังไง วันนี้ฉันไดมากมนัเปนของมนัเอง 

เดี๋ยวนี้ก็โซซัดโซเซแลว ไปไหนมาไหนไมสะดวกไดสามส่ีวันมานี้แหละ ออน
มากทีเดียว มันจะเปนเพราะอากาศรอนหรืออะไร จะวาฉันอะไรผิดก็ไมเห็นปรากฏ แต
มันออนลงๆ ไดสามส่ีวัน เมื่อวานจนจะเดินไปไหนไมไดไมทราบเปนอะไร ออนลงๆ 
วันนี้ฉันจังหันไดมากอยู จะคอยดู คือคนฉันไดมากในวัยนี้ไมไดเหมือนวัยหนุมนะ ถา
วัยหนุมเปนกําลังดีดผึงเลย วัยแกมันไมไดเปนอยางน้ัน เราจะเห็นไดเวลาเราอดอาหาร 
ลงจากภูเขาไปบิณฑบาตในหมูบานเขา ทางก็ไมใชนอยๆ ขนาดดงเค็งโนน บานดงเค็ง
จากน้ี แลวลงภูเขาดวย เดินซอกแซกไปตามภูเขา เปนดานๆ บุกปามาอยางน้ันแหละ 

ทีนี้เวลาเราอดหลายๆ วันตองคํานวณดู ทั้งๆ ทีอ่ายุยังนอยนะคํานวณดู วันนั้น
จะไปวันนี้จะไป จะไปไมถึงคํานวณเอาๆ เอา ไปวันนั้น กําหนดแลวก็ไปแมเชนนั้นยัง
ไมถึงบานเขา ไปพักกลางทาง คือมนักาวไมออก นี่เวลาวัยยังหนุมอดอาหารมันก็ออน 
แตพอไปฉันเสร็จเรียบรอยแลวมานี้เหมือนมาแขง ดดีผึงเลยทันที นี่กําลังเวลายังหนุม
นอยเปนอยางน้ัน เวลาไปนี้ออนเปยกเพราะยังไมไดฉันจังหัน อดอาหารมาหลายวัน 
พอฉันเสร็จแลวเดินกลับขึ้นภูเขานี้ดีดผึงๆ เลย 

กําลังทางรางกายในวัยนั้นมันมารวดเร็ว มาอยางรวดเร็ว ขาไปจนจะไมถงึบาน 
เวลาฉันเสร็จแลวมานี้เหมือนมาแขง นั่นกําลังมารวดเร็ว แตจิตใจมายากนะ จึงตองได
พยุงทางดานจิตใจมากๆ พยุงทางดานจิตใจก็คือตองผอนอาหาร ผอนอาหารลงไป วัย
นั้นเปนวัยที่ดีดดิ้น ธาตขุันธมีกําลังเร็ว มันดีดมันดิ้นรวดเร็ว จึงตองไดบังคับเอาไว ถา
ทางธาตุขันธมีกําลังมากจติใจออน ทีนี้บังคบัทางธาตุขันธลงใหออน จิตใจก็ดีดขึ้นๆ 
เปนอยางน้ันแหละ 

นี่พูดถึงเร่ืองกําลัง คือเวลาบิณฑบาตมาจากหมูบานมาฉันตามหินดานนะ ฉัน
เสร็จเรียบรอยแลวก็ลางบาตรลางอะไร ขาวก็ไดเทานี้เทานั้นแหละ เศษเหลือก็ไปวางไว
ใหพวกกระจอนกระแตขางๆ ฉันเสร็จแลวลางบาตรแลวก็ขึ้นเขา ดีดผึงเลย ฉันเสร็จ
แลวกําลังมันมาเร็วในวัยนั้น ดีดผึงๆ เลย แตในเรื่องจิตใจนี้ออนๆ ตองไดบังคับทาง
รางกายใหมากใหออนกําลัง จิตใจคอยดีดขึ้นๆ เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารจึงตองไดผอน 
อยางนอยผอน มากกวานั้นอดอยูอยางน้ันเปนประจํา 
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ตองเปนนักสังเกต นักภาวนาตองเปนนักสังเกต ไมสังเกตไมได ทําสุมสี่สุมหา
ผลไมไดเทาที่ควร ตองใชความสังเกตตลอด วิธกีารใดความเพียรเหมือนกัน แตไดผล
มากนอยตางกัน จับเอาไวแลวหนักในวิธีนั้นที่ไดผลมาก สวนมากนักภาวนาทานอยูใน
ปาในเขามักจะผอนอาหารหรืออดอาหารแทบทั้งนั้น ที่จะไปอยูอิสระ ฉนัจังหันธรรมดา
บนภูเขานี้ไมคอยเห็นมี ในบรรดานักปฏิบัติดวยกนัที่ผานมาดวยกัน มีแตอยางเดียวกัน 
ลดกันเล็กๆ นอยๆ เร่ืองอาหารตองผอนตลอดเพื่อจิตใจดดีขึ้นๆ  

คือพอเราผอนอาหารนี่สติจะดีขึ้น สติจะจับติดๆ อดอาหารสติจับติดเลย ทีนี้ถา
จะอดไปจริงๆ มันก็จะตายจะวาไง ก็ตองมอีดบางอิ่มบางฟดเหวี่ยงกันไปอยางน้ัน ถา
ไมอดสติก็จะไมดี ถาอดรางกายก็ออน สติดี เพราะฉะนั้นจึงมีผลัดมีเปลี่ยนกัน อดบาง
อิ่มบางไปอยางน้ัน สุดทายสติก็ตั้งได สติตองอาศัยการชวยเหลือทางรางกาย รางกายนี้
มีกาํลังมากทับสติ สติไมดี รางกายลดกําลังลงสติคอยดีขึ้นๆ  

อดอาหารวันแรกนี้มีงวงนอน สองวันมีเล็กนอย พอสามวันลวงไปแลวความงวง
ไมมี สติดีๆ นั่นอยางน้ันนะ ยิ่งอดไปหลายวันเทาไรสติแนวเลย ตั้งแตตื่นนอนกระทั่ง
หลับไมมีเผลอ นั่นสังเกตดวย เพราะฉะนั้นสติตองสําคัญมาก สตินี้เปนขอบมหาสมุทร
ทะเล มหาสมมุติมหานิยม สติครอบเอาไว ถาขาดสติเสียอยางเดียวลมเหลวๆ นัก
ภาวนาสวนมากมีแตขาดสติโดยไมสังเกตซิ ถาใชความสังเกตแลวจะตั้งตวัไดๆ เอาไป
ทดลองดูซิตัง้สตินี ่

ที่กลาวมาแลวเหลานี้เราผานมาแลวทั้งน้ันนะ ไมใชมาสอนสุมสี่สุมหา เราผาน
มาแลว ทดลอง ใชความพินิจพิจารณาการบําเพ็ญของเจาของเปนยังไงๆ สุดทายก็มา
ลงที่สติกับคาํบริกรรม ที่ตั้งไดนะ เลยจับติดเลย กําหนดจิตเอาเฉยๆ สติกําหนดไว
เผลอไดๆ เผลอเมื่อไรกเิลสเปนออกไปเอาฟนเอาไฟมาเผา ถาสังขารคือความคิดปรุง
ไมออกกิเลสก็ไมออก สติครอบเอาไวๆ มีมากมีนอยก็ไมออก บางทีมันอยากคิดอยาก
ปรุงจนอกจะแตก บังคับเอาไวไมใหคิด เอาพุทโธคิดแทน พทุโธเปนความคิดทางดาน
ธรรมะ ความคิดธรรมดาเปนความคิดของกิเลสสมุทัย บังคับความคิดนั้นไว เอา
ความคิดทางดานธรรมะขึ้น เชนคําบริกรรม สติติดแนบๆ อยูนั้น 

ทานทั้งหลายใหสังเกตนะ ที่พูดเหลานี้ดําเนินมาแลวทั้งน้ัน ไดผลมาแลวถึงมา
สอน เวลาไดจริงๆ ไดดวยสติ ลงใจ มันทําไมเจริญไป ๑๔-๑๕ วัน พยายามหนุน 
เหมือนกล้ิงครกขึ้นจอมปลวก หนุนขึ้นไปแทบเปนแทบตาย พอไปอยูบนหลังจอม
ปลวกแลวไดเพียงสองคนื อยางมากสามคืน ลงมานี้ผึงเลย เส่ือมเร็ว เวลาขึ้นแทบเปน
แทบตาย เปนยังไงถึงเปนอยางน้ี เลยพินิจพิจารณา มันอาจจะขาดคําบริกรรม เราไม
บริกรรม ตั้งสติจับจิตเฉยๆ เผลอได เอา คราวนี้เอาใหม เอาคําบริกรรมติดกับจิต ให
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จิตทํางานดวยคําบริกรรม มีสติเปนนายคุมบังคับไวนั้นไมยอมใหคิด พิจารณา
เรียบรอยแลวลงใจละที่นี่ เอาแบบนี้ พอลงลงจริงๆ นะ เอา ไมใหเผลอ ตั้งปุบนี้ไมให
เผลอเลย ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมใหมีเผลอเลย คําบริกรรมกับสติติดกันๆ  

ความคิดปรุงนี้แหม มันผลักมันดันออกมา ความคิดนี้ออกมาจากอวิชชา 
อวิชชาเปนรังใหญของกิเลส มันดันออกมาทางสังขาร ทีนี้สังขารก็อยากคิดอยากปรงุ
อยากรูอยากเห็นอยากทุกอยาง ลวนแลวตั้งแตเปนกิเลส ไมใหออก เอาคําบริกรรม 
สําหรับเรานิสัยชอบพุทโธ เอาพุทโธปดชองมัน มันจะออกชองนี้เอาพุทโธปดไวเลย สติ
ติดแนบไวนั้นไมใหมันออก บังคับจริงๆ นะ ทุกขมากที่สุดนะการตั้งสติ ไมใชเลนๆ คือ
ไมยอมใหเผลอเลย เหมือนนักมวยเขาตอยกันนี้เผลอไมได เผลอตาย อนันี้ตั้งสติฟด
กับกิเลสก็แบบเดียวกัน เอาเสียจน... 

วันนี้เปนอยางน้ี เอาๆ วันหลังเอาอีกแบบเดียวกันอีกไมยอมใหเผลอ ติดแนบๆ 
๒-๓ วัน ทีม่ันดันออกมนัอกจะแตกคอยเบาลงๆ สังขารสมุทยัมันดันออกมา อํานาจ
ของธรรมคือคาํบริกรรมปดชองเอาไวไมใหออก สติติดเอาไวเลย ทีนี้จิตนี้เวลาพุทโธก็ดี
สติก็ดี นี้เปนการสรางธรรมเปนความสงบเย็นขึ้นมาๆ ความดีดความดิน้ของกิเลสออน
ตัวลง ทางนี้ตั้งไดๆ จติสงบได เปนอยางน้ันนะ จับไดแลวเห็นวาถูกทาง เอาที่นี่ไมถอย 
ตั้งได เราตั้งไดเพราะเหตุนี้เอง จิตทีเ่จริญแลวเสื่อมๆ มาตั้งแบบนี้แลวไมเส่ือม ตั้งได
เลย จึงไดมาสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา 

เจริญขึ้นไป ๑๔-๑๕ วันแทบเปนแทบตาย ไปอยูไดคืนสองคนื เวลาเสื่อมนี้ โถ 
ไมมีอะไรหามไวไดเลย ผางถึงที่เลย ยังเหลือแตอีตาบัวหมดคาหมดราคา เอา ตั้งใหม 
จนกระทั่งไดวิธีการนี้ไมยอมใหเผลอคําบริกรรม เอา เส่ือมๆ ไป ทีนี้ทอดธุระนะ มัน
อยากเสื่อมเอาเสื่อมไป เจริญๆ ไป เราเคยกับมนัมาแลว พิถีพิถันเร่ืองความเสียใจที่จิต
เส่ือมก็เสียใจพอแลว ทนีี้ปลอย มันจะเสื่อมใหเส่ือมไป แตพุทโธคอืคําบริกรรมนี้กับสติ
ไมยอมใหเส่ือม เอา อะไรเสื่อมใหเส่ือมไปอันนี้ไมยอมใหเส่ือม ตดิกับใจ เปนตายติด
กับใจ ติดปุบเขาไปนั้น ถึงขั้นมันแลว เอา จะเสื่อม เอา เส่ือมไปบอกเลยปลอยเลย น่ีไม
เส่ือม เร่ือยๆๆ ขึ้น แนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อย จากนั้นก็ตั้งรากตั้งฐานไดเลย 

นี่วิธีการฝกทรมาน กิเลสมันรุนแรงมากนะที่จะคอยผลักดันออกไป อยากคิด
อยากปรุงอยากรูอยากเห็นอยากเต็มหัวใจ เอาอันนี้ละบังคับไว เอาคําบริกรรม เพื่อตั้ง
รากฐานเบื้องตน ตอไปพอจิตมีความสงบเย็นแลวทีนี้อันนี้ก็เบาละ ทางเร่ืองจิตใจเบา 
ความคิดความปรุงมันผลักดันออกมาหนักๆ เบาลงๆ ตั้งฐานได นั่น การภาวนาเปน
ของเล็กนอยเมื่อไร หนักมากนะ เราจะไปอยูในที่เชนไรก็ตาม เร่ืองอดอาหารผอน
อาหารนี้รูสึกจะเปนประจําความเพียรของเรา ไปอยูที่ไหนเปนอยางน้ัน คือมันไดผล
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จากอันนี้ ทุกขยากลําบากขนาดไหนก็ตองทนเพราะเห็นผล ทําไปเรื่อยๆ การอดอาหาร
นี้ไมมีคําวาครึวาลาสมัยในขั้นนั้นขั้นนี้แหงธรรมทั้งหลาย เบ้ืองตนก็ดี ลมลกุคลุกคลาน 
ตั้งสติไดดีเทาไรก็ยิ่งด ี ขึ้นไปขัน้สูงๆ สติดีเทาไรความเพียรยิ่งคลองแคลววองไว 
จนกระทั่งถงึสติปญญาอตัโนมัติหมุนตัวเปนเกลียว 

การอดอาหารนี้สําคัญมาก หนุนตลอดการอดอาหาร อดนานเทาไรยิ่ง
คลองตัวๆ การประกอบความพากเพียรสติปญญารวดเร็ว สังเกตเจาของเรื่อยๆ การ 
อดอาหารสําหรับผูถูกนิสัย สําหรับเราทุกขบอกตรงๆ เลย จนกระทั่งทองเสียมันไม
หยุด มันไดดวยวิธีนี้ก็ตองทนเอา จนทองเสีย อดอาหาร แลวตั้งไดๆ ถงึธรรมะขั้นสูง
เขาไปเทาไร การอดอาหารมันชวยไดดีๆ มันกอ็ดของมันไปเรื่อยๆ แลวมันชวยใหหนุน
เร็วขึ้นๆ คลองตัวขึ้น เราจึงไมเคยหยุดเลยเรื่องอดอาหาร อดไปเรื่อยๆ เปนอยางน้ัน
นะ มันหนุนไปเรื่อยหนุนไปไดดีๆ 

ก็มาหยุดเอาตอนที่วาลงเวทีแลว พรรษา ๑๖ เต็มเหนี่ยวแลวจะเขาพรรษา ๑๗ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วันนั้นเปนวันลงเวที ฟาดกันสุดเหวี่ยงแลวก็ลง จากน้ัน
ไมอดอาหารอีกเลยนะ อดตัง้แตนั้นยอนหลัง จากน้ันไปแลวไมอด ทองมันก็เสียไป
เร่ือยๆ จนกระทั่งเสียไปเรื่อย โถ การฝกทรมานนี้มันเปนตามนิสัยจริตนิสัยของคน แต
สวนมากตองสมบุกสมบันดวยกันนั้นแหละ ที่จะใหสะดวกสบายบรรลุธรรมไดเร็วนี้ทาน
ก็มีไวในธรรม แตมีนอยมาก ขิปปาภิญญา ทันธาภิญญา คือผูที่รูไดเร็วก็มี ผูรูไดชาก็มี 
แตสวนมากมักจะลําบากลําบนดวยกันนั่นละ ตองไดสมบุกสมบันมากถึงจะรู ก็ไมพน 
ถาเราหนุนตลอดเวลาตองรู 

เวลาจิตไดดื่มธรรมแลวเหมือนจิตดื่มกิเลสแตกอน โลกน้ีดื่มแตกิเลส ใหกิเลส
ลากถูไป ความเพลิดความเพลินความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นนี้เปนเครื่องมือ
ของกิเลส ดึงดูดจติใจของสัตวโลกใหลมไปตามๆ โลกไมเคยมีความเบื่อหนายอิ่มพอ 
ความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นของตนเลย กิเลสตัวนี้มีรสชาติมาก
ทีเดียว ถาหากวาเราไมเคยมีธรรมเขาไปแทรกกนัก็ไมรูวา กิเลสน้ีมีรสชาติแบบนี้ๆ 
เปนขาศึกแบบนี้ๆ ตอเมื่อมธีรรมมีกําลังเขาไปๆ กําลังของธรรมทีนี้ดูดก็แบบเดียวกัน
อีก พอกําลังของธรรมดูดดื่มๆ ทีนีก้เิลสเหลานั้นจางลงๆ ทางนี้บืนเร่ือยเลย หมุนติ้วๆ 

นี่ละที่ทานวาความเพียรอัตโนมัติ ความเพียรฆากิเลสอัตโนมัติ พอถึงขั้นนี้แลว
เหมือนกับกเิลสทําลายสัตวโลกโดยอตัโนมัติของมัน ทั่วโลกเปนอยางน้ันทั้งน้ัน เราก็ไม
รูแตกอน แตเวลาธรรมขั้นนี้ขึ้นไปฆากิเลสโดยอัตโนมัติ มันก็ยอนไปรู ออ ตั้งแตกอน
กิเลสทําลายสัตวจิตใจสัตวโลกทรมานสัตวโลกทํางานโดยอัตโนมัติ โดยสตัวโลกไมรูเลย 
นี่มันรูแลวนะ พอถงึขั้นมันทําลายกิเลสนี้เปนอัตโนมัติเหมือนกันหมดเลย ไมมีคําวาอยู
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เฉยๆ ฆาตลอด คุยเขี่ยขดุคนตลอด แมที่สุดฉันจังหันอยูนี้มันไมไดอยูกับลิ้นกับปากนะ 
มันหมุนอยูภายในลึกๆ นูน ถึงขั้นอตัโนมัติแลวฆาตลอดๆ 

นี่ละมันแกกนั เราถึงไดทราบวา แตกอนกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกเปน
อัตโนมัติเหมือนกันหมด ไมทราบแตกอน พอจิตใจมีกําลังกลาสามารถแลวทํางานฆา
กิเลสโดยอัตโนมัติมันถึงเอามาเทียบกันได ออ เปนอยางน้ีเอง จนกระทั่งกเิลสมวนเสื่อ
หมด ที่วาสติปญญาอัตโนมัติ มหาสติมหาปญญานี้หมุนตลอดไปเลย จนกระทั่งกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปแลว อนันี้เปนเคร่ืองมือระงับเองไมตองบังคบั ระงับไปหมด ก็จะฆา
อะไรกิเลสมนัตายหมดแลวจะไปฆาหาอะไร นั่นละมหาสติมหาปญญาก็เปนมรรคเปน
เครื่องมือเปนทางเดิน พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวสิ่งเหลานี้ระงับตัวเอง ไมตองบอก 
ระงับเองเลย 

เมื่อไดเห็นชัดๆ ในใจนี้ไมตองไปถามใคร ประจักษเลยๆ พดูไดอยางเตม็ปาก
เสียดวย ดังที่วากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติ แลวเวลาธรรมมีกําลังกลา
สามารถแลว ทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกัน เปนขึ้นที่หัวใจผูปฏิบัติ เมื่อมี
กําลังกลาแลวไมมีใครบอก มันรูเองเปนเองๆๆ ตลอด กิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไร
เหลือแลว การทาํงานฆากิเลสโดยอัตโนมัตกิ็ยุติลงไปเองไมตองบังคบั นั่นละการ
ประกอบความพากเพียร นี้ก็มีแตหลวงตาบัวแหละพูดวอๆ อยูนี่นะ คําพูดเชนนี้พูด
จริงๆ นะ นี้พูดผานออกมาจากเวทีแลว ขึ้นเวทีฟดกับกิเลส เอาอันนี้ออกพูดจงึพูดได
เต็มปากประจักษใจ ไมสงสัยวาจะผิดจะพลาดไป ไมสะทกสะทานเพราะเปนขึ้นอยาง
จังๆ ในใจ 

ใจเปนผูทรงธรรมประเภทนี้ไวแลวในสวนผล แนะ มันก็เห็นประจักษ แลวทําไม
พูดไมได พระพุทธเจาตรัสรูพระองคเดียวสอนโลกไดทัง้สามแดนโลกธาตุเปนยังไง ไมรู
สอนไดยังไง ไปเรียนกับผูใด พระพุทธเจาไมเรียนกับใคร เรียนกับหลักธรรมชาติ
ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน นั่นละเรียนในนั้น ฆากิเลสเสร็จแลวธรรมก็จาขึ้นมา เปน
อยางน้ันนะ ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เมื่อเขาถึงขั้นธรรมชาติแลวเปนอยางเดียวกัน เร่ือง
ธรรมนี้สดๆ รอนๆ นะ งานการทั้งหลายของเรานี้ งานในโลกในสงสารมีแตบานปลาย 
ที่จะหดเขามาไมมี งานของวัฏจักรวัฏจิต งานของของกเิลสเปนงานที่บานปลายๆ 
ตลอด ตายกับงานที่บานปลายนั้นเองๆ ไมมทีี่วาเสร็จส้ินงานแลวตายไปดวยความ
สะดวกสบาย ไมเคยมีแมรายเดียว 

ไมวาเศรษฐีกุฎมพีคนทกุขคนจน ตายไปดวยความหมุนกับงาน หมุนไปดวย
ความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นเหมือนกันหมด นี้งานของวัฏจักรงานของกิเลสพา
สัตวโลกใหไดรับความทุกขความทรมาน เพราะการดีดการดิ้นของจติทีว่ิ่งไปตามกิเลส 
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นี่เรียกวางานวัฏจักร ทีนี้งานวิวัฏจักรหมุนตัวเขามาสู.. เร่ิมตนก็มีแตสรางคุณงามความ
ดี เร่ิมเขามาแลวนะ จะประมวลวัฏจักรเขามาสูหัวใจ การใหทานก็ดี การรักษาศีลเจริญ
เมตตาภาวนา นี้ลวนแลวตั้งแตงานประมวลเขามาจะเขามาสูหัวใจ นี่จะเปนงานที่ส้ินสุด
ยุติจะมายุตทิี่ตรงนี้ ไองานวัฏวนที่กิเลสพาทําบานปลายตลอด ตลอดตัง้กัปตัง้กัลปไมมี
คําวาออน ออนขอไมมี บานปลาย 

ทีนี้งานภาวนานี้ประมวลเขามาสูจิตใจ ประมวลเขามา การทําบุญใหทานจิตใจมี
ความเอิบอิ่มในการทําบุญใหทานดวย ผลปรากฏขึ้นดวย การรักษาศีลการภาวนามีแต
ความดีหนุนเขามาจิตใจ แลวทําวัฏวนวัฏจิตวัฏจักรที่เกิดตายไมมีขอบเขตนั้นหดยนเขา
มา ส้ันเขามาๆ รวมลงมาหาจิตตภาวนา เมื่อรวมลงเต็มที่แลวก็มาจิตตภาวนานี้เปน
แหลงสังหารกิเลส สังหารวัฏจักรใหขาดสะบั้นไปจากจิตใจ กลายเปนนิพพานสดๆ 
รอนๆ ขึ้นมา หมดแลวงาน นี่ละการบําเพ็ญธรรมะ งานสิ้นสุดลงไดเลย ดังพระพทุธเจา
พระอรหันต ฆากิเลสเสร็จลงไปแลวพระพุทธเจาหมดงาน วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ไมมีงานทาํ
อีกแลว งานฆากิเลสก็ฆาเรียบรอยแลว งานอื่นยิ่งกวาการฆากิเลสไมมี นั่นทานหมดงาน 

ทานผูส้ินกิเลสแลวเปนผูหมดงาน วัฏจิตวัฏจักรหมดโดยสิ้นเชิง นี่ละงานเขามา
สูใจเปนงานยุติภพชาติการเกิด แก เจ็บ ตายไมมีส้ินสุด จะมายุติที่งานจิตตภาวนา ลงที่
จุดนี้แลวยุติขาดสะบั้นไปหมด ใหพากันจําเอานะ งานนี้เปนงานรวมยอดของการสังหาร
ภพชาติของตัวเอง จะเกิดมากีก่ัปกีก่ัลปจะมาสังหารกันที่จิตใจดวยจิตตภาวนานี้แหละ 
เอาละใหพร 
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