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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อํานาจของกําลังใจ 
 ศาลาสวนแสงธรรมเปนอยางไร ไดทราบหรือเปลา หรือไดไปดูหรือเปลา (ใกล
จะเสร็จเต็มทีแลวคะ เหลือแตตกแตงขางในนิดหนอย บริเวณรอบที่เปนตัวอาคารจะมี
กองหินคิดวาส้ินเดือนมีนานี้จะเก็บของที่ระเกะระกะออกไดคะ) มีอันหนึ่งขางๆ ที่
คุณชายมาขออนุญาตใหทําอะไรๆ ดวูาเราไมไดอนุญาตนะ คือมันยุงมากไปๆ เร่ืองงาน
ของโลกคืบหนาๆ เหมือนไฟไดเชื้อ รุกไปเรื่อยๆ น่ีเห็นทําไปๆ ดูจะลุกลามไปเรื่อยๆ  
เราเลยตัดบท อยายุง วาอยางน้ันเลย  
 เร่ืองมันจะไปถึงไหนชางมันเถอะ ตั้งแตไมมีศาลาหลังน้ีเรายังอยูไดวะ เร่ือง
กิเลสเปนแหละ กิเลสแทรกธรรม ทําอะไรลงไปนีก้ิเลสจะเขาแทรกๆ ลุกลามไปเรื่อยๆ 
โอ มันเร็วที่สุดนะกิเลส แทรกธรรมๆ เหยียบหัวธรรม กลืนธรรมไปเรื่อยๆ พอกลืน
กลืนเลยๆ ไดแคไหนก็เอา คือหลวมนิ้วนิ้วสอด หลวมแขนแขนสอด หลวมมุดตูมเลย 
เขาใจไหม กิเลสกินสัตวโลกเปนอยางน้ัน  

พอพดูอยางนี้เราสลดสังเวชนะ แหม ทุกขยากลําบากแสนสาหัส ในชีวิตของ
พระเรานี้ สวนฆราวาสก็ทุกขทั่วๆ ไปเหมือนกัน มันทุกขดวยความเปนพระแกกิเลสน้ี 
แหม พิลึกจริงๆ นั่งภาวนาจนกนแตก ฟงซินะ เราทําอะไรงานอะไรเราไมเห็นกนแตก
วะ สวนมากมันมีแตหมอนแตก เส่ือขาดหมอนแตก อันนีฟ้ดกับภาวนานี้กนแตก มัน
แหลมคมเสียดวยนะ ความอดความทนพรอมกบัสติปญญาตองไปพรอมๆ กัน บางที
ตองสละเปนสละตายใสเลย  

พูดเรื่องกิเลสแลว แหม วาอยางน้ันเลยเรา คือมันเคยผานกันมาแลว พูดให
เต็มเม็ดเต็มหนวยเสียเลยวาเอาชีวิตเขาแลกเลย เอา ใครดีอยูบนเวที ใครไมดตีก 
สุดทายกิเลสตก เราไมตก พูดตรงๆ เอาความสัตยความจริงใสกัน เอาชีวิตเขาแลก 
บางครั้งเอาจริงๆ คิดดซูินั่งภาวนากนแตกๆ มทีี่ไหน นั่งทีว่ากนแตกคือนั่งตลอดรุงๆ 
เราไมนั่งเพียงคืนหนึ่งคืนเดียวซิ เวนคืนหนึ่งหรือสองคืนฟาดตลอดรุงๆ หลายคร้ัง
หลายหนสุดทายกนแตก 

กิเลสน้ีแหลมคมมากครอบโลกธาต ุ มีแตกิเลสเปนเจาอํานาจเปนนายคุมทั้งน้ัน 
ที่จะใหธรรมเปนเจาอํานาจก็ยกใหพระพุทธเจา-พระอรหันต นอกนั้นกถ็ัดลงมาตัง้แต
โสดาขึ้นไปเห็นโทษกิเลส โสดา สกิทาคา อนาคา เห็นโทษกเิลสหนักเขาๆ ถึงขั้นอนาคา
นี้ไมไดหวงเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเปนเรื่องตายละ เปนอัตโนมัติ ขั้นอนาคานี้เปนความ
พากความเพียรโดยอัตโนมัติ คือไมตองบังคับ ไดร้ังเอาไว 
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ขั้นสกิทาก็ดดูดื่มๆ โสตะแปลวากระแส กระแสพระนิพพานพาดพิงถึงแลว เชื่อ
บุญเชื่อกรรมเต็มที่แลว ความดูดดื่มในความเพียร การทําบุญใหทานทุกอยางดูดดื่ม ๆ 
สกิทาคาหนักเขาๆ สวนอนาคามีแตจะไปทาเดียว ความเพียรก็เรียกวาอัตโนมัติ ขั้นนี้
ขั้นกิเลสคอยหมอบ นอกน้ันมีแตเราหมอบทั้งน้ันแหละ ที่ทานวาในคัมภีรทานเอามาไว
เพียงเล็กนอยนะ ที่เราไดอานในคัมภีรบอกวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ นั่นเรียกวาทาน
ยกมาเพียงเล็กนอยไมมากนัก ถามากกวานั้นมันเหลือเฟอฟนเฝอ ผูเรียนผูดูจะจับตน
จับปลายไมได คือมันมากตอมาก  

บทเวลาเขาภาคปฏิบัติมันถึงไดรูชัดเจน โอ ตนไมตนหนึ่งมันมีกิ่งเทาไร 
กิ่งกานสาขาดอกใบมันเทาไร แมแตตนมะเขือมันก็มีกิง่มกีานของมันใชไหมละ นั่นละ
กิ่งกานของกเิลสเปนอยางนั้น ตนใหญตนโตแลวครอบโลกธาตุสามโลกธาตุ กิเลส
ครอบหมดเลย คําเหลานี้ไมมีใครมาพูดหนา เราไมไดคุย ไมมีใครมาพูด เพราะไมได
ปฏิบัติดวยและไมรูดวย ถารูแลวปดไมอยู คัมภีรเล็กนอยไป คัมภีรใหญแตกกระจาย
ออกหมด  

พระพุทธเจาออกจากคัมภีรใหญ พระพุทธเจา-สาวกทั้งหลายเปนคัมภีรใหญ 
พระไตรปฎกใหญทานถอดออกจากนี้แลวเปนพระไตรปฎก เปนพระวินัยปฎก พระ
สุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ทานออกมาจากปฎกใหญ พอเขาถงึน้ีแลวมันแตก
กระจาย พอพูดอยางน้ีแลวทําใหระลึกถึงสมเด็จ วัดนรนาถ ทานเมตตาเรามากนะ รูสึก
จะพูดใหเตม็ตามศัพทตามแสงตามอรรถตามธรรมเรียกวาทานลง ลงจริงๆ ลงกับเรา 
คิดดูทานเปนไข ก็หมอวิยะดาเรานี่ละไปเยี่ยมเราตอนเราไปกรุงเทพฯ เราไปสวนแสง
ธรรม เราพักสวนแสงธรรม หมอวิยะดาไป ก็เลยเลาเร่ืองสมเดจ็ทานปวยอยูศิริราช 
ปวยหนักอยูนะวางั้น  

เออ ถาอยางน้ันวันพรุงนี้เราจะหาโอกาสไปกราบเยี่ยมทานจนได เพราะทาน
เปนผูสนใจในอรรถในธรรมมาก สมเด็จองคนี้ไมลืมตัว เราวาอยางน้ี เราพูดจริงๆ 
สมเด็จไมลืมตัวเราก็ยอมรับเลย อยางสมเด็จมหามุนีวงศ วัดนรนาถ ไมลืมตัวนะ ทาน
มาเลาใหฟงเราเลยไมลืม เออ ผมอยูในกรุงเทพฯก็จริง ทานวาอยางน้ัน แตการขบการ
ฉันของผมไมไดเหมือนพระทั่วๆ ไปนะ ทานวาอยางน้ี ผมตองทรมานการขบฉัน 

นี่ละที่มันเขากันไดกับที่เราดําเนินมาแลว การขบการฉันผมจะฉันอาหารดิบๆ 
ดีๆ ไมได การภาวนามันขัดมันขวาง ตองหาเหมือนวาเก็บๆ เศษๆ เดนๆ มาฉัน ทาน
วาอยางน้ัน แลวธรรมงอกเงย นี่ฟงซนิะ คนไมไดทําพูดอยางนี้ไมถูก พูดอยางน้ีไมได ที
นี้เราทํามาหมดผานมาหมดพอทานแย็บเทานั้นมันเขาใจทันที ออทานรู แสดงวาจิตของ
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ทานมีความสงบมีหลักมีเกณฑ ทานจึงรูวาส่ิงใดเปนขาศึกตอจิตใจที่ไปดวยความโลง
โถง เกิดขัดของดวยเหตุผลกลไกอะไรจับไดๆ รูได  

นี่เราเชื่อทานตรงนี้เอง คือการภาวนาพอแย็บเทานั้นรับกันแลว เราเปนมาแลวนี่ 
ทานบอกวาทานฉันอาหารนี่ทานไมไดฉันเหมือนชาวกรุงทั้งหลายฉันกัน ทานบอก
ชาวกรุงฉันกันก็หมายถึงพระ ตองฉนัเศษๆ เดนๆ ไป ถาฉันดิบๆ ดีๆ แลวการภาวนา
มันขัดมันขวางไมไดสะดวกอะไรเลย ถาฉันแบบเศษๆ เดนๆ แลวการภาวนามัน
โลงๆๆ สะดวก พอวาอยางน้ันปบก็เราเคยมาหมดแลวนี่ เร่ืองเหลานี้เราเคยมาจนพอ 

พอเลาขึ้นมาทานจะกอนเราก็ไมทราบเพราะทานพรรษาแกกวาเรา แตเราออก
ปฏิบัติตั้งแตหยุดเรียนแลว พอเลานี้มันเขากันไดปุบเลย ตองฉันเศษๆ เดนๆ ไปอยาง
นั้น ธรรมะถึงคอยเจริญงอกเงยขึ้นได ถาฉันดิบๆ ดีๆ ไมได นี่มันเขากันปุบเลยกับที่
เราไดฝกในการขบการฉัน ไดสังเกตตลอดนะอาหารการกิน พอแมครูจารยทานจับได
ปุบๆ เลยนะตั้งแตไปอยูกับทานเบื้องตน ทานก็คงจะเห็นวาเราเอาจริงเอาจังแตตนพอ
แมครูจารยมั่น 

เพราะจริงจริงๆ เราไมไดเหมือนใครนี่นะ ถาลงแลวลงจริงๆ ขาดสะบั้นไปเลย 
ถาไมลงกไ็มลง เรียกวาทิฐิก็ไมแนนัก คือคําวาถือทิฐิมานะหมายถึงไมยอมลงใครงายๆ 
หรือวาไมยอมลงอยางน้ีเรียกวาถือทิฐมิานะ ถาทิฐิมานะคอยหาเหตุหาผลไมเรียกทิฐิ
มานะ อันนี้เราเปนแบบหาเหตุหาผล ถายังไมลงไมลงอยางนี้ละ ถาลงหมอบเลย พอ
แมครูจารยทานจับเรื่องของเรามาตั้งแตตนเลยนะ เห็นเปนความตั้งใจ  

ควรจะยอเจาของก็ยอเสียบาง เพราะไดเหยียบเจาของขนาบเจาของ กิเลสอยู
กับเจาของฟาดกันกับกิเลสมาพอแลว ทีนี้ยอบางเปนอะไรไปวะ ใครไมยอเรายอ ใคร
ไมทุกขเราก็ทุกขเพราะกเิลสเหยียบหัวเรา ทีนี้เวลาเราเหยียบหัวกิเลสเราก็พูดบางซิ เรา
ชนะ วาอยางน้ันเถอะนะ กิเลสตกเวทีเราก็บอกวาตกเวที นี้ตกจริงๆ เราเคยพูดให
บรรดาพี่นองลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟงอยางไมปดบัง คือเอาความจริงมาพูดวาผลแหง
การปฏิบัติธรรมไดเปนลําดับลําดาไมเปนโมฆะ ขอใหปฏิบัติเถอะ วาอยางนั้น
ความหมาย 

เราเอาหนักขนาดไหนผลที่ไดก็เปนอยางน้ันขึ้นมาเปนลําดับลําดา เหตุหนักผลก็
หนัก เหตุถูกตองตามทาง อยาแบบสุมสี่สุมหานะ หนักเฉยๆ ไมเกิดประโยชนก็มี อันนี้
หนักในทางเหตุทางผลทีถู่กอรรถถูกธรรมมันก็เล่ือนเรื่อยๆ ไป นี่ละเวลามันหนักหนัก
จริงๆ ประกอบความพากเพียร เราจึงไดบอกวาในชีวิตของพระเรานี้มีการภาวนา เรา
ไดพูดเสมอ เพราะมันเดนจริงๆ เดนในจิตใจ เดนเพราะอะไร เดนเพราะถึงคราวที่จะ
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เปนจะตายเอากันเลย เอาเปนเปน ตายตาย เชนวานั่งอยางนี้ เอา ไมถงึเวลาไมลุก เอา 
ตายตายเลย 

นี่คําสัตยขาดสะบั้นลงไปแลว ความตายไมมีความหมายนะ ความสัตยสําคัญ
กวา มันจะตายก็ตายความสัตยจะปลอยไมไดเลย นิสัยเรารูสึกวาจะมีอยูอยางหนึ่ง
คือมีความสัตยความจริง ถาลงไดวาอะไรแลวเปนอยางน้ันๆ พอพูดอยางน้ีแลวก็ยอน
ถึงบิดา บดิาสังเกตดูนิสัยเรามาตั้งแตนูนละทานะ ถาเราลงรับคําวาจะทําใหแลว 
อยากจะเตรียมของไปเดีย๋วนั้นเลย พูดฉากหนาฉากหลังใหเรา โอย ไมกลาส่ังไมกลา
เสียเรา เพราะรูนิสัยเปนอยางน้ี พอกับลูกมันถือสิทธิกันใชไหมละ ถืออาํนาจ พอกถ็ือ
วาตัวเปนพอ ลูกก็ถอืวาตัวเปนลูก ตางคนตางถือสิทธิ์มนัก็ไมลงกันใชไหมละ 

เพราะฉะนั้นเวลาพออยากจะไปอะไรๆ นี่พูดฉากหนาฉากหลัง กอูยากไปอยาง
นั้นอยางน้ี แตกูมีงานไมมีใครทําใหกู แลวพูดฉากหนาฉากหลังใหรําคาญ คือถาเราล่ัน
คําแลวไปเลยแหละ พอวา เออ ไปซิจะทําให อูย อยากเตรียมของเดี๋ยวนั้นเลย มาก็
เรียบวุธเลย ถาลงไดล่ันคําแลวเปนอยางน้ัน นิสัยเปนจริงอยางน้ัน ถาวาอะไรเปนอัน
นั้น ถายังไมลงไมลงนะ ถาลงแลวขาดสะบั้นเลย 

นี่ไดฟดกับกเิลส นั่งภาวนาจนถึงกนแตก นั่งตลอดรุงๆ นะซีกนแตก เราไมได
นั่งติดกันแหละ เวนคืนบางสองคืนบาง แตมันนั่งไมถอยละซี สุดทายก็กนแตก ทีแรก
ออกรอนเปนไฟเหมือนไฟลนนะกน หนักเขาๆ ก็พอง มันนัง่ไมถอย จากพองมันก็แตก 
จากแตกก็เลอะ เปนอยางน้ันนะ เจาของเปนเองมันผิดไปไหนพูดนะ กนแตกกก็น
เจาของเองมนัก็พูดไดชัดๆ ละซี เร่ืองทําความเพียรนี่เอาจริงละเรา มันจริงทุกอยางวา
อยางน้ันเถอะ ถาลงไดหมุนทางไหนแลวเอาจริงทุกอยาง 

พอจึงตายใจได อะไรถาลงเราลั่นคําแลวใหไปเลย ไมเปนอืน่วางั้นเถอะ มานี่
เรียบ เพราะฉะนั้นเวลานํ้าตารวงวาลูกไมบวชให คือเราไมบวชให มันถึงกระเทอืนเรา
หนักมากทีเดียว ไดยอ ยกขึ้นเพื่อทุมลง เออ ลูกกูมันมีหลายคน เหลานั้นกูก็ไมสนใจ
กับมันแหละ แตไอบัวนี่นะ วาอยางน้ันนะ ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได แต
สําคัญที่กูขอใหมันบวชไมรูกี่ครั้งกี่หน มันเหมือนหูหนวกตาบอด วาอยางนั้นนะ มันไม
สนใจฟงเลย เวลากูตายแลวนี้ถาไอนี้ไมลากกูขึน้จากนรกเพราะการบวชของมันแลวกู
ตองจมเลย  

น้ําตาพังเลย มองเห็นพับนี้สะดุงปงเลย ทีนี้เร่ืองทั้งหลายที่คาราคาซังไมมีอะไร
เหลือเลย น้ําตาพอนี่มีอาํนาจมาก ขาดสะบั้นไปหมดที่มีเร่ืองราวอะไรคาราคาซังลงกัน
ไมไดนี้ น้ําตาพอฟาดขาดสะบั้นลงไป ตัดสินใจปงเลยเชียว เอาบวช นั่นจึงไดบวช คือ
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ความสัตยความจริงฟดเจาของสามวันเชียว น้ําตาของพอรวงมันสดมันรอนมัน
กระเทือนใจมากทีเดียว  

อยางอื่นอยางใดโลกเขาทาํไดเราทําได อันนั้นเขาทําได เราทําได เขาทําได แต
เวลาบวชเขาทําไดทําไมเราทําไมได นั่นเอาตรงนี้นะ บวชมาก็ไมใชไปติดคุกติดตะราง
อะไร ไลเจาของเขาไป มัดเขาไป เอา ตองบวช สุดทายหมอบยอมรับ มาก็มาเลาใหแม
ฟง เออ ที่วาจะบวชนั้นนะ จะบวชใหแลวนะ ขูแมดวย มันติดแมนะเรา กับพอไมคอย
ติด กับแมนีต่ิด ลูกมกัจะติดแมมากกวา เราตั้งแตเปนหนุมยังติดแมอยูตลอดนะ 

บวชแลวจะสึกเมื่อไรก็ไดนะ วาอยางนี้นะเรา ใครมาหามวาบวชเทานั้นเดือน
เทานี้ปนี้ไมบวช เราวาอยางน้ี ก็แมรูนิสัยเรา ถาบวชแลวอยากสึกเมื่อไรกสึ็กไดอยางน้ัน
จะบวชให แมก็ เออ สาธุขึ้นเลย เอา เขาไปบวชในโบสถ แมฉลาดอยูนะสําคัญอยู พอ
ไปบวชในโบสถออกมาแลวพวกทั้งหลายไปบวช พระที่ไปนั่งหัตถบาสอยูในโบสถเต็ม
โบสถอยูนั้นกับประชาชนที่ไปบวชเปนจํานวนมาก เพราะนาคมีหลายคน ใครก็มีลูกมี
หลานหล่ังไหลกันไปบวช  

เวลาบวชออกมาจากหนาโบสถแลวจะมาสึกตอหนาคนมากๆ แมก็ไมวา แม
อยากเห็นผาเหลืองในขณะบวช นูนนะฟงซิ แลวใครจะออกมาสึกไดตอหนาตอตา นี่
เห็นไหมอุบายแมฉลาดมากนะ แลวก็บวชจนกระทั่งอยูไดขนาดนี้ เปนอยางน้ัน เรา
สนิทกับแมนะ นํามาเลาใหแมฟง แมก็ขึ้นสาธุเลย บวชแลวออกมาจากโบสถจะมาสึก
ตอหนาคนแมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองในขณะบวช ดซูิฉลาดไหมละ แลวใครจะ
ออกมาสึกได ก็ไมไปบวชเสียไมดีเหรอที่จะมาประจานตัวเองตอหนาคนไปบวชยังเต็ม
ในโบสถนั่นนะ เรามาสึกตอหนาตอตา อูย จึงไดบวช เร่ืองราวเปนอยางน้ัน 

ครั้นบวชมาแลวมันก็หากจะเปนตามนิสัยนั่นแหละ พอบวชมาแลวอานดู
ธรรมะธัมโมตรงไหนมีแตตําหนิเจาของ ตรงนี้นี่เราก็ผิดมาแลว ทานวาอยางน้ันทานวา
ดวยความถูกตองตามธรรม เรามันเคยผิดมาแลวตามกิเลส เอะอันนี้เราก็ผิดมาแลว คือ
ผิดตรงไหนจะพยายามแกความหมายวาอยางน้ัน เอ นี่เราก็ผิดมาแลว อันนี้เราก็ผิด
มาแลว ยิ่งพยายามแกเจาของ สุดทายทานแสดงทางออกๆ เลย ทีแรกบวชวาจะไป
สวรรค จากน้ันจะไปพรหมโลก พออานเขาไปๆ ถึงนิพพาน เชื่อมั่นในนิพพานเปดโลง
เลย อยากไปนิพพานทาเดียว ชาตินี้ขอใหไดเปนพระอรหันต ไดไปนิพพาน ทีนี้หยั่งลึก
เลยนะ พอถงึวาจะไปนิพพานไมมีถอนเลย พุงๆ เลย 

นั่นละถึงไดบวชอยูมาจนกระทั่งปานนี้ คือมันกําลังใจนะ ถากําลังใจไมมีแลว
อะไรมันก็ไมไปละ ถาลงมีกําลังใจทุกขยากลําบากมนัขาดสะบั้นไปเลย อํานาจของ
กําลังใจ เชนอยางเราฝกทรมานอยูในปาในเขาใครไปเห็นเราจะเปนจะตาย เคยพูดให
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ฟง กระทั่งชาวบานเขาตีเกราะประชุมกัน เขาวาเราตายแลว นั่นเห็นไหมละ ที่อื่นๆ เรา
ก็ทําแบบเดียวกันแตเขาไมตีเกราะเราก็บอกวาไมตี เราทําตามนิสัยของเราฟดกับกิเลส
อยูอยางน้ันตลอด จนเขาตีเกราะใหไปดูเรา อยางน้ันก็มี 

มันหนักไหมละขนาดนั้น ไปทีอ่ื่นเราก็ทําอยางน้ันแตเขาไมตีเกราะเราก็บอกไม
ตี ที่นั่นเขาตีเกราะ ก็คือหนักมากเจาของไมรูตวัเองจะเปนจะตาย ชาวบานเขารู เขาตี
เกราะประชุมไปดูคนตาย คนตายที่ยังมีชีวิตอยู นั่นละหนักอยางน้ันละความหนักของ
เรา ๙ ป เรียกวาตกนรกทั้งเปน ๙ ปนี้ไมมีถอยกันละ พรรษา ๗ ออกแลว ขึ้นเวที เขา
หาพอแมครูจารยมั่นเลย พอเขาทานก็เปดโลงใหเลย จากน้ันมันก็พุงเลย อยางน้ันละ
ถามันลงใจแลวเปนอยางนั้น ความเพียรไมมีคําวาออนแอทอแท 

เราพิจารณายอนหลังถึงความเพียรของเรา วามันทอแทออนแอเหลวไหลออบ 
อูบออบแอบอะไรนี่ไมมีเลยนะ มีแตไดขยะๆ โถ อยางน้ันมันก็ทําไดๆ คือมันเอาจริง
เอาจังมาก จนกระทั่งไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเพื่อนประชาชนทั้งหลายเรานี้ละ 
มาดวยแบบรอดตาย เอาจริงเอาจังทุกอยาง เพราะฉะนั้นเวลามาดูพระดูเณรนี้มันกีด
มันขวางอยูในหัวใจก็ทนเอา นิสัยวาสนาทานก็บอกวา อุคฆฏติัญู วิปจิตัญู เนยยะ 
ปทปรมะ บอกไวหลายขั้นหลายภูมิ  

เราก็ทน หลับตาดูเอา ถาวาฟงน่ีก็ปดหูฟงเอา ถาจะเปดตาดูมันดูไมได มันกีด
มันขวางในสายตา ถาวาหูนี่ก็กีดขวางในหู ออกมาดวยความฉลาดหรือความโง ออกมา
ดวยความตั้งอกตัง้ใจหรือความเหลวไหล พอแย็บออกมามันจับไดทันทีๆ เปนอยางน้ัน 
เรียกวาแบบหูหนวกตาบอดเฉยๆ ยิง่ทุกวันนี้ดวยแลวยิ่งปลอยไปละ ไมคอยสนใจกับ
อะไร พระเณรใครจะทําอะไรก็ตามเหมือนขอนซงุเขาไปแลวเดี๋ยวนี้ ถาเทียบแตกอนกบั
ทุกวันนี้ ทุกวันนี้เปนขอนซุง 

ใครจะทําอะไรๆ แบบหูหนวกตาบอดเฉยไป ความคิดมันไมบอดนะ แตมัน
ทดสอบทุกส่ิงทุกอยางแลวรวมลงในคนสี่ประเภท อุคฆฏิตญัู วิปจิตัญู เนยยะ 
ปทปรมะ มนัจะตกไปปทปรมะก็ชางหัวมันเถอะ ไปอยางน้ันเสียเขาใจไหม นี่ละที่วาหู
หนวกตาบอด ตกในปทปรมะหลุมไหนชางหัวมันเถอะ ปลอยเสีย เลยดูแบบหูหนวกตา
บอดไป 

(มีคนที่เปนมะเร็งเขากําลังจะตาย เขาเขียนลายมือโยเยมา แลวฝากถวายเงินมา
รอยบาทกอนตายคะ) ลายมือโยเยก็ไมเปนไรขอใหใจเปนหลักเถอะ คนไมไดหนังสือ
เขาไปสวรรคนิพพานไดเยอะ คนที่เปนดอกเตอรดอกแตลงไปจมอยูในกนนรกก็เยอะ 
เอา เทียบเอา 
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(กราบขอความเมตตาองคหลวงตาชวยอนุเคราะหหลานดวยเจาคะ คือหลานได
ปฏิบัติธรรมโดยอาศัยฟงจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาด จิตของหลาน
สงบและออกรูเร่ืองราวตางๆ นานพอสมควร กวาหลานจะรูตัววาส่ิงเหลานั้นไมใชทาง
พนทุกข ระยะหลังหลานจึงพยายามมีสติรูอยูกบัปจจุบันและทําทุกอยาง ไมวาจะเปน
งานภายนอกหรือแมแตขณะภาวนา หลานจะมีความตั้งใจที่จะทํา หลานไดดื่มด่ําซาบซึ้ง
ในธรรมความจริงที่มีอยูเปนอยู ซึ่งแตกอนทําไมเราจึงไมรูวาจิตของหลานเริ่ม
ใครครวญเขาหาหลักคือความเปนจริงที่จริงตามสวนนั้นๆ ชวงนี้จิตของหลานจึงวาง 
วางจากรูป ไมมีรูปกาย ไมมีธาตุ ขณะน้ีเวลาหลานนั่งภาวนา หลานจึงไดแตดูความไมมี
ไมเปน สักแตวารู แตในรูนั้นยอมรับตามความเปนจริงของทุกส่ิง หลานจึงขอกราบ
เรียนถามหลวงตาวาหลานจะทําอยางไร หรือปฏิบัติอยางไรตอไป กราบขอความเมตตา
จากหลวงตาดวยเจาคะ) 

ยนเขามาใหดูสังขารตัวคิดตัวปรุง ตัวนี้ไมวาง คือตัวคิดตัวปรุงมันไมวาง มันคิด
มันปรุงของมัน เกิดแลวดับ ดับแลวเกิด อยูที่หัวใจคือตัวนี้ ตัวนี้ไมวาง ทุกส่ิงทกุอยาง
วางหมด แตความคิดความปรุงไมวางจากการคิดปรุง เอา ดูตรงนี้ดวยสติ แลวมันจะ
เขาถึงใจ พอพูดอยางน้ีเขาใจทันทีเลย ขอใหดําเนินเถอะไมใชคุย มันจาอยูหมดแลว 
พอแย็บออกมามันจับไดทันทีเลย มันผานมาหมด ใหจับตรงนี้ตรงสังขาร มันไมวาง ให
ดูความคิดความปรุง คิดดีก็ดับ คิดชั่วก็ดับ อะไรเกิดดับๆ นี่มันไมวาง ใหดูตัวนี้แลว
มันจะเขาสูหัวใจ พอถึงหัวใจแลวที่นี่วางหมด 

มันวางภายนอกไมวางภายใน ทีนี้เวลามันดูเขาถึงหัวใจจริงๆ แลว วางภายใน
แลวขางนอกวางหมดเลย ไมมีอะไรติดแหละ สามแดนโลกธาตุวางหมด ทานจึงวา 
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช เธอจงดูโลกใหเปนของ
สูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐคิวามเห็นวาเราวาเขาอันเปนกางขวางคอนี้ออกเสีย 
จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได มันไมวางอยูทีสั่งขาร 

มันคิดเรื่องดีเร่ืองชั่วใหดู มันเกิดจากใจ ใหถามเจาของมันเกิดจากไหน คอยดู 
พอมันปรุงแพล็บเกิดที่นั่น ดับพับที่นั่นๆ มันไมมีที่ทํางานกท็ํางานที่ตรงนี้ คือมันแคบ
เขามาๆ อยางที่วาพิจารณาอสุภะอสุภัง มันอยูกบัรางกาย ในขั้นรางกายที่ติดพันกับรูป
กับอะไรๆ อยูนี้ ตองไดพิจารณาความสวยงามไมสวยงาม พอผานนี้แลวอันนี้ไมมีนะ 
ผานไปแลวมันก็วางไปหมด วางจะเปนอสุภะอสุภังไดยังไงใชไหมละ นี่ก็เกิดดับๆ ดวย
สติๆ ตามเขาไปถึงใจ มนัก็ลงที่นั่น 

(สถานีควบคุมไฟปา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ขอความอนุเคราะหขาวสาร
อาหารแหงสําหรับพนักงานดับไฟปาจํานวน ๑๓๐ คน ระหวางอยูปฏิบัติงานในปาชวง
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เดือนกุมภา-เมษา ของทุกป จงึตองการเครื่องยังชีพ มขีาวสาร อาหารแหง เปนตน 
หลวงตาเมตตาใหตามที่ขอ) 
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