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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

งานประมวลวัฏวน 
 อําเภอนาแก จ.นครพนม เหลานี้เราไปหมดแลว เที่ยวกรรมฐาน อ.นาแก เขา
ไปถ้ําพระเวส ถ้ําตาฮดถ้ําอะไร เราเคยไปพักภาวนาที่นั่นตอนเที่ยวกรรมฐาน 
เพราะฉะนั้นจึงเห็นหมดบรรดาปาเขาที่ไหนๆ เฉพาะภาคอีสานนี่ดูวาจะเห็นหมดเลย 
เปนปาเปนเขาที่ไหนๆ ไปหมด อ.นาแก เดี๋ยวนี้ขึ้นมุกดาหารหรือนครพนมไมรูนะ 
นาจะขึ้นนครพนม มุกดาหารเปนอําเภอแตกอนแลวตั้งเปนจังหวัด อ.นาแกนี้อาจจะไป
มุกดาหารหรือจะไปทางนครพนมก็ไมรู(นครพนม เจาคะ) โอ ขึ้นนครพนม มันก็ก้ํากึ่ง
กัน ไปทางมกุดาหารกับมานครพนม อ.นาแก อยูจุดกลาง 

พูดถงึเร่ืองเที่ยว ดีนะสมัยที่เรายังกําลังเที่ยวอยูนั้น สถานที่อํานวยทั้งน้ัน พวก
ปาพวกเขาอํานวยรอยเปอรเซ็นตเลย คือแตกอนไมมีรถมีรา สถานที่ตางๆ เปนที่ของ
แผนดิน ใครอยูที่ไหนๆ อยูไดหมดเพราะไมมีใครสงวนที่ เปนที่ของแผนดินเลย ไปที่
ไหนจึงสะดวกๆ หมดเขาปาเขาเขา เห็นวาที่นี่สะดวกสบายแวะเขาไปอยูเลย เปนปา
เปนเขาไมมีใครสงวน ครั้นตอมามีรถมีรา พอมีรถมีราการคาการขายกระจายออกไป
แหละ ทีนี้อะไรๆ เลยกลายเปนสินคา สถานที่เหลานั้นเลยเปนที่สงวนหมดเลยเดี๋ยวนี้ 
ตอนที่เราเที่ยวอยูนั้นนับวาเดชะอยู รอยเปอรเซ็นตๆ สะดวก 

อยางมาสรางวัดปาบานตาดนี้เหมือนกัน เปนดงเปนปาทั้งน้ัน มาสรางได
ประมาณสักสิบกวาป พอสรางเสร็จเรียบรอยแลวเห็นคนสัญจรไปมาเขาออกแถวนี้ 
เพราะเปนดงทั้งนั้นนี่ ดงทั้งหมดถึงภูเขานูน ภูเขาที่มองเห็นเปนดงทั้งน้ัน อยางอําเภอ
หนองแสงทกุวันนี้คือดง กลายเปนอําเภอแลว เห็นคนผานไปผานมา เออ นี่เขาจะมา
ปลูกบานสรางเรือนในดงนี้นะ ดงนี้จะหมดละที่นี ่ผานหนาวัดไปนี้ทางเขาไปนี้ๆ ทางที่
ไปทุกวันนี้ เห็นคนผานเขาผานออกๆ แลวไมมีแตที่นี่ ที่อื่นก็ผานเขามา ๔ ทิศผานเขา
มาหมด เลยกลายเปนอําเภอไป ดงหมด ปาทั้งหลายหมด พวกสัตวพวกเนื้อหมด นี่
บานสัตวนะตั้งแตวัดปาบานตาดนี้ไปเขาถึงภูเขา เปนดงใหญลวนๆ เลยกลายเปนบาน
ไปหมด จากน้ันก็ตั้งเปนอําเภอหนองแสงขึ้นมาแลว ตั้งในทามกลางดงนะ อยางน้ันละ
มันกลายเปนบานผูบานคน ไมสะดวก 

นับวาเดชะอยูตอนที่เราเที่ยว ตอนเรามาตั้งสํานักขึ้นมานี้ดวยความจําเปน
เกี่ยวกับโยมแม หลังจากนั้นมาเกาปสิบปคนก็ทะยอยเขาไป ดงนี้ก็เลยเปนบานไป
หมดแลว ตอนนั้นเราไมไดเทีย่วแลวแหละ กอนหนานั้นสะดวกสบายมากเที่ยว
กรรมฐาน พูดที่ไหนจึงเห็นหมด อยางที่วาน้ีกิ่งอ.นายาง อ.นาแก ถ้ําพระเวส เราเคยไป
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พักถ้ําพระเวส ถ้ําตาฮด จากถ้ําพระเวสมาถึงบานแกง พวกโยมเขาไปจังหันไปใสบาตร
กลางทาง พระลงมาจากถ้ําพระเวสกลางทาง มารับจังหันที่นั่น ทาง ๔ กิโล ทุกวันนี้คง
หมดแลว เปนไรเปนสวนหมด ไมเปนปาเปนดงเหมือนแตกอน 

แตกอนทกุอยางอํานวยการประกอบความพากเพียรของพระ เดี๋ยวนี้ไมคอย
สะดวก ถาไปก็ไปตามจดุเสีย ตามจุดๆ ที่จะไปพักตามลําพังหรือตามอัธยาศัยไมมีที่
พักแลวเดี๋ยวนี้ มันเปนที่สงวนไปหมด ไปกต็องไปตามจุดๆ เชนอยางไปภูผาแดง ไป
ภูสังโฆ บริเวณแถวนั้นกวาง ถาไปพกัที่นั่นไปที่ไหนก็ได ภูวัว พอเขาภูวัวแลวไปที่ไหนก็
ได มันเปนจุดๆ เดี๋ยวนี้ไมเหมือนแตกอน 

การภาวนาพระพุทธเจาสอนใหอยูในปาในเขา คือเขาไปอยูในปาในเขาแลวจะ
ไดเห็นเรื่องความดีดความดิ้นของใจ โลกน้ีไมมีใครดูหัวใจโลกวัฏวน จึงระบาดสาด
กระจายไปดวยความเกิดแกเจ็บตาย ไมมตีนมปีลาย คือหัวใจนี้มันกระจายวัฏวนวัฏ
จักร ใหเกิดแกเจ็บตายจากความยุงเหยิงวุนวายของกิเลสน้ันแหละ หมุนอยู ไมมีใครดู
หัวใจนะ แลวจะไมวาพระพุทธเจาเลิศไดยังไง มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นดู
หัวใจ ซึ่งเปนจุดสําคัญแหงวัฏวนวัฏจักรและวิวัฏฏจักร อยูจุดเดียวกัน 

วัฏวนก็คือกิเลสพาสัตวทั้งหลายใหหมุนเวียนไปดวยความดีดความดิ้น ความ
ผลักความดันของกิเลสน้ันแหละ ใหอยากใหทะเยอทะยาน ใหดีดใหดิ้นไมมีที่ส้ินสุดยตุิ
ไปไดคอืกิเลสน่ันแหละ กิเลสไมพาใครไปใหส้ินสุดยุติหรือใหพอ ไมมี คําวากิเลสอะไร
ก็เขาทาทั้งนั้นดังพูดตะกีน้ี้ อะไรก็เขาทาหมดถาเปนเรื่องของกิเลส พาเกิดพาตายกี่กปักี่
กัลปยังเขาทาทั้งนั้น ไมไดสนใจหรือกลัวความเกิดความตาย แตสาเหตุแหงความเกิด
ความตายความทุกขยากลําบากมันไมสนใจ 

มันสรางแตสาเหตุ มันก็เกิดตายๆ เปนความทุกขความลําบากยากจนเข็ญใจไป
ตลอดไมมีตนมีปลาย คือวัฏวนของกิเลสพาสัตวใหหมุนเวียนภพแลวภพเลา เกิดแลว
ตายเลา ภพเกาภพใหมไมคํานึงคํานวณ แลวแตกรรมมันจะหมุนเขาไปหาที่เกาที่ใหม 
ตกนรกหมกไหมกี่ครั้งกีห่นไมนับนะ เปนสัตวเปนบุคคลประเภทตางๆ ไมนับ เพราะ
การทําซ้ําๆ ซากๆ  ทําดทีําชั่วไปเรื่อย ขึ้นสวรรคชั้นพรหมลงมานี้ เหมือนบันไดลงนรก
อเวจี หมุนไป มีจิตดวงนี้เปนสําคัญ จิตดวงเดียวนี้แหละ จิตดวงนี้ที่พาหมุนตลอดเวลา
ใครดูมันไมมี สามโลกธาตุไมมีใครดูจิตดวงเปนวัฏวนเปนฟนเปนไฟผลักดันอยู
ตลอดเวลานี้ เพราะฉะนั้นเรื่องวัฏวนจึงไมมีคําวาตนวาปลาย เงื่อนตนเงื่อนปลาย
ของวัฏวนแหงความเกิดแกเจ็บตายของสัตวทั้งหลายนี้จึงไมมี เพราะกิเลสไมเคยมีเมือง
พอ หมุนตลอดกิเลส ทานเรียกวากิเลส อยูในหัวใจสัตว 
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งานกิเลสกวางขวางมากไมมียุติ ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายคืองานของกิเลส วกไป
วนมาเหมือนรถไตขอบดงนี้แหละ เปนขอเปรียบเทียบอยางนั้น คืองานของกิเลส งาน
เบิกกวางตลอดไมมีที่วาจะคับแคบตีบตันเขามาหาจุดที่หมาย งานของกิเลสมีแตเบิก
กวางเปนฟนเปนไฟไปเรื่อยๆ งานใดก็ตามในโลกอันนี้กิเลสควบคุมทั้งน้ัน เปนงานที่
หาความยุติไมได ทีนี้ตรงกันขามงานของธรรม เปนงานประมวลนะงานของธรรม งาน
กิเลสน้ีเปนงานเบิกกวาง ความเกดิแกเจ็บตาย ความทุกขความลําบากไมมปีระมาณ 
เกิดจากงานของกิเลส 

ทีนี้หมุนเขามาทางดานธรรมะ ประมวลตรงกันขาม งานของธรรมะงานของการ
ทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา นี้เปนงานที่จะมวนความเกิดแกเจ็บตายที่
ยืดยาวทั้งหลายนั้นใหใกลเขามาแคบเขามาๆ เขามาหาจุดที่เกิดที่ตายไดแกหัวใจ ดวย
อํานาจแหงบุญกุศล พอตัวแลวเผาสถานที่เกิดแกเจ็บตายของกิเลสที่มันตั้งกองทพัใหญ
ไวนั้นขาดสะบั้นลงไป นั่นละทานวาถึงนิพพาน ยุติที่ตรงนี้ งานอื่นไมมีที่ยตุิ ถางานของ
ศีลของธรรมมีที่ยุติ มารวมกันที่จุดนี้แหละ 

ที่ทานวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ซึ่งพระพทุธเจาทรงระลึกชาติได กพ็ระองค
เองเปนผูเกิด พิจารณายอนหลังไปเทาไรๆ ก็คือตัวนี้เองตัวเกิด กี่ภพกีช่าติกี่กัปกี่กลัป
เกิดมาเทาไร คือจิตตัวไมตายนี้แหละ พอตรัสรูผางขึ้นมานี้ตามรอยของเจาของ รูรอย
ของเจาของ เรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติยอนหลังได จากน้ันมาก็
พิจารณาจุตูปปาตญาณ ความเกิดความตายของสัตวทั้งหลายก็แบบเดียวกันอีก 
มากมายยิ่งกวาจิตวิญญาณของพระองคเพียงดวงเดียว เพราะสัตวโลกมีมากตอมาก 
เกล่ือนไปดวยความเกิดความตายอยูอยางน้ันตลอดเวลา นี่อันที่สอง 

ทานทรงเจริญอานาปานสติวันที่จะตรัสรู พอปฐมยามก็บรรลุ ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ ระลึกชาติยอนหลังได มีกีภ่พกี่ชาติ ระลึกชาติยอนหลังไดหมด พอมัชฌิมยาม
ก็ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงพิจารณาดูความเกิดความตายของสตัวทั้งหลายได
เชนเดียวกับทรงพิจารณาภพชาติของพระองคเอง การเกิดการตายของสัตวไมมี
ประมาณ เปนอยูอยางนี้ตั้งกัปตั้งกลัปมา นั่นเห็นไหมละ พระองคก็ทรงประมวลเอา
เร่ืองทั้งสอง คือเร่ืองปุพเพนิวาสชาติปางกอนที่พระองคเคยเกิดตายมา และสัตว
ทั้งหลายที่เคยเกิดตายเหมือนกันมาประมวลวา ทั้งสองนี้เกดิมาเพราะอะไร อะไรเปน
สาเหตุ จึงตองมาเกิดมาตายดวยกันหมดสัตวโลก จะไปไหนไมยอมไป วกเวียนมาหา
ความเกิดตาย สูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ อยูในวัฏจักรนี้แหละ หาทางออกไมได เพราะ
อะไรเปนสาเหตุ นั่นเอาละนะ 
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พิจารณาลงไป เรียกวาพิจารณาปจจยาการ หาสาเหตุที่พาใหสัตวเกิดตายไม
หยุดไมถอย พิจารณาเขาไปๆ ก็ไปถึง อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา 
วิฺญาณํ ที่เราเทศนทุกวันนี้เราบอกวา ใหตั้งสติใหดี คือเอาตนตอมันเลย เราไมไป
พิจารณาใหยืดยาวเสียเวล่ําเวลา บอกวา ตั้งสติใหดี ถาสติตัง้ดีเทาไรกิเลสอยูภายในใจ
นี้จะเกิดไมได กิเลสจะเกดิไปตามสังขาร สังขารคือความคิดปรุง ความคิดปรุงนี้อวิชชา
ดันออกมาใหอยากคิดอยากปรุง พอปลอยนี้มันก็คิด คิดวันยังค่ําคืนยังรุงเวนแตหลับ 
ดีไมดีหลับฝนไปอีก มันก็คิดจึงฝนของมันไป มันออกจากสงัขาร สังขารออกจากอวิชชา 
เราจึงบอกวาตั้งสติใหดี เพราะไดประมวลมาหมดแลว การภาวนาไดประมวลมาลงใน
จุดนี้ที่จะระงบัดับกิเลสโดยประการทั้งปวงได จนกระทั่งถงึขัน้โดยสิ้นเชิง ไมหนีจากน้ี 
มหาสติมหาปญญานั่นจะดับหมด จึงวาใหตั้งสติใหดีการภาวนา เผลอแพล็บออกแลว
นะ 

คือสังขารนี้ถูกผลักดันจากอวิชชา ความอยากคิดอยากปรงุดันออกมาจากทาง
สังขาร พอสติปดไวไมใหออกมันก็ตีบตันอั้นตูภายในใจเหมือนอกจะแตก มันอยากคิด
อยากปรุง สติปดเอาไวไมยอมใหคิดมันก็คดิไมได สวนมากนักปฏิบัติตองเอาคํา
บริกรรมปดชอง สติติดเขาไปอกีทีหนึ่ง คําบริกรรมจะเอาคําใดก็ได พทุโธก็ได ธมัโมก็
ได สังโฆก็ได หรืออานาปานสติ ตามแตจริตนิสัยชอบ นี่เรียกวาบทธรรมปดทางเดนิ
ออกมาของกิเลส ไดแกตัวสังขาร เอาอันนี้ปดใหแนน สติจับติดไมยอมใหคิด เอา มัน
จะไปทางไหน โลกอันนี้ไมมีอะไรมีแตคําบริกรรมกับสตินี้เทานั้น สละหมดความอยาก
ความดีดความดิ้นนี้เต็มหัวใจ อยากขนาดไหนไมยอมใหเปนไป จะใหเปนไปตามธรรม
นี้เทานั้นคือคําบริกรรม เอาคําใดก็ตามตั้งสติไวใหด ี

เวลาขึ้นเวทีตองเปนอยางนั้น เปนอื่นไปไมไดไมเกิดผลประโยชน นักปฏบิัติผูที่
อยูในปาในเขาเชนพระกรรมฐานทานมีเวล่ําเวลา หนาที่การงานอยางเดียวนี้เทานั้น 
ทานจึงทําไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา ปดไมใหมันออก โห อกจะแตกนะมันดันๆ 
นักมวยตอยกันใครก็จะเอาชนะๆ กิเลสกับธรรมตางอันตางกจ็ะเอาชนะกนั เมื่อไมถอย
ก็ธรรมชนะ จิตสงบลง ความดีดความดิ้น ความอยากคดิอยากปรุงของจิตที่มันผลักมัน
ดันออกมานี้สงบตัวลง ออนลงๆ คําบริกรรมกับสติติดแนบๆ มีกําลังมากขึ้น สราง
ความสงบใจขึ้นมาได นั่น ธรรมสรางความสงบใจขึ้นมา จิตสงบเย็นสบายๆ เมื่อหนัก
เขาๆ ก็สวางไสวขึ้นมาๆ เพราะจิตไดรับอารักขาการรักษาตลอดเวลา ไมปลอยใหกิเลส
มาเผาอยูเสมอ 

ปดชองใหดทีางเดิน เราเอามายอๆ เลย เพราะไดเดินมาหมดแลว ใครสติดี
เทาไร จิตจะตั้งรากตั้งฐานได จิตไมเคยสงบจะสงบ จากสงบจะแนวแนลงไป เย็นลง
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ไปๆ จนแนนหนามั่นคงในความสงบ นั่นละผลแหงการภาวนา ความคิดความปรุง
ทั้งหลายที่กอกวนเราตลอดเวลาจะระงับลง เพราะน้ันเปนกิเลส นี้เปนธรรมเปน
น้ําดับไฟระงับสงบลงๆ นี่เรียกวางานประมวลวัฏวน มาลงในจิตตภาวนา การใหทาน
รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา งานทั้งหลายเหลานั้นไหลเขามาหาจิตตภาวนา จิตต
ภาวนานี้เปนเหมือนกับทํานบใหญ 

แมน้ําตางๆ ออกมาจากทาน จากศีล ไหลเขามาๆ มารวมที่ทํานบใหญคือจิตต
ภาวนา มารวมอยูที่นี่หมดเปนทํานบใหญแลว ยกจิตใหพนจากทุกขไดเลย นี่เรียกวา
งานประมวลวัฏวน มายุติลงที่จิตตภาวนา เปนงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือเลิศเลอที่สุด 
คืองานภาวนา เปนที่รวมแหงงานบุญกุศลทั้งหลาย มาอยูที่จติตภาวนาหมด เปนทํานบ
ใหญยกสัตวใหพนจากทุกขไดโดยสิ้นเชิง พากันจําเอานะ 

งานเหลานั้นที่โลกทั้งหลายทํามา ใครระลึกไดเมื่อไรรูไดเมื่อไรไมมี เราอยาก
บอกชัดๆ ดิ้นกันมาตั้งแตวันเกิดกระทั่งถงึวันตายทั่วโลกดินแดน มีใครประมวลมาคิด 
งานนี้มันงานยังไงไมมี มีแตตื่นขึ้นมาก็ดีดกด็ิ้นจนกระทั่งถงึหลับ สุดทายตั้งแตเกิดมา
จนกระทั่งถงึตาย มีแตดีดแตดิ้นกับงานที่ลุกลามตลอดเวลาเหมือนไฟไดเชื้อ งานกิเลส
เปนงานเหมือนไฟไดเชื้อ มีอะไรเผาตลอด จะใหไฟยอมเชือ้ไมมี ใหกิเลสยอมเหยื่อมนั
ไมมี ไดมาเทาไรยิ่งดีดยิง่ดิ้น กิเลสมันเผาเร่ือยๆ พากันจําเอา 

งานเหลานี้งานเบิกกวาง งานวัฏวนของสัตวโลก งานศีลงานธรรมนี้เปนงาน
ตะลอมเขามา งานบุญงานกุศลนี้ตะลอมความทุกขทั้งหลายที่เกิดจากวัฏวนใหหดยนเขา
มาๆ จนมาถึงใจ เรียกวางานประมวลภพชาติ ประมวลทุกขทั้งหลายมาลงที่ใจ ไดแก
การกุศล การใหทาน รักษาศีล ภาวนา เหลานี้เปนงานประมวลวัฏวนหรือกองทกุข
ทั้งหลายใหเขาสูจุดรวมๆ เมื่อมากแลวก็เขาสูจิตใจ เปนงานวิมุตติหลุดพนไปเลย พา
กันจําเอานะ 

ใครพูดคําพูดอยางน้ี ใครรูอยางน้ี นอกจากพระพุทธเจาไมมีใครรูใครเห็น 
พระพุทธเจาประมวลงานมาใหสัตวทั้งหลายไดมีทางออก ใหกิเลสไมมีประมวล เบิก
กวางออกไปไมมีประมาณ ตกนรกหมกไหมเกิดแกเจ็บตายกี่กัปกีก่ัลปไมมปีระมาณ
สําหรับกิเลส แตธรรมแลวมีประมาณ ประมวลเขามาๆ เต็มที่แลวหลุดพนไปไดเลย จํา
เอานะ เอาละแคนั้นวันนี้ 

ธาตุกําลังจะเปล่ียน รูสึกตอนกลางคนื คือธาตุขันธมันละเอียดมาก ธาตุขันธของ
เราน้ีมันละเอียดมาก มนัเปล่ียนเวลาไหนๆ มันจะบอกในตวัของมัน คอืจิตเปนสําคัญ 
เหลานี้จะรูไดเพราะจิตละเอียด ถาจติไมละเอียดแลวตายกองกันไมรูเร่ือง จิตนี่มันไหว 
คือมันรูไดเร็ว ทีนี้ธาตุขันธก็เลยเปนสิ่งที่ละเอียดออน เหมือนอยางเสนหญา เราดู
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ตนไมภูเขาเขานิ่งอยู ดเูสนหญานี่มันไหว คือลมเบาๆ พัดมันกไ็หวได ธาตุขันธที่
ละเอียดแลวเปนอยางน้ัน อาการตางๆ จะเปนความสุขความทุกขมาสัมผสัน้ี มันจะไหว
ของมันอยูในธาตุ เหมือนใบหญาไหว 

เมื่อคืนนี้ดูอาการคอยเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงในธาตุในขันธ ดูอาการเปลี่ยน
เมื่อคืนนี้ตั้งแตเที่ยงคืนไปดู พูดยงัไงมันก็ไมรูเร่ือง เราอยากพูดใหเต็มปาก ไอพวกบา
นี่จะรูเร่ืองอะไร เราอยากวาอยางน้ัน หรือวาไปแลว พวกบามันจะรูอะไร เราอยากวา
อยางน้ันหรือวาไปแลว ความหยาบกับความละเอียดของใจ ของธาตุขนัธมันจะเปนไป
ตามๆ กัน ยิง่เปนใจที่บริสุทธิ์นี้จะพูดวาละเอียดออนก็สุดๆ ทนีี้ธาตุขันธก็เลยกลายเปน
ธาตุขันธที่ละเอียดไปตามๆ กัน เลยกลายเปนเสนหญา อะไรมาผาน เชนลมเบาๆ มา
เหมือนลมหายใจนี้ไปผานเสนหญามันก็ไหว คือธาตุขันธมันละเอียดเปนอยางน้ัน 

เปนมานานตั้งอาทิตยกวาแลว ธาตุขันธเราก็ดูมัน พิจารณามัน เพราะฉะนั้นควร
คัดอะไรออก เอาอะไรเขามาจึงตองพิจารณา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงโดยลําพังตัวเอง 
บอกใครไมได ตองเปนเรื่องเจาของเองที่พิจารณาเรียบรอยแลวจะควรแกไขยังไง พกั
อะไรไมพักอะไรดู สังเกตมัน แลวก็คอยแกไขกันไปอยางน้ัน จะเอาเรื่องนอกๆ 
หยาบๆ มาใสไมได เพราะธาตุขันธสวนละเอียดมี จึงตองไดใชจิตที่เปนสวนละเอียด
ดวยกัน ปฏิบัติกันไดถกูตอง 

วันนี้อาการคอยคลี่คลาย สําหรับยาตอนเชาไมเอา ตอนเชามีอาหารแลว จะฉัน
ก็ฉันตอนเย็น ตอนเย็นเปนเวลาธาตุเบาหรือตองการความอุดหนุน ก็เอายานั้นหนุนกัน
ตอนค่ํา ตอนเชามีอาหารอยูแลวยานี้จึงไมจําเปน เราบอกอยางน้ัน คือใหพอดี กะให
พอด ี ไมปรนปรืออะไรโดยหาเหตุผลไมได ไมเอานะนี่พูดจริงๆ ไมเหมือนใคร จะวา
อะไรอกีก็เหมือนธรรมเทานั้นวางั้น อะไรจะมมีากมีนอย ธรรมนี้จะคัดเลือกโดย
อัตโนมัติๆ ใหพอเหมาะพอดีทกุอยาง ไมใชอะไรก็เขาทาๆ ตายแลวเปนยังไงเขาทา
เหรอ พิจารณาซิ มันมีแตพวกเขาทาพวกเรา เต็มศาลานี่มีแตพวกเขาทา หันหนาเขาไป
หาหมอน มองเห็นหมอนนี่เขาทา ปบเลยลมตูม เส่ือก็เขาทา มีแตของเขาทา ทาง
จงกรมไมมอง พวกเขาทาไปแบบนั้น ลูกศิษยหลวงตาบัวมแีตพวกเขาทาในเสื่อใน
หมอนทั้งนั้นแหละ 

เห็นอาการของธาตขุันธ เมื่อคืนนี้คอยคลี่คลายออก มันเปนของมันเอง เพราะ
จิตนี้มันดูกันอยูตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติ มันรูกันตลอดเวลา ไมเคยพูดใหใครฟง 
เวลามาสัมผัสก็พูดไปอยางน้ันแหละ อะไรจะรวดเร็วยิ่งกวาจิต ใหถึงขัน้มันละเอียดสุด
ยอดดูซพิูดไมถูกเลย นอกจากดูไปแบบหูหนวกตาบอดไปอยางน้ัน ไมรูไมชี้ไปอยางน้ัน 
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ถึงเวลาจะใชก็ใช ตีปวะทเีดียวเลย เจาของยังเซอซาอยู ตีปวะลมลงยังไมรูวาถูกตี เปน
อยางน้ันนะพวกเรา เอาละใหพร 

พากันตั้งใจภาวนา เขามาวัดมาวามาสถานที่อบรมดูใหดีทุกอยาง จึงเรียกวามา
อบรม สถานที่นี่ควรจะเปนที่อบรมได ตลอดพระเณร เราเปนหัวหนาควบคุมตลอด 
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยตรงเปงตลอดไมมีเคลื่อนคลาด พระเณร
เคลื่อนไหวไปมายังไงมีหลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาติดแนบกับตัวตลอด ทาง
ภายในก็มีสติ อันนี้ลําบากมากนะ มันมีแตเขาทาทางเผลอ พวกนี้พวกไปทางเผลอ
เขาทา เราตามไมทันซิ เราเซอตอนนี้ ตามพวกเขาทาไมทัน มีแตเผลอทัง้น้ันเขาทาทั้ง
วัดพวกนี้ ผูตามมันไมทนัละซิ อันนี้เรายอมรับวาเราเซอ ไมทนัพวกเขาทา 

มาศึกษาอบรมตองเอาใหจริงใหจัง กิเลสจะพัง ศาสดาองคเอก สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว เปนทางโลงเพื่อมรรคผลนิพพาน ขอใหกาวเดินตามนี้จะไม
คลาดเคลื่อน กาลเวลาอยาเอามายุง ใหอยูกับหลักธรรมหลักวินัยนี้คือองคศาสดา นี้คือ
องคที่จะฉุดลากใหถึงนิพพานคือธรรมคือวินัย นอกนั้นไมม ี ไมมีอะไรทีจ่ะแมนยําเปน
ทางราบรื่นเพื่อทางพนทกุขโดยลําดบัไดยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัยที่สอนไวแลว ใหยึด
นี้ใหดี(ทองคําวันนี้ได ๒ บาท ๕๐ สตางคครับผม) ก็นับวาไดเยอะอยู ๒ บาทเยอะอยู 
ไดวันละเล็กละนอยซึมซาบๆ นี่ละเราพยายามที่สุดสําหรับพี่นองลูกหลานชาวไทยเรา 
อะไรที่พอขวนขวายไดเราจะพาขวนขวายตลอดมาเลย แบบไหนๆ พาออกพาเดินเพื่อ
ขวนขวายเขาสูสวนรวม 

นั่นเห็นไหมเขียนอยูนั่น พินัยกรรม เขามาถายรูปเอาไว พินัยกรรมนี้คือวา เวลา
เราตายแลวเปนวาระสุดทายที่เราทําประโยชนใหโลกอยางเปดเผย เมื่อเราตายไปแลว
นั้นทําพินัยกรรมไววา ทานผูมีศรัทธามาบริจาคทําบุญใหทานเพื่อเผาศพเรา จตุปจจัย
ไทยทานมีมากนอย ตั้งกรรมการขึ้นกํากับรักษาใหเขมงวดกวดขันในปจจัยจํานวนนี้ 
หามเอาไปสรางหรูๆ หราๆ เพื่อประดับโลงศพผตีายหลวงตาบัว อยาเอามายุง อันนี้ที่
จะเปนประโยชนแกโลกผูมีชีวิตอยู เราจะหมุนมาทางนี้ หลวงตาบัวเผาดวยไฟไดยาก
อะไร เขาใจเหรอ จะตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินจํานวนนี้ทั้งหมด ไมใหเอาไปยุมยาม
ที่ไหนเลย นี่เราส่ัง นั่นเขียนพินัยกรรมไว 

ทีนี้พอเราตายแลวพวกบรรดาศรัทธาทั้งหลายเขานํามาบริจาค มีคณะกรรมการ
เก็บรักษาเรียบรอย พอเสร็จเรียบรอยแลวเงินจํานวนนี้ยกเขาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง
ปงเลย หมดวาระสุดทายของเราที่ชวยโลก พากนัเขาใจแลวเหรอ เราชวยจนสุดขีดของ
เรา เราไมเอาอะไร ดีดดิน้อยูทั้งวันทัง้คืนนี้เพื่อโลกทั้งน้ัน ไมมีอะไรที่จะเพื่อเรา เราพูด
จริงๆ นี่ละธรรมะการปฏิบัติธรรม ถาลงไดพอพออยางน้ัน สามโลกธาตุไมมอีะไรทีจ่ะ
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มาติดไมตดิมือ ที่จะกําไมมี แบตลอด แบดวยความเมตตาสงสาร ไปที่ไหนมาที่ไหน
เคลื่อนไหวไปไหน มีแตไปดวยความเมตตาสงสาร เราไมไดไปเอาอะไรทั้งน้ัน ใคร
บริจาคมามากนอยๆ ออกเพื่อโลกทั้งนั้น สําหรับเพื่อเราไมมี จตุปจจัยไทยทานในวัดนี้
สละออกหมดๆๆ ผูที่ยากจนเข็ญใจมีมาก เราเหลือเฟอจะกินไปหาอะไร นั่น เหตุผล
กลไกของอรรถของธรรมมีอยูเดินตามนั้นซิ นี่ก็ชวยตลอดเวลา 

เมื่อคืนนี้คอยดี เที่ยงคืนไปแลวรูสึกมันคอยคลี่คลายธาตุขันธ เมื่อคืนนี้คอยเบา
ลง มันจะคอยเปลี่ยนไปในทางที่ดี ดูวาคอยดีขึน้ เพราะฉะนั้นยาจึงเร่ิมฉัน ฉันแลวก็
พิจารณาดวย ไมไดแบบปรนปรือ ใครจะเอาอะไรมาใหมากนอยธรรมตองพิจารณา
ตลอด เปนเรื่องของธรรมเรื่องของเราเอง ไมมีคาํวาปรนปรือ อันนั้นก็ดีอนันี้เขาทาอัน
นั้นเขาทาตายไดนะ ตายเพราะของเขาทานั่นละ ตองพิจารณาใหเรียบรอยกอน 

ที่เทศนทกุวันนี้ออกจากความจริงนะ ความจําไมเปนทา เรียนมามากนอยลืม
หมดๆ นอกจากเทศนไปสัมผัสเล็กนอยก็ดึงออกมา สัมผสัที่ไหนที่เรียนมาดึงมานิด
หนอย แตหลักใหญอยูทีหั่วใจ ออกจากหัวใจทั้งน้ันผึงๆ พอจบแลวหายเงียบ เปนโลก 
สฺุญโต โลกํ ไปหมดเลย จําใหดี สฺุญโต โลก ํทั้งๆ ที่วัตถุทั้งหลายเต็ม สูความวาง
ไมได ความวางคือจิตที่วางเสียอยางเดียวครอบโลกธาตุ จึงเรียกวา สฺุญโต โลก ํ

โมฆราชเธอจงมีสติพิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา สูญเปลาหมดอยาวาแต
พระโมฆราชเลย องคใดที่เขาไปจุดนั้นแลวถอนอัตตานุทิฎฐิ ความเห็นวาตนวาตัวที่เปน
กางขวางคอออกเสียหมดแลวโลกนี้วางโดยหลักธรรมชาติ ความหมาย นั่นละสุขที่สุด 
อยูคนเดียวไปคนเดียวสุขที่สุดไมมีอะไรกวน ถาอันนั้นมาเกี่ยวของอันนัน้มาติดตอ มัน
ยุงเขาใจไหม อยูคนเดียวตลอด คอืไมมีสมมุติเขาไปยุงเลย นั่นละทานวาวาง เขาใจ ไป
แลวที่นี่ 
 

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/

