
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

กาวเดินตามธรรมเลิศเลอทั้งนั้น 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๓๕ ครับผม) พระไมคอยเขาออก เพราะเขามาก็ไมรับ ปดออก 
พระที่อยูในนี้ก็ไมกลาออก ออกแลวเขาไมได แนะ ทานทั้งหลายมาดูวัดดูใหดีนะ วัดนี้
เอาแบบฉบับของพระพทุธเจามากาวเดินตั้งแตเร่ิมสรางวัด เราเปนหัวหนาวัด เคลื่อน
คลาดหลักธรรมวินัยไมไดเลย อยางนอยเตือน มากกวานั้นไลออกเลย ไมมีอะไรเลิศ
เลยยิ่งกวาศาสดา พอจะเห็นความชั่วทั้งหลายเหลานี้วาเปนของดิบของดีแลวอนุโลมกัน
ไปๆ เหยียบหัวพระพุทธเจาไปอยางน้ันเราทําไมได เราปฏิบัติมาอยางน้ีตั้งแตตนเลย 
เพราะฉะนั้นผูใดอยูที่ไหนใหดูตัวอยางถาอยากเปนคนด ี

การประกอบหนาที่การงานใหเปนสารประโยชน ใหนําธรรมไปปฏิบัติ ธรรมนี้
เรียกวาไมมีอะไรบกพรองแลว ออกมาจากคําสอนของศาสดาองคเอก ไมมีกิเลสภายใน
พระทัย สอนโลกไมมีบกพรอง พวกบกพรองกค็ือสัตวโลกน้ันแหละ ใหยึดเอาธรรมที่
ถูกตองดีงามไปปฏิบัติ อยาอวดดียิ่งกวาธรรม ไอพวกมตูรพวกคูถมันมกัจะอวดวามันดี
อยูเสมอ เหยียบธรรมไปนั่นแหละ ไปที่ไหนเลอะๆ เทอะๆ ยงัวาดีๆ เร่ือยไป 

พระก็เหมือนกัน ผมไมแนนอนนะ เขาๆ ออกๆ หลักธรรมวินัยคือองคศาสดา
แทนตถาคตเวลาพระองคลวงไปแลว นั้นใหติดแนบกับกายวาจาใจความเคลื่อนไหว
ของเราผูเปนนักบวชทุกๆ ทาน อยาใหหางไกล หลักธรรมหลักวินัยนั้นแลคือองค
ศาสดา เคลื่อนไหวไปไหนใหมีหลักธรรมหลักวินัยติด หลักธรรมหลักวินัยมีอะไรแนบ
อยูนั้น ก็คือสติธรรม ปญญาธรรม ติดแนบอยูกับหลักธรรมหลักวินัยแลวจะไมคอย
เคลื่อนคลาด ไปที่ไหนตัวเองก็เย็นๆ หรือวาอบอุน ไปที่ไหนสะดวกสบายถามีศาสดา
ติดตัวไป ถาไมมีศาสดาแลวก็อยางวา เลอะๆ เทอะๆ  

พระเรา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฆฺํ สรณํ คจฺฉามิ คือหลักธรรมหลักวินัยเขามาอยูใน
หัวใจ ความเคลื่อนไหวไปมาอยาใหเผลอสติไปได จําใหดีขอนี้ อยูกันไปๆ วันหนึ่งๆ 
ไมมีความหมาย โลกอันนี้มีความหมายที่ไหน เหอกันเปนบาไปเฉยๆ ขอพูดใหเต็ม
ปากเถอะ เราปฏิบัติธรรมมาแลวหาที่ตองติไมไดใจดวงนี้ แตกอนก็ลมลุกคลุกคลานๆ 
หาความสะดวกสบายไมไดเพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลาย เวลานําธรรมเขาไปชะลางๆ 
คอยดีขึ้นๆ สมบูรณขึ้นๆ เต็มเหนี่ยว หัวใจนี้หาที่ตองติไมได ครอบโลกธาตุหัวใจดวงนี้
ที่นําธรรมมาสอนทานทั้งหลาย โกหกทานทั้งหลายเหรอ นี่กําลังจะตายแลวเตือนๆ 
ธรรมศาสดาองคเอกเอกนะ ไมใชเอกตาขางเดียว เอกตาขางเดียวพออกีขางบอดแลว
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เสร็จเลย พวกคนตาบอดไปจากคนตาเอก เอกไมมีอะไรเสมอเหมือนคือเอกของศาสดา 
เอกพวกเรามันเอกตาขางเดียว คอยแตจะบอดๆ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัต ิ

ศาสนาเลิศเลอที่สุดขอชีน้ิ้วเลยพุทธศาสนา ไมมีอะไรเสมอเหมือนแลวในโลกนี้ 
ผูเปนเจาของศาสนาคือศาสดาองคเอกพระทัยบริสุทธิ์ลวนๆ ธรรมที่ออกจากพระทัย
เปนธรรมที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ใหพากันนําไปปฏิบัติ อยา
เลอะๆ เทอะๆ ความเปนอยูปูวายของมนุษยเราเวลานี้กิเลสพาทําแบบชุยๆ สุกเอาเผา
กินๆ วันหนึ่งๆ คืนหนึ่งแบบสุกเอาเผากินทั้งน้ัน หาหลักหาเกณฑไมได เปนยงัไง
คนเราหาหลักหาเกณฑไมไดทัง้ๆ ทีว่ิ่งหาความสุขความเจริญ มันมีแตความผิดหวังๆ 
เพราะว่ิงไปตามทางของกิเลส ถาว่ิงตามทางของธรรมมีหลักมีเกณฑ มีมากมีนอยไม
คอยเปนทุกขมากคนเรา ถาเปนไปตามกิเลสเปนเศรษฐีก็ทุกขได ใครอยาประมาทนะ
เร่ืองความทุกข อยูกับความปฏิบัติตนผิดถูกดชีั่วประการใด ใหนําธรรมเขาไปกํากับ จะ
อยูเฉยๆ ทําไปเฉยๆ ไมไดเร่ืองนะ ขอใหตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

ศาสนาคือคําสอนพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอดแลว เราที่นํามาพูดนี้คุยเขี่ยบน
เวทีคือหัวใจ หัวใจนี่เปนมหาเหตุ มีทั้งกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟมหาภัย มีทั้งธรรมตวั
เปนคุณมหาคุณอยูภายในใจ เขาไปคัดเลือกในนั้น คัดเลือกอยูบนหัวใจดวยจิตต
ภาวนาพินิจพิจารณา อะไรที่ไมดีๆ ถอดออกไป ชะออกไปลางออกไป ของดีเดนขึ้นๆ 
สุดทายหาที่ตองติไมไดของด ี

ที่ไดนํามาเทศนสอนพี่นองทัง้หลายไมไดอวด นีเ่ราจวนจะตายแลว ดวยความ
สงสารนั่นแหละที่เตือนแลวเตือนเลา คําเตือนคําบอกดุดาวากลาวทุกอยางไมมพีิษมีภัย
ออกมาเลย มีแตธรรมลวนๆ เร่ืองพิษภัยไมม ี เพราะหัวใจนี้หมดแลวเรื่องพิษ ไมมี
อะไรเหลือ จะดุดาวากลาวหนักเบามากนอยเปนธรรมทั้งน้ันๆ ออกมา ไมไดเปนพิษ
เปนภัยเหมือนอยางหัวใจทั่วๆ ไปที่ครอบอยูดวยกิเลส ไปที่ไหนแสดงออกมากนอย
กิเลสจะตามออกไป ถาความโมโหโทโสกิเลสออกแลวๆ แตเร่ืองธรรมไมม ีกิริยาอาการ
ใดก็ตามแสดงออก จะเผ็ดรอนขนาดไหนเปนธรรมทั้งน้ันๆ นี้เรียกวาธรรม
พระพุทธเจาไมเปนภัยตอผูใด ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยาเรๆ รอนๆ เรๆ 
รอนๆ  

จิตใจนี่มันหนานะ เร่ืองอรรถเรื่องธรรมนี้ไมคอยสําคัญยิ่งกวาเร่ืองของกิเลส 
เขาวัดเขาวาเขามานานๆ ชินชาหนาดาน กิเลสเปนอยางน้ันนะ เขาวัดเขาวาเขามานาน
เทาไรควรจะมีความสะอาดผองใส มีความคลองแคลวแกลวกลาทางอรรถทางธรรมนี้
ไมคอยเปน กิเลสเขาไปเหยียบๆ สุดทายหนาดาน เขามาวัดมาวาหนาดาน บวชนาน
เทาไรยิ่งหนาดาน ตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ใหสูงขนาดไหนสมดกสมเด็จอะไร พวกหนาดาน
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ทั้งนั้น พวกไมมีธรรมหนาดานทั้งนั้น ถามีธรรมแลวเปนไมเปนก็ตามเถอะ ไมมอีะไร
เลิศยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจา ตั้งอันไหนก็ตั้งมาไมมีอะไรเกินธรรม ธรรมนี้เลิศเลอ 
ขอใหปฏิบัตติัวใหดี ดีภายในจิตใจแลวไมจําเปน หายศหาลาภหาเปนบาอะไร ยศอะไร
จะยิ่งกวาธรรม เลิศเลออยูที่ธรรมหมดนั่นแหละ ตั้งเสริมกันไปอยางน้ัน ผูเปนบามันก็
เปนใหญ ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน ขาเปนสมเด็จนะ ขาเปนพระครู ขาเปน
ใบฎีกา ขาเปนเจาคุณ ขาเปนชั้นนั้นชั้นนี้ ชั้นขี้หมาอะไรมันไมไดสนใจกับอรรถกับ
ธรรม 

ถาสนใจกับอรรถกับธรรมอยูไหนเปนธรรมทั้งน้ัน จําใหดีคํานี้ เราพูดประมาท
พระพุทธเจาเหรอ เอาคําของจริงมาพูด ปฏิบัติมาก็ไมไดปฏิบัติเลน ศาสดาไมใช
ศาสดาองคเลน เปนศาสดาองคเอก ทําจริงทําจังทุกอยาง ไดธรรมมาสอนโลก  เราอยา
เอาดินเหนียวมาติดหัวแลววาขาเปนสมเด็จนะ สมเด็จขี้หมาอะไร ตัวมันเลวยิ่งกวาหมา
จะสมเด็จสมแด็ดอะไร พูดใหมันชัดๆ ซ ิ ภาษาธรรมตองพดูอยางน้ี ภาษาโลก
ออมแอมๆ เกรงใจเขาเกรงใจเรา สุดทายไปไมรอด ธรรมไมตองเกรงใคร เพราะธรรม
เปนแบบฉบับที่ถูกตองดงีามอยูแลว กาวเดินตามธรรมเลิศเลอทั้งน้ัน เลิศไปโดยลําดับ
ลําดา พากันจําเอานะ เอาละพอ 

หลังจังหัน 

ไปนี้ถึงสวนแสงธรรมก็ในราว ๖ ชั่วโมง คอืเราไปวิ่งขนาด ๑๑๕ รถไปหลายคัน
ก็ตองลดกําลังวังชาของรถตลอดคนขับไมเหมือนกัน ตองเฉล่ียประมาณ ๑๑๕ วิ่งขนาด
นั้น ตามธรรมดาเราไปมัน ๑๒๐ บางทีทางดีๆ มองดูเข็มไมลฟาด ๑๓๐ ก็มี เราก็ไมวา
อะไรแตกอน พอมาเกิดเหตุทีหลังนี้ วิ่งชาไมทนั ถามไมไดเร่ืองไดราวคนหนึ่งเลยอุดร
ไปจังหวัดหนองคาย คนหนึ่งยงัไมถึงโคราช ทีนี้เลยตองเฉล่ียใสกัน วิ่งแค ๑๑๕ ทั้งไป
ทั้งกลับ แตกอน ๑๒๐ เปนอยางนอย มักจะวิ่ง ๑๓๐ ถาทางตรง เดี๋ยวนี้ ๑๑๕ เทานั้น 

เติมน้ํามันอยางมากก็ราว ๑๕ นาที สวนมากอยูในราว ๑๓ นาทีเพราะเปนคณะใหญเขา
ไปเติมน้ํามัน เสร็จเรียบรอยแลวออกไปรวมเปนเวลา ๑๒-๑๓ นาที หรือ ๑๕ เปน
อยางชา 

จากน้ีถึงสวนแสงธรรมดูวา ๕๗๕ จากนี้ไปเชียงใหม ๖๑๖ กโิล ไปจันท ๖๔๒ 
กิโล ไปจันทไปทางโปงน้าํรอน ไมไดไปทางกบินทร ถาไดไปทางไหนแลวมักจะจําได จะ
วานิสัยชอบสังเกตก็ไมผดิ ถาเราไดผานไปไหนแลวจะรูกระทั่งหลักกิโล แยกไหนๆ กี่
กิโลๆ ที่วาทุกวันนี้อาศัยกินของเกา ความจําที่ยังเหลืออยูบางเอามาโมไปอยางน้ันละ 
แตกอนจาํไดจริงๆ  แวะตรงไหนๆ จะดูกิโลๆ ทุกวันนี้ถึงจะสังเกตก็จําไมได ความจํา
ไมดี อยางเทศนทุกวันนี้ถาเทศนดวยความจําเทศนไมได พดูใหตรงศัพทตรงแสงเทศน
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ดวยความจริง ออกปจจบุันๆ พอจบแลวหายเงียบๆ ไปพรอมกันเลย เร่ืองความจํามัน
ไมม ี

ตํารับตําราเรียนมามากนอยมันไมไปสนใจนะ มันจะออกจากนี้ หากวาอะไรไป
สัมผัสกับทางตําราบาง ก็หยิบมาประกอบกันเล็กนอยแลวผานๆ สวนมากจะออกจาก
ปจจุบันซึ่งไมเรียกวาความจํา เปนปจจุบัน ถาความจําจําไดตํารับตํารา นิทานเรื่องนั้น
เร่ืองนี้ นี่เรียกวาความจํา อยางที่เราเรียนมา เรียนมาก็จํามา ความจํามาไมใชสมบัติของ
ตน อยางนี้ใครพูด ไมมีใครพูด ความจํามาจนถึงจบพระไตรปฎกก็เปนความจํามา 
ไมใชเปนสมบัติของตนแท หลงลืมไปไดหมด แตความจริงที่เกิดจากภาคปฏิบัติ เปน
ความจริงขึ้นมาดวย เปนสมบัติของตนดวยไมมีลืม ฝงอยูที่จติ นั่นตางกนันะ 

ภาคปฏิบัติเปนภาคความจริง แลวผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติของตัวเอง เปน
สมบัติของตวัดวย มันตางกัน ความจําไมใชเปนสมบัติของตวันะ จําไดมาพอเปนปาก
เปนทางเพื่อจะหาความจริงจากภาคปฏิบัติแลวมาเปนสมบัติของตนเทานั้น 

พระพุทธเจาเลิศเลอและเปนศาสดาของโลกไดเพราะการภาวนา หลักใหญอยู
ตรงนี้ เปนของเลนเมื่อไร การภาวนาเขาไปบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่เปนขาศึก เปนฟนเปน
ไฟภายในหัวใจดวยน้ําดับไฟชะลางๆ ในภาคปฏิบัติ จิตใจก็คอยกระจางขึ้นมาๆ และ
เปดกวางๆ เปดจนกระทั่งเจาของก็ไมไดคาดไดคิด เปนหลักธรรมชาติเกินกวาความ
คาดความคิดทั้งหลายไปเลย นั่นละภาคปฏิบัติ ใจเวลาเปดแลวเปนอยางนั้น 

เวลามันปดอยูนี้ ปดก็คอืปดเรา ติดกค็ือติดเรา ติดเขาติดเรา ปดเขาปดเรา กาว
ไมออก คอืกิเลสนั่นละมันติดเขาตดิเราปดเขาปดเรา อยูที่หัวใจเรากาวไมออก ก็บื
นไปอยางน้ันละตามเรื่องของกิเลสบีบอยูที่หัวใจ เอา เปดกิเลสออกใหหมดจากหัวใจ 
โลงหมดเลย อะไรมาปด นั่น ที่นี่เอาละนะ อะไรมาปดหัวใจ หัวใจติดอะไร คือไมติด
เขาไมติดเราเสียอยางเดียวโลงหมด เพราะเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสมมตุิ เร่ืองเขาเรื่องเรา 
ติดเขาติดเราเปนเรื่องสมมุติทัง้นั้น พอทําลายอนันี้ออกหมดเปนวิมุตตลิวนๆ แลวไมมี
อะไรมาขวาง โลงไปหมดเลย ตางกันอยางน้ันนะ 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา จะเปดออกทางดานจิตตภาวนา กิเลสอยูในนั้น กิเลส
กลัวแตจิตตภาวนา นอกนั้นกิเลสไมคอยกลัว กลัวจริงๆ กลัวทางดานจิตตภาวนา หลบ
ไมทันขาดสะบั้นไปเลยเรื่องกิเลส พอพดูอยางนี้ก็ไมพนจากเวทีที่เราขึ้นตอกรกับกเิลส 
เราเคยคิดเคยคาดไวเมื่อไร เวลามันเปนมันก็พูดได กม็ันเปนขึ้นจากหัวใจไมพูดได
ยังไง เวลามันปดมันตัน ก็กิเลสน่ันละปดตวัเอง ตีบตันอั้นตูอยูภายใน อะไรๆ มาเบิกก็
ไมออก เรียนจบพระไตรปฎกก็ไมมทีางเปดความปดตันของกิเลสที่ปดหัวใจนี้ได ออก
จากภาคปฏิบัติถึงได 
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ภาคปฏิบัตินี้เปดไดออกไดๆ ออกจนหมดโดยสิ้นเชิง ภาคปฏิบัติจิตตภาวนา 
พอพดูถงึขั้นนี้แลวก็ พูดถึงเร่ืองการบําเพ็ญ เร่ิมตนก็ลมลุกคลุกคลานตะเกียกตะกาย
จะเปนจะตาย ก็คอยปลอบโยนเจาของไปเรื่อยๆ เกิดความคาดความคิด เดินจงกรม
ภาวนาใจแทนที่จะสงบ มันดิ้นอยูนอกขอบเขตจกัรวาล ไมใชอยูในขอบเขต มันเลย
ขอบเขตจักรวาล ความดีดความดิ้นของสังขาร สังขารคือความคิดปรุงนี้ออกมาจาก
อวิชชา อวิชชาผลักดันมันออก ชองที่ออกของอวิชชาคือสังขาร พอออกเปนสังขารแลว
ก็แตกกระจายออกไป อยากรูอยากเห็นอยากเปนอยางน้ันอยางน้ี แตกกระจายออกไป
จากสังขาร 

ทีนี้เวลาบังคับ ขอนี้สําคัญมากนะ ใหทานทั้งหลายนักภาวนาจําเอานะไมผิด 
เพราะเราผานมาเรียบรอยแลว สตินี้เปนฝงกั้นมหาสมุทรทะเลหลวงไดเลย มหาสมุทร
ทะเลหลวงก็มีฝง ทีนี้กิเลสทั้งหลายนี้เปนมหาสมมุติมหานิยม ตองกั้นดวยสติ สติสําคัญ
มาก ลนสติไปไมได สําคัญมากตรงนี ้กิเลสหนาขนาดไหนก็ตามขอใหสติดีเถอะ มันลน
ฝงไปไมได ฝงคือสตบิังคับไวนี้อยูในกรอบ ทีนี้กิเลสก็ไมออกเพนพานเมื่อสติเปนฝง
บังคับเอาไว ไหลมามันก็ไมลนฝงไปได ไมลนสติไปได ขอใหตัง้ใหด ี

แตการตั้งสตินี้ก็มีอกีเปนแงๆ อธิบายใหทานทั้งหลายไดฟงเสียมันจวนจะตาย
แลว ผานมาเทาไรก็พูดตอนที่ควรๆ จวนจะตายเทาไรก็ยิ่งเปดออกๆ สตนิี่สําคัญมาก 
เปนฝงมหาสมมุติมหานิยม เลยสติไปไมได มหาสมมุติมหานิยมมันจะคิดจะดีดจะดิ้น
ไปไหน สติครอบไวแลวอยู ไปไมไดนะ ทีนี้การตั้งสติมอีีกแง คือการตั้งสติตองดูที่มนั
เปนเครื่องหนุนเครื่องทําลายมีอยูในนั้น เชนกินมาก ฟงน่ีภาษาธรรม ฟงใหดี กินมาก
นอนมากเปนยังไง ขี้เกียจมาก กิเลสทับถมหัวใจตั้งสติไมอยู นี่ขอหนึ่งจําใหดี 

ทีนี้เวลาปฏิบัติเราตองพิจารณาสิ่งรอบดานของจิตของสติ มันไมสะดวกเพราะ
อะไร ตามหาเหตุหาผลก็ไมพนส่ิงที่มันเกี่ยวโยงกันคือธาตุขันธของเรา ธาตุขันธนี้
สวนมากเปนเครื่องกด ถาเปนหนุมอยูรางกายมีกําลังมากสติตั้งไมคอยอยู เอา ลด
อาหารลง เปนอยางน้ันนะ ลดลงสติคอยตั้งขึ้นๆ ลดลงเทาไรสติยิ่งดีๆ แนว ยิ่งอด
อาหารดวยแลวสตินี้ตั้งไดตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมีเผลอเลย เวลาเรามาฉันมัน
ก็มีพล้ังมีเผลอ ทีนี้คนไมกินก็ไมไดมันจะตายใชไหม กต็องฟดตองเหวี่ยง สุขบางทกุข
บาง หิวบางอิ่มบางไปอยางน้ัน แตยังไงไมปลอยที่จะทรมานมันฝกมันกดมันอยูตลอด 
ทีนี้สติก็ตั้งไดๆ 

เบ้ืองตนแหงการตั้งสติ ตองมีอุปกรณเครื่องหนุนและเครื่องทําลายอีกดวย ถา
กินมากนี่มักนอนมาก ขี้เกียจก็มาก พอลดอันนี้ลงไปความงวงเหงาหาวนอนก็ลดไป
ตามๆ กัน กินมากเทาไรความงวงยิ่งมาก ลดลงความงวงลดนอยลงๆ หยุดไมฉนั 
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ความงวงนี้จะมีลักษณะมอียูเพียงคืนแรกสองคืน พอคืนที่สามที่ส่ีเปนหัวตอเลย แนว 
ไมมีเผลอ สติดี เปนอยางน้ันละ นี่ก็เปนเครื่องอุปกรณที่เราจะไดนํามาประกอบกับ
ความเพียรของเรา เพื่อใหทานทั้งหลายไดทราบไวในฐานะที่เราเปนอาจารย ไดผาน
มาแลวทั้งนั้นที่พูดเหลานี้ พูดออกไปจึงบอกวาไมผิด ผานมาหมดแลว ไดฟดเหวี่ยงกัน
ไปอยางน้ีละที่นี ่

จนกระทั่งสติไดระดับของมัน จติใจมีความสงบรมเย็นแนนหนามั่นคงเรื่อยๆ 
สติก็ยิ่งดขีึ้นๆ จากน้ันกาวออกทางวิปสสนา พิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ พอจิตใจมี
ความสงบรมเย็นเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมคิดสายแสอยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเร่ืองน้ี 
มันอยากตลอดเวลานะความอยากของจิต ทีนี้พอสติดีขึ้นๆ แลวความคิดความปรุงน้ี
ระงับลงๆ เขาสูความสงบ พอเขาสูความสงบแลว ถึงขั้นสมาธแิลวไมอยากคิดอยากปรงุ
รําคาญ นี่ถึงขั้นที่วาความปรุงมันรําคาญ แตกอนมันอยากปรุงจะเปนจะตาย ทีนีพ้อ
สมาธิทับหัวมันไวแลวมันไมอยากคดิอยากปรุง นั่งเทาไรก็ได แนวอยูตลอดเวลา 
จนกระทั่งวานี่ละจะเปนนิพพาน 

เปนไดนะเราสําคัญแลว นี่ละจะเปนนิพพานๆ จะเปนนิพพานอะไรไมทัง้ตนมัน
จะเปนบานเปนเรือนไดยังไง ตองเอามาเจียระไนมาเลื่อยมาไสกบลบเหลี่ยมเสียกอน
มันถึงจะเปนไปได อันนีพ้อจติคอยสงบลงไป เราเหมาเอาความสงบเปนนิพพาน มัน
เคยเปนแลวนะ พอออกทางดานวิปสสนาจิตอิ่มอารมณแลว พาทําอะไรคดิอะไรอยางนี้
มันไมเถลไถลนะ ถาเวลามันกําลังหิวโหยนี้ พาออกทางดานวิปสสนาปญญามันเปน
สัญญาอารมณไปหมด พอจิตอิม่อารมณแลวออกทางดานปญญาแยกธาตุแยกขันธมันก็
แยกตามนั้นๆ ทีนี้มันก็รูแจงเห็นจริงขึ้นไป เปดกวางออกๆ 

ทีนี้ก็ยอนเขามา เออ สมาธินี้มันไมไดฆากิเลส มันยอนเขามาหาตัวของมันเอง 
แนวอยูทั้งวันก็ตามมันไมไดฆากิเลส ฆากิเลสปญญาตางหาก ทีนี้มันก็หมุนทางดาน
ปญญา แลวมาเห็นโทษของกิเลสเหมือนหมูขึ้นเขียงวางั้นนะ ทีนี้ก็หมุนทางดานปญญา 
เอาละที่นี่นะความเพียรพอกาวออกทางดานปญญาแลว เร่ืองที่วาเราเพียรนี้ไมมี 
นอกจากเพยีรเพื่อพนทกุขมี แตเพยีรในประโยคพยายามไมมี ไดร้ังเอาไวๆ ลืมหลับ
ลืมนอน ไมสนใจกับการหลับการนอน เรานอนอยางน้ีเร่ืองสติปญญากบักิเลสมันฟด
กันอยูบนหัวใจนี้หมุนอยูตลอด 

นอนอยูมันกห็มุน เดินอยูก็หมุน อิริยาบถใดหมุนตลอดตั้งแตตื่นนอนถึงหลับ 
นั่นละมันหมุนของมัน นี่ถึงขั้นความเพียรอัตโนมตัิเขาใจไหมละ มีไดอยางน้ีนักปฏิบัติ 
กิเลสเปนอัตโนมัติเหยียบบนหัวใจสัตวโลกทั่วโลกดินแดน ไมมีใครคิดนะวากเิลส
ทํางานบนหัวใจ แลวขนฟนขนไฟมาเผาหัวใจสัตวโลกทั่วโลกดินแดน นี่เปนกิเลส
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ทํางานอัตโนมัติของมันทัว่ไปหมดไมมีใครคิด ทีนี้พอปญญาขั้นนี้ขึ้นแลวมันวิ่งถึงกัน 
พอถงึขั้นปญญานี้แลวเอากิเลสมาจากไหนที่นี่นะ สติปญญาจะตามตอนฟาดฟนหั่น
แหลกเรื่อยๆ เปนอัตโนมัตินะที่นี่ ไมมีคําวาหยุดวายั้ง 

หลับก็ตองไดบังคับ บังคับถึงขนาดเอาพุทโธมาบังคับไมงั้นมันจะไมยอมหลับ 
คือมันจะทํางานของมันระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันนี้จะหมนุตลอดเวลา ทีนี้เราจะให
มันพักทําไง ตองใหมาอยูอารมณเดียวคือพุทโธ หรือธัมโม หรือธรรมบทใดก็ตาม
ตามแตจริตนิสัยชอบ ใหสติติดอยูกบัคําบริกรรมคําเดียว ไมตองไปคิดเรื่องหนาที่การ
งานเกี่ยวกับสติปญญาทีอ่อกไปฆากิเลสน้ันนะ หักเขามาใหอยูในอารมณอันเดียว เชน
พุทโธๆ อยูนั้น แนวอยูกับพุทโธบังคับ เดี๋ยวจิตลงสงบแนว พัก เหมือนถอดเสี้ยนถอด
หนามกระปรี้กระเปรามีกําลังวังชาจากสมาธิ นี่เรียกวาหนุนกําลังทางดานปญญาใหเดิน
ไดคลองตัว 

พอออกจากนั้นแลวก็ผึงทางดานปญญา นี้เปนอัตโนมัตินะไมตองไดเพียร ถึง
ขั้นธรรมมีกาํลังแลว ธรรมทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน กับกิเลสทําลายสัตว
โลกโดยอัตโนมัติของมัน ใหพากันจําเอาไว นี้ถอดมาจากบนเวที ไมไดมาพูดเฉยๆ พอ
ถึงขั้นสติปญญาทํางานฆากิเลสแลวอยูที่ไหนฆาตลอด เวนแตหลับ แมที่สุดฉันจังหันนี้
มันไมไดอยูกับอาหารการกินนะ มันหมุนของมันอยูตลอดลกึๆ อยูนั้นละ เหมือนเรานั่ง
อยูนี้ กิเลสทํางานบนหัวใจ นั่งอยูรับประทานอาหารอยูมันก็คิดของมนัเรื่อยตามเรื่อง
ของกิเลส ทนีี้เวลาถึงขั้นปญญาทํางานแลว ถึงจะรับประทานอาหารฉันจังหันอะไรๆ ก็
ตาม จิตนี้มนัจะหมุนฆากิเลสตลอด นี่ละถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ 

ทีนี้กิเลสจะมาจากไหนละ ก็มีแตฆาฟนหั่นแหลกกันตลอดเวลา มันก็ลดลงๆ 
สติปญญายิ่งคลองตัวๆ ขาดสะบั้น นี่ละลงสติปญญาขั้นนี้เกิดแลวกิเลสเกิดไมได ชัดใน
หัวใจ เกิดมาเทาไรพังเลย แพล็บออกมานี้ขาดสะบั้นๆ สติปญญามนัรวดเร็ว ขาด
สะบั้นไปเลย หมอบลงๆ ละเอียดลออ จนถึงบางครั้งนี้ก็ไดพูดใหลูกศิษยฟง เปนแต
เพียงวาไมสําคัญเทานั้น เห็นเวลานั้นมันวางไปหมดเลย คุยเขี่ยขุดคนหากิเลสตัวใดที่จะ
มากวนใจไมมีเลย เงียบ วางไปหมดเลยในหัวใจ แตใจนี้ยังไมวางนะ วางแตอาการของ
ใจเฉยๆ แตมันไมสําคัญวาตนสําเร็จ 

ทีนี้เมื่อเวลาคนหาตรงไหนกิเลสก็ไมมีแลว เหอ นี่ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ 
ขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ นะไมไดสําคญั สักเดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ซัดกันเลยๆ จนกระทั่งถงึ
ขั้นสุดยอด ฟาดนี้กิเลสขาดสะบั้นประจักษในหัวใจ เหมือนฟาดินถลม ผางที่เดียวนี้เรา
ไมเคยคาดเคยคิดวาความรูอันนี้จะครอบโลกธาตุ พอกเิลสที่ปดบังหุมหอไวแตก
กระจายไปหมดโดยสิ้นเชิง อันนี้จาขึ้นมาเต็มเหนี่ยว นั่นละที่มันออกอทุานวา หือ 
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พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางน้ีละเหรอ อยางที่วาน้ี ไมมีเจตนาที่จะวัดรอยนะ มันหาก
เปนดวยกําลังของจิตมันพุงตัวขึ้นมา ทีนี้ไมมอีะไรปดเลย ทีแรกวาพระอรหันตนอยๆ 
หายเงียบ ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวหรือ พอถงึขัน้นี้แลวพระอรหันตนอยก็
ไมถามถงึ พระอรหันตใหญก็ไมถามถึง ขาดสะบั้นลงไป ตั้งแตนั้นเปนตนมา กเิลสตัว
ใดที่จะแฝงเขามาทําลายจิตใจไมมีเลย จึงเรียกวากิเลสหมด หมดอยางน้ันละ 

กิริยาทาทางที่แสดงออกไปหนักเบามากนอยเหมือนจะกดัจะฉีกนี้ มแีตกิริยา
ของธรรมพลังของธรรม ไมมกีิเลสแฝงออกไปเลย จึงเรียกวากิเลสหมดเขาใจเหรอ จะ
เอากิริยานี้มาเปนกิเลสไมไดนะ เปนกระแสของธรรมพลังของธรรมทั้งน้ันออก ผางๆ 
เลย นั่น นั่นละจึงเรียกวาหมด จากน้ันแลวก็ไมมีอะไรกวน บรมสุขไมตองบอก นิพพาน
เที่ยงหรือไมเที่ยงไมตองไปถามใคร เปนอันเดียวกันแลวกับพระพุทธเจาทุกๆ พระองค 
กับพระอรหันตทุกๆ องคเปนอันเดียวกันแลว 

เหมือนน้ําในมหาสมุทรทะเลหลวง พอไหลเขาไปสูมหาสมุทรเปนมหาสมุทร
เหมือนกันหมดเลย มันจะไหลมาจากคลองใดกต็าม พอเขาถึงมหาสมทุรแลวเปน
มหาสมุทรดวยกันหมด นี้ใครสรางบารมีหนักเบามากนอยมา ใกลเขามาๆ ก็ยังเรียกวา
สรางบารมี เหมือนน้ําไหลลงมาจากคลองตางๆ พอเขาไปถึงมหาวิมุตติมหานพิพาน
ผางเดียวเทานั้น เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด ไมตองไปทูลถาม
พระพุทธเจา เปนอันเดียวกันเลย นั่นใหมันเห็นอยางน้ันซิ จิตเห็นธรรมเห็นอยางนั้น 
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต กธ็รรมชาตินี้มันก็เปนอันเดียวกันแลวกับตถาคต ไป
หาตถาคตที่ไหนละ หมดโดยสิ้นเชิง 

พากันจําเอานะการปฏิบัติธรรม เราสอนนี้สอนดวยความถูกตองแมนยํา ขอให
นําไปปฏิบตัิเถิดไมผิด เพราะไดผานมาหมดแลว ผิดถูกชั่วดคีัดเลือกหมด จนกระทั่งมี
แตความบริสุทธิ์ลวนๆ นําออกมาแสดงไมวาธรรมะขั้นใดหายสงสัย ที่วาจะผิดไปไมม ี
เพราะออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว ออกตรงไหนก็ถูกตองแมนยําไปตามๆ 
กันหมด นี่ละธรรมพระพุทธเจาใหปฏิบัติกันนะ อกาลิโกๆ ธรรมไมมีกาลสถานที่เวล่ํา
เวลา ทําใหเกิดเมื่อไรธรรมเกิด เราบําเพ็ญใหเกิดเมื่อไรเกิด 

กิเลสทําใหเกิดเมื่อไรเกิดไดเปนอกาลิโกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงตองไดระวัง
ทางกิเลส เปดทางใหธรรมเกิดเรื่อยๆ พอธรรมเกิดขึ้นแลวอยูที่ไหนเกิดตลอด 
จนกระทั่งส้ินสุดวิมุตติหลุดพนไปแลวก็เปนธรรมทั้งแทง เรียกวาธรรมธาตุ นั่น ที่สุด
แหงธรรมของผูบําเพ็ญไดแกธรรมธาตุ จิตบริสุทธิ์สุดสวนแลวเรียกวาธรรมธาตุ จิต
พระพุทธเจาจิตพระอรหันตเปนธรรมธาตุดวยกนัทั้งหมดเลย น่ันละทีนี้ไมถามหากัน 
มันเปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานแบบเดียวกันหมด ถามที่ตรงไหนมันก็เปนอัน
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เดียวกัน ไมถาม ใหพากันเขาใจ เรายิ่งจวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาหวงเจาของ เรา
ไมไดหวงนะ หวงโลกสงสารยิ่งหนายิ่งแนนขึ้นไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา ไมลืมหู
ลืมตาเลย 

ตื่นขึ้นมาดิ้นกันจนกระทั่งหลับ ผลที่ไดมามีแตความผิดหวังๆ ในวันนั้นคืน
นั้นๆ จะไดความสมหวังมาครองใจไมคอยมีและไมมี มีแตความผิดหวังๆ เพราะกิเลส
ลากไปถูไป จะเอาสมความหวังมาจากไหน ถาเปนธรรมแลวสมหวังเปนลําดับลําดา ได
มากไดนอยจิตสงบรมเย็นเปนสมบัติติดตัวแลวนั่น สมบัติภายนอกนั้นอยูขางนอก อยู
กันดวยความเสี่ยง ไดมาแลวเสียไปๆ ไดมากไดนอยมีแตเร่ืองกฎของอนิจจังตีแหลกๆ 
ธรรมขึ้นที่หัวใจแลวอบอุนตลอดนะ คอยอบอุนไปๆ นี้เปนธรรมชาติตายใจได หรือ
เรียนวิชาประมวลวัฏวนก็ไมผิด 

งานของโลกนี้เปนงานวัฏวนเบิกกวางออกไปไมมส้ิีนสุด ตายเกิดๆ มากี่กปักี่
กัลปก็เปนแบบที่เปนมาแลวนี้ ยังจะเปนตอไปขางหนาแบบเดียวกัน ไมมีคําวาส้ินสุด
งานของวัฏวน ดังที่โลกทัง้หลายหมุนกัน พูดใหชดัเจนเพราะเราผานมาแลวดวยกัน วัฏ
วนเราเคยเกิดเคยตายมากี่กัปกี่กัลปแลว ทีนี้เวลามันพลิกกลับตัวของมันขาดสะบั้นไป
หมด จึงวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ พรหมจรรยไดอยูจบ
แลว งานการที่หนักมากที่สุดไดแกงานฆากิเลส กิเลสไดส้ินซากลงไปแลว งานที่ควรจะ
ทําก็คืองานแกกิเลสไดทาํเสร็จเรียบรอยแลว งานอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมม ี

นั่นละทานอยูดวยการวาจบพรหมจรรย อยูดวยการจบการจบงานทั้งหลาย ไมมี
อะไรมาตอเหมือนงานของโลก ทําเทาไรยิ่งบานปลายๆ ไมมีที่ส้ินสุดคืองานกิเลสลาก
เข็นสัตวโลกใหหมุนไปนั้นเอง พองานของธรรมแลวหดยนเขามา จึงเรียกวาการบําเพ็ญ
ความดีทั้งหลายนี้เปนงานยนวัฏวนเขามา เราจะเกิดแกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะหด
เขามายนเขามาดวยการสรางความดี ยนเขามาๆ เขามาสูหัวใจตัวเปนกงจักรอันใหญโต 
พอกงจักรคอืกิเลสอยูในหัวใจขาดสะบั้นไปแลวหมดโดยสิ้นเชิง 

ทีนี้งานนี้หมดแลว ไมมีขางหนาขางหลังอดีตอนาคตไมม ี ขาดสะบั้นไปหมด 
ปจจุบันก็เปนสมมุติ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ ขาดสะบั้นลงไปหมดหายกังวล บรมสุข
มาเองเปนเอง นิพพานเที่ยงที่นั้นเอง ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ นี่ละงานบําเพ็ญศาสนา
เปนงานหดยนวัฏวน ความทุกขทั้งหลายแหลนี้เขามา แคบเขามา เมื่อเต็มที่แลวที่เปน
กงจักรพาสตัวโลกหมุนนี้ขาดสะบั้นไปหมด หมดกงจกัรไมมตีอไป เอาเทานั้นละนะ ให
พากันจําเอา ใหพากันเอาไปเปนคตินะที่สอนนี้ สอนอยางแมนยํา ใหพากันเอาไปเปน
คติเครื่องเตือนใจตัวเอง เพิ่มความดีเขาวันละเล็กละนอยมนัจะสูงสงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่ม
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ความดี ความดีสูงสง ความสุขสูงสงขึน้ไปจนสงถึงนิพพาน ถาความชั่วสรางไปเทาไรยิ่ง
กดลงๆ จมเลย นั่น 
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