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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เห็นผาเหลืองๆ เขากลัวบาป 
กอนจังหัน 

ดูเหมือนหยุดมาหลายวันนะ คราวนี้ดูหยุดมาหลายวัน หยุดมาเรื่อย นี่ก็จะไป
หยุดวันที่ ๑๑-๑๒ อีก วิสาขบูชา นั้นก็หยุดหลายวัน แตมีใครคิดหรือเปลาวาอันนั้น
หยุดงานอันนี้หยุดงาน แลวกิเลสมันหยุดงานหรือเปลา ถึงจะวันหยุดงานก็เปนวันกิเลส
เปดงานตลอด เปดโลงเลย วันธรรมดากิเลสก็ทํางานบนหัวใจสัตว ยิ่งวันหยุดอยางนี้
แลวเปดทางใหกิเลสทํางานเต็มเหนี่ยวเลย เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติศาสนาของ
พระพุทธเจาจึงไมเห็นปรากฏมีผูใดทรงมรรคทรงผล มีแตมรรคแตผลของกิเลสมันตัก
ตวงเอาเต็มที่ของมัน เราอาปาก มันเอาตับเอาปอดไปกินหมด มาเหลานี้มีตับมีปอด
หรือเปลาก็ไมรูนะ กิเลสลวงไปกินหมดๆ 

เฉพาะพระเรานี่มีตับมีปอดหรือเปลาก็ไมรูพระวัดปาบานตาดนี่ กิเลสลวงไปกิน
หมดๆ เพราะความเผลอสติ นี่ละสอนจุดนี้สําคัญ จุดรักษาตับจุดรักษาปอด อยาให
กิเลสลวงไปกินหมด ถามีสติกิเลสเขามาลวงไมได นักภาวนาไมปรากฏเรื่องมรรคเรื่อง
ผล นี่คือขาดสติทั้งนั้น พูดยันเลยเทียว ถาสติตั้งไดตลอดกิเลสจะเกิดไมไดตลอด เอา 
ตั้งดูซิตัง้ทัง้วันกิเลสจะเกิดไมได กิเลสเกดิมาจากทางสังขาร สังขารคืออวิชชาหนุนให
สังขารออกมาเปนกิเลส คิดออกไปมากนอยกวานเอาไฟเขามาเผาตัวเองๆ เอาสติจับ 
เอาคําบริกรรม ผูยังไมมีรากมีฐานเอาคําบริกรรมปดชองมันที่สังขารจะเกิด สติจับติด 
เอา ดูกันวันนี ้

สังขารอยางน้ีกิเลสเกิดไมได ถาสตดิีอยูแลวทั้งวันเกิดไมไดเลย มันจะมีมากมี
นอยเกิดไมไดกิเลสถาพาใหธรรมปด มันไมไดสนใจนะ ทําก็ทําไปอยางนั้นละทําความ
พากความเพียรพระเราก็ดี อันหนึ่งโกโรโกโสไมไดเร่ืองไดราวอะไรเลย ธรรม
พระพุทธเจามีแตธรรมสอนเพื่อคนฉลาดทั้งน้ัน ไมไดสอนเพื่อใหโง อันนี้มันมีแตโง
ทั้งหมดเลย ทานทั้งหลายไปปฏิบัติดูซิ สติจับกบัความเพียร เอา ลองด ู เราจะกําหนด
พุทโธๆ เดินจงกรม เอา ตั้งแตนี้เร่ิมตั้ง เดินจงกรมกลับไปกลับมานี้เปนเวลาเทาไร สติ
จับติดแลวเปนยังไงจิต จะรูเร่ืองของจิตนะ เวลานั้นกิเลสจะฟดจิตเตม็เหนี่ยว สติตี
กิเลสแหลก กิเลสจะออกไมได สังเกตเจาของอยางน้ันซินักปฏิบัติ ไมงั้นไมเห็นผล สัก
แตวาทําๆ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร 

เฉพาะนักปฏิบัติจิตตภาวนาสําคัญมาก ยนเขามาคือวัดปาบานตาด เราไมได
สอนใหโงนะเราพูดจริงๆ การที่นํามาสอนนี้เราผานมาหมดแลว ปฏิบัติทุกอยางเต็ม
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เม็ดเต็มหนวยมาหมด จนไดผลเปนที่พอใจแลวนํามาสอนหมูเพื่อน สอนอยางมีหลักมี
เกณฑ การปฏิบัติก็มีหลักเกณฑโดยลําดับมา ผลก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ จนเปนที่พอใจ เรา
นําเหตุคือการดําเนินนี้มาสั่งสอนหมูเพื่อนไมใหผดิพลาด เอา กาวตามนี้เมื่อไม
ผิดพลาดแลวกิเลสจะเกิดชองไหนนะ ดูใหดีนะดูเจาของ มันไมไดเร่ืองไดราวภาวนา 
อยูที่ไหนกอ็ยูๆ เร่ืองผลที่จะปรากฏภายในจิตใจใหมี อยางนอยความสงบรมเย็น 
จากน้ันก็เปนสมาธิ เปนปญญา แลวมันไมคอยม ี

การตั้งรากฐานเบื้องตนนี่สําคัญ ที่จะทําใจใหสงบ ใจนี้ตัวยุงเหยิงวุนวายที่สุด 
โลกน้ียุงอยูกบัใจของโลกแตละรายๆ ไปละ เปดทางใหกิเลสเผาหัวอกเจาของ ยัง
ไขวควาไปขางหนาอีกวาเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญ อะไรมันเจริญที่ไหนไฟเผาหัวอกดู
หรือเปลาละ นี่ละไฟเผาหัวอกนี้ ไมมทีี่ไหนเจริญละในโลกอันนี้ ไมงั้นธรรม
พระพุทธเจาไมวาเลิศ ธรรมพระพุทธเจาจับดูรูหมด ชาํระซักฟอกออกหมดไมมีเหลือ 
สงางาม จา นั่นจิตมีการอารักขา จิตนี้มีเจาของเปนธรรมขึ้นมาในจิตนั้นแหละ ใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจนะ 

ศาสนายิ่งเลอะๆ เทอะๆ เขาไปโดยลําดับ ผูที่เปนนักบวชออกแนวหนาของการ
ชําระกิเลส สรางความดีใสตัวเองนี้กลับเปนขาศึกตอศาสนาเสียเองดังทีพู่ดนี ่ วัน
ครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบ ๖๐ ปนี้ พวกยักษพวกผี
หัวโลนๆ มันจะเปนบากวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอยศขอแย็ดอะไร มันไม
สนใจกับอรรถกับธรรมที่บวชมา ไมสนใจเลยพวกนี้ เลวที่สุด หาตั้งแตยศแตลาภแต
อะไรเปนเรื่องโลก มันเลยโลกไปแลวรูไหมหัวโลนๆ พระนะ มันเลยโลกไปแลวเดี๋ยวนี้
นะ กวนหาอะไรกันดูไมไดนะ 

คอยเสาะแสวงหาตั้งแตเร่ืองสวมเรื่องถาน อันยศถาบรรดาศักดิ์นั่นละถาหลง
มันเปนสวมเปนถาน ทานตั้งใหเราเพื่อมีแกจติแกใจเปนกาํลังใจใหไดประกอบความ
พากเพียรดวยความดีงามทั้งหลายเพิ่มขึ้นโดยลําดับ นั่นทานตั้งทานตั้งอยางน้ันนะ 
ไมไดตั้งใหนํามาเปนสวมเปนถานกินขี้กินยศกินลาภ มันกินขี้นั่นละพวกที่มันเปนบา
จริงๆ เปน เวลานี้พระเรากําลังเปนบายศ ไมหาศีลหาธรรม ในวดัหนึ่งๆ เปนสวมเปน
ถานไมไดเปนวัดนะ วัดเปนสวมเปนถาน อะไรทีอ่ยูในสวมในถาน คืออะไร พระเณรที่
ปฏิบัติตัวเหลวแหลก แลวเปนมูตรเปนคูถอยูในวัดนั้น เรียกวามูตรคูถอยูในสวมใน
ถาน เปน เวลานี้ดูเอา 

ดูตั้งแตวัดปาบานตาดนี้ไปซิ ดูใหชัดเจน โถ ใหกิเลสตีตลาดเอาเสียจน ไมมีใคร
มองนะ นาสลดสังเวช ธรรมจับนี้มันเห็นหมดจะใหวาไง เร่ืองของกิเลสขยี้ขยําสัตวโลก
ใหจมลงๆ หาความเจริญไมมี เร่ืองกิเลสจะพาใครเจริญไมมี มีแตความทุกขความ
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เดือดรอนยุงไปหมดนั่นละ ถาธรรมจับเขาไปจุดไหนจะมคีวามสงบรมเย็น รูจัก
ประมาณรูจักกาลเวลา รูจักความผิดถูกชั่วดี ใครครวญ นั่นละธรรม ไมไดสุมสี่สุมหา
ทะเยอทะยานเปนบาไปตามกิเลสโดยถายเดียวนะถามีธรรม ใหทานทั้งหลายจับเอาไป
ปฏิบัต ิ

พระเรานี้เปนแนวหนา พระไมคดิใครจะคิด พระไมมปีญญาใครจะมีปญญา 
พระไมมีความเพียรใครจะมี ตองมีความเพียร ความอดความทน ความสุขุมอยูทีพ่ระที่
มีสติปญญารอบตัวอยู นั้นละทําความรมเย็นใหแกตนไดแลว ก็ทําความรมเย็นใหแก
โลกได อันนี้เอาแตผาเหลืองมาครอง โออาฟูฟา ขานี้เปนพระ ขานี้เปนสมุห ขานี้เปน
ใบฎีกา ขานี้เปนพระครู ขานี้เปนราชาคณะ เจาคุณชั้นนั้นๆ แลวขานี้เปนสมเด็จ สมเด็จ
สมแด็ดอะไรมันมีแตชื่อ มันเปนบาสมเด็จเดี๋ยวนี้พวกนี้ พวกที่เลวที่สุดนี้นะ มันกําลัง
ทําลายศาสนา 

กวนบานกวนเมืองคือพระเราเวลานี้ พระกวนบานกวนเมือง ดูหัวโลนๆ ทุกคน
ซิ พระพุทธเจาสอนใหบวชมากวนบานกวนเมืองหรือ เวลานี้มันเลวมากนะพระเรา พระ
ตอพระวากนัได คนอื่นเขาไมกลาวาละ เห็นผาเหลืองๆ เขากลัวบาป แตพระผูที่ครอง
ผาเหลืองเสียเองดาน สันดานหยาบที่สุดคือพระ เพราะฉะนั้นพระตอพระจึงฟดกันบาง
ละซิ เรียนมาดวยกัน รูมาดวยกันมาหลอกกันไดเหรอ มันนาสลดสังเวชนะเวลานี้ เอา
ละพอ จะใหพร 

หมาไออวนดําเราตายแลว ไออวนดําอุยอายๆ ตายแลว หมาแมนี้มีลูก ๓ ตัว
แลวเขาเอามาให เลยเล้ียงไว ไอหนึ่ง ไอสอง ไอสาม สุดทายไอสามตาย ๖ โมงเย็นเมื่อ
วาน หมอสัตวแพทยเขาไปตรวจดูมนัหมดทางแกไข ตายแลวเอามา ยังเหลืออยูนี้ไอหมี 
ไอจ้ําดาว ไอปุกกี้ ไอหยอง อยูในนี้ ๔ อยูนอกกําแพงดูเหมือนตั้งหาหกตัว มีสอง
กองทัพนะ กองทัพหมาอยูทางโนนมี พระนั่นละควบคุม กองทพัหมาอยูทางโนนพระ
ควบคุม ทางนี้ก็พระควบคุม 

ตอน ๖ โมงเย็นเมื่อวานตายเสียแลวตัวหนึ่ง เออ ตายก็ตาย เราบอกแลวส่ังแลว 
ใหเก็บเอาไวกอน ตอนค่ําเรามาดู ตอนเชาฉันจังหันเสร็จแลวใหเอาไปฝงที่กุฏิเรา 
รอบๆ กุฏิเราเปนปาชาหมา เราสงสาร นี่กุฏิเราอยูนี้ ฝงไวทางนี้ก็ได ฝงทางดาน
ตะวันตกกุฏกิ็ได ปาชามสีองแหง ปาชาหมารอบๆ เราเปนคนสั่งเองใหไปฝง ไอดํานี้ก็
เหมือนกัน ฉันเสร็จแลวใหเอาไปฝงที่ไมหนากุฏิเราก็เปนตะวันตกกุฏิ สองแหง ฝงแลว
ยังเมตตามันใหมันไปสวรรค เราไปฝงหมาใหหมาไปสวรรค พวกนี้มันไมอยากไป
สวรรค อยากจะไปลงนรกก็แลวแตเถอะ 
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หลังจังหัน 

....เที่ยวทางนี้เราก็เคยเที่ยว คือเที่ยวกรรมฐานนี้ สกลนคร นครพนม สอง
จังหวัดนี้เปนทําเลที่เราเที่ยวมากที่สุด คือสกลนคร ๘ ป นี่ก็เพราะหลวงปูมั่นเราอยูแถว
นั้น มุกดาหารแตกอนเปนอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เดี๋ยวนี้เปนจังหวัดแลว 
ไปเที่ยวอยูแถวนั้นละ ไมไดไปนครพนมนะ มกุดาหารแตกอนเปนอําเภอขึ้นจังหวัด
นครพนม แตเดชะนะในสมัยที่เราเที่ยวไมมีรถยนต เปนความสะดวกมากสําหรับการ
เที่ยวกรรมฐาน ทุกวันนี้มีแตรถยนต ไปไหนมีแตพระขาดวนโดดขึ้นรถๆ เขาก็ดวนเรา
ก็ดวน ขึ้นรถๆ แตกอนไมมีรถเลย ปาดงนี้เต็มไปหมด ไมมบีานผูบานคน เรายังทันนะ
ยังดีอยู มาสรางวัดนี้ได ๑๐ ป เห็นคนผานเขาผานออกเขาไปในดงนี ้ เปนดงลวนๆ 
อําเภอหนองแสงเปนดงทัง้นั้น เห็นคนผานเขาผานออก เอา นี่มันจะไปทําลายปาละ
พวกนี้ จะไปสรางบานสรางเรือน ก็จริงๆ หมดเลยปา หมดเลยไมมีเหลือ ที่วาดงบาน
ตาดนี้เดี๋ยวนี้เปนอําเภอหนองแสง โลงไปหมดเลย 

พระทานเที่ยวกรรมฐานทานมีบริขาร ๘ เทานั้นติดตัว ไมหนัก พอดีเลย เพิ่ม
บริขาร ๘ นั่นก็คือ มุง กลด กลดนั้นสําหรับกางเปนมุง ก็มีเพิ่มเทานั้นละ ทานไปใสของ
เต็มแลวสะพายพอดีๆ ไปอยางน้ันละ เดินจากนี้ไปที่ไหน ไปหมูบานไหนก็ตาม เปน
การเดินจงกรมตลอด ไมมีผูมีคนมแีตปา ไปตามปาตามเขาไปเรื่อยๆ เดินไปไหนไม
เสียเวลาวาวันนี้ไดเดินทางนี้ไมไดภาวนาไมมี คือเดินไปนี้ก็เดินจงกรมไปเลยเรื่อยๆ 
พักทีไ่หนกพ็ักที่สะดวกสบาย เขาทําแครใหเสีย บางทีก็มีกระตอบ เห็นทําเลดีๆ เราพัก
อยูนานเขาก็เลยมาทําเปนกระตอบ รานเล็กๆ มุงใหเรียบรอย อยูอยางน้ันละ 

บริเวณก็ปดกวาดรอบๆ ทางจงกรมมีไวตามความจําเปน เชนเวลาบาย ไป
ทําทางจงกรมตามรมไม กลางคืนกม็ีทางจงกรมเห็นชัดเจน เดินจงกรมสะดวก ทาน
ภาวนาจริงๆ คือไมมีรถมีรา มีแตปาแตเขาเต็มไปหมด แวะออกตรงไหนก็ทําเลนั้นเปน
ที่ภาวนา คือไมมีใครสงวน ปาเปนปาของแผนดิน เขาที่ไหนก็ได ครั้นตอมานี้มีรถมีรา 
ทุกส่ิงทกุอยางกลายเปนสินคาไปหมด ดงปากลายเปนสินคาปลกูส่ิงตางๆ เลอะไปหมด
เวลานี้ แตกอนไมมี สะดวกสบายภาวนา 

แตกอนพวกเนื้อพวกเสือมีเยอะ เต็มไปหมด เดีย๋วนี้ไมมีเลย ที่วาเหลานี้หมด
ไมมีเหลือแลว ไปภาวนาสะดวกสบาย สมัยพอแมครูจารยมั่นยิ่งแลวไมมีผูมีคนเลย 
หลังๆ มานี้คนก็คอยเพิม่ขึ้น แตอยางไรก็ยังนอยมาก..คน ไปที่ไหนเปนดงเปนปา เชน
ดงสีชมพู เปนดงทั้งหมดเลยไมมีบานผูบานคน เดินไปทั้งวันแทบจะไมเจอหมูบาน เดิน
ในดงในปาไป คือคนมีนอย พวกสัตวพวกเนื้อเต็มในปา พวกสัตวเต็มไปหมดไมอดไม
อยาก คนไมคอยมี การซื้อการขายแตกอนไมม ี การซื้อขายไมมีแตกอน หาอยูหากิน
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ตามบานตามเรือนเทานั้นพอๆ ไมไดมีการซื้อการขาย พอรถผานเขาผานออกได เร่ิมมี
รถก็เร่ิมมีละ การซื้อการขายทุกส่ิงทกุอยางก็เบิกกวางออกไปๆ กลายเปนสินคาไปหมด
เลย ปาดงเปนสินคาทั้งนั้น 

การภาวนาของพระทานสะดวกสบายแตกอน ทุกวันนี้ตองไปหาที่นั่นที่นี่ภาวนา 
คือไปทีไ่หนมีแตบานผูบานคนหาความสะดวกไมไดนะทุกวันนี้ ถาไปกไ็ปจุดใหญเสีย 
เชนอยางทางภูวัวนี้ก็ในปาในเขามีอยูทั่วไป ภาวนาแถวนั้นไดกวาง จากน้ีเขาไปทาง
ภูสังโฆไปแถวนี้สะดวกตลอด มันเปนแถวๆ ไมมีทั่วไปเหมอืนแตกอน การภาวนาทาน
ทําจริงทําจังมากทีเดียว ทานไมทําเหลาะๆ แหละๆ เขาหากันนี้ไมมีอะไร โลกไมมีเลย 
มีแตธรรมลวนๆ เขาหาคุยกัน เปนยังไงอยูที่นั่นภาวนาเปนยังไงๆ ความรูความเห็นที่
เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาพิสดารมากทีเดียว องคนัน้ไดความรูชนิดนั้นๆ ออกมา องคนี้ได
อันนี้ออกมา มาสนทนากันเปนเครื่องร่ืนเริงเปนกําลังใจ 

ทานอยูดวยความสงบสงัดจิตใจทานสงางามตลอด พระกรรมฐานจิตใจทานสงา
งาม ทานไมกังวลกับอะไร ดูแตจิตระมัดระวังแตจิต เพราะจิตนี้เปนตัวภัย เนื่องจาก
กิเลสตัวภัยอยูในจิต คอยตีคอยตอนกันตลอดเวลา นั่นละทานเรียกวาภาวนา คือตอสู
กับกิเลสนั้นแหละ ยิ่งจิตใจละเอียดลออเขาเทาไรแลวยิ่งสงางาม อยูในปาในเขาสงางาม
อยูในใจนั้นแหละ ไปบิณฑบาตในหมูบานเขา สําหรับเราเองไมคอยไปอยูบานใหญ มัน
นิสัยวาสนาอาภัพ ไปอยูในที่ใดบานใหญไมไดภาวนาไมดีไมเอา ไปอยูส่ีหลังคาเรือนหา
หลังคาเรือน ไปอยูกับเขาพอบิณฑบาตไดอาศัยวนัหนึ่งพอ จะไดอะไรมาไมสนใจ 

คือหลักใหญอยูกับธรรม ความมุงมั่นตอธรรมมนัรุนแรงพุงๆ เหลานั้นเลยไมมี
อะไรลําบากลําบน การอยูการกินทุกอยางไมลําบากเลย ไปบิณฑบาตกับเขาไดขาว
เปลาๆ มาก็ฉันเสียสองสามคํามันก็อิม่ ที่มันเศษมันเหลือเล็กๆ นอยๆ ก็บิณฑบาตสาม
ส่ีหลังคาเรือนก็ไดเทานี้มาฉัน บางทีก็ฉันขาวเปลาๆ เสีย ฉันขาวเปลาๆ จะฉันไดมาก
อะไร ฉันไดนิดหนอยพอ มันเศษมันเหลือนี้ก็เอาไปไวทีก่ระจอนกระแตตามนั่นละ 
เพราะเขามีอยูทั่วไปพวกกระจอนกระแต เอาขาวไปวางไวที่นั่นๆ เขาก็มาหากนิของเขา
อยางน้ัน 

เราก็ภาวนาตัวเบา ไมมีอาหารกับหรืออะไรจะฉันไดมากอะไร ฉันนิดหนอย
เทานั้นก็พอ แตเดินจงกรมนี้ตัวเบา นั่งภาวนาเหมือนหัวตอไมมีโงกมีงวง ความโงกงวง
เกิดขึ้นจากกบันะอาหาร สําหรับขาวไมงวง ถามีอาหารยิ่งอาหารดีๆ ผัดๆ มันๆ แลว 
โอย กลอมหลับทั้งกําลังฉันอยูนั้นละ มันเปน ทีนี้จิตใจมันพุงๆ ตอธรรม เร่ืองความ
มุงมั่นตอธรรมมันไมไดออน ส่ิงเหลานั้นจึงไมเปนของลําบากลําบนอะไร เพียงอาศัยไป
วันหนึ่งๆ อยูไหนอยูไดขอใหเปนที่สะดวกสบายในการภาวนา อยูสถานที่เหมาะสม
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เทานั้นพอสําหรับกรรมฐาน ทานไมไปสนใจกับเรื่องการอยูการกิน อยูก็คืออยูในปานั่น 
การกินนี่สําคัญทานไมสนใจ ปลงภาระไดเยอะ มนัจะตายจริงๆ ไปบิณฑบาตกับเขาเสีย
มาฉันคําสองคําสามคําอิ่มแลวพอ สวนมากมักจะอด สําหรับเรานี้มักอดอาหารเสมอ 

เพราะการอดอาหารนี้สติตั้งไดดี ถาเวลาเรามาฉันนี้สติจะรูสึกลดลงไมสืบไมตอ 
ทีนี้คนเราไมไดฉันมันก็จะตายจะทําไง จําเปนจะตองไดฉัน ตองไดระมัดระวังถูไถไปมา
อยางน้ันละ เรียกวาอดบางอิ่มบางไปอยางน้ัน เพื่อประคองความพากเพียรใหดี เวลา
จิตมีกําลังขึน้มาถึงขนาดจิตตั้งตัวไดแนวๆ ทีนี้สติก็เลยสืบเนื่องกันเลย สติสืบเนื่อง
ปญญาสืบเนื่อง กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ คอืทํางานเองโดยไมตองบังคับบัญชาทาง
ความเพียร บางทีก็ไดร้ังเอาไวมันลืมหลับลืมนอน เพราะจิตทํางานฆากิเลส สติปญญา
หมุนอยูตลอดกับกิเลสฆากัน ทีนี้มันก็เพลิน ธาตุขันธออนลงๆ จะพักนอน แตจิตใจมัน
ก็หมุนของมนั 

นี่ละความเพียรถึงขั้นเพลินฆากิเลส เพลินเพื่อความพนทุกขเพลินอยางน้ัน ลืม
หลับลืมนอน อะไรๆ ไมสนใจทั้งน้ันขอใหความเพียรไดกาวเดินตลอดเปนที่พอใจ นั่น 
ตอนที่ชุลมุนวุนวายมากนี้ความเพียรหนักมากก็คอื การพิจารณารางกายใหเปนอสุภะ
อสุภัง ทุกฺข ํ อนิจฺจํ อนตฺตา ซึ่งเปนรวงรังของกิเลสตัณหาอยูในนี้หมด พิจารณานี้จน
แตกกระจายไป พออันนี้แตกไปแลวนั่นละที่นี่สติปญญาอัตโนมัติจะขึ้นละ ขั้นพิจารณา
รางกายเปนอสุภะอสุภังนี้เปนขั้นชุลมุนวุนวาย จะวาอัตโนมัติก็วาไมได วาไดแตขั้น
ชุลมุน หนักดวย ชุลมุนวุนวายดวย พอผานรูปกายนี้ไปแลวเปนนามธรรม จากน้ันก็เปน
สติปญญาอตัโนมัติ ทีนีห้มุนเรื่อยๆ เลย 

นี่ละความเพียร ไมมีหยุดมีหยอนละความเพียร แดนนิพพานเหมือนวาอยูชั่ว
เอื้อมๆ หนักเขาๆ นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อม คือมันดูดมนัดื่มมันจะไปทาเดียว เอา
จนทะลุถึงเลย ทีนี้เวลาจิตมันไดไปเต็มเหนี่ยวแลวโลกอันนี้วางไปหมด ตนไมภูเขาดิน
ฟาอากาศจะมีอํานาจเหนือจิตที่วางไปไดยังไง จิตที่วางวางไปหมดเลย มีอํานาจมากนะ
ความวางของจิต มองดตูนไมภูเขานี้มันทะลุเลย ทะลุๆ แผนดินทั้งแผนทะลุไปเลย นี่
ละอํานาจแหงความวางของจิตไมมอีะไรมาผาน เรียกวาวางไปหมด เมื่อลงเต็มที่แลว
เปนอยางน้ันจิต ไปตรงไหนก็วางวางไปเลย 

ดังทีพ่ระพุทธเจาทรงสอนโมฆราช มานพ ๑๖ คน โมฆราชเปนองคที่
พระพุทธเจาทรงระบุสอน เพราะผูนี้จะบรรลุธรรมไดเร็ว ทานสอนวา  
                       สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ   โมฆราช สทา สโต 
                       อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ         เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
                       เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ         มจจฺุราชา น ปสฺสติ 
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ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ ปลอยสติไดเมื่อไร 
พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐคิวามเห็นวาเราวาเขา ซึ่ง
เปนภูเขาทั้งลูกออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชก็คือความตาย 
พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี นั่นทานสอนพระ
โมฆราช ทีนี้ผูบําเพ็ญก็บําเพ็ญแบบเดียวกัน ทานยกสอนเพียงเอกเทศวาโมฆราช 
เทากับสอนสัตวโลกผูควรแกการบรรลุธรรม จะตองไดสัมผัสสัมพันธธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสอนพระโมฆราชดวยกันทั้งน้ัน เขาถึงกันเลย ทานยกเอกเทศเพยีง
เทานั้น แตผูปฏิบัติจะซึมซาบเขาถึงกัน จะรูอยางเดียวกันหมด 

ทีนี้พอจิตเขาถึงขั้นวางแลว ไมวาพระโมฆราชไมวาพระองคใดจิตเขาถึงขั้นนั้น
แลววางเหมือนกันหมด นั่น มีแตพระโมฆราชเมื่อไร ผูปฏิบัติเมื่อจิตเขาถึงขั้นวางขั้น
วางขั้นสูญเปลาสูญหมดเลย สวางกระจางแจงอยูนั้นตลอดเวลา นี่คือจิตวาง ทีนี้วางจาก
สมมุติทั้งหมดนี้ปลอยหมดเลยโดยสิ้นเชิง แตส่ิงสําคัญก็คือกิเลส ถามีกิเลสแมนิด
หนอยก็ตาม สมมุติยงัมีเส้ียนหนามยังมีในใจ พอกิเลสถูกถอดถอนออกหมดแลว
สมมุติไมมีในใจ นั่นละทานวาวางตรงนั้น วางหมดไมมอีะไรผานหัวใจ จิตใจเลยไป
หมด 

คําวาบาปวาบุญก็เปนแดนสมมุติเสีย จิตที่ผานนี้ไปแลวเรียกวาไมมีบาปไมมี
บุญ คือพนไปหมด สูงกวานั้นแลว อันนี้เปนสมมุติ บาปก็ดีบุญก็ดีเปนทางกาวเดินเพื่อ
วิมุตติ พอถึงวิมุตติแลวอันนี้ก็เปนสมมุติไป จติของพระอรหันตทานจึงไมมีบาปมบีุญ 
หมด รูกับเจาของเอง คําวาบาปวาบุญก็เปนสมมตุิเสียทั้งมวล เปนของหยาบวางั้นเถอะ
พูดงายๆ อันนั้นเลยไปหมดแลว วางเพราะวางหมด สวนธาตุขันธก็มีเหมือนเราๆ 
ทานๆ ทานก็รักษาไปอยางน้ันแหละ พวกธาตพุวกขันธรักษาไปตามสภาพของมัน ที่
เปนสมมุติเหมือนโลกทัง้หลายทานก็รักษา แตไมมีอะไรกับจิต 

ที่จะใหเปนบาปเปนบุญกับจิตนี้ไมม ี หมด ก็มแีตกิริยาอาการที่รักษากันอยูใน
วงสมมุตทิี่สังคมยอมรับกันเทานั้น ที่จะใหกําเริบเสิบสานไปอกีไมม ี หมด ทานจึง
เรียกวา ปุญญปาปปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละไดโดยสิ้นเชิงแลว ไดแกพระ
อรหันต ละหมดไมมีเหลือ ก็เหลือแตธาตุแตขนัธทานก็ปฏิบัติตามสมมตุิไปธรรมดาๆ 
เขาเปนยังไงมีขอบเขตยังไง เร่ืองของพระทานกป็ฏิบัติไปอยางน้ัน เพื่อสังคม อยูกบั
สังคม รางกายนี่ก็เปนสมมุติ โลกทั้งหลายก็เปนสมมุติ ก็ปฏิบัติกันใหเหมาะสมกับ
ความเปนสมมุติดวยกันเทานั้น นอกจากนั้นไมเห็นมีอะไร 

พอพดูอยางนี้ก็ไประลึกถึงหลวงปูแหวน ทานก็ไมเคยทํา ปฏิบัติตามโลกปฏิบัติ
มา บางทีทานอาจจะคันฟนอะไรกไ็มรูนะหลวงปูแหวน อยูๆ ทานก็เอาธนบัตรใบละ 
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๕๐๐ มามวนบุหร่ีตัวใหญๆ ธนบัตรใบละ ๕๐๐ มันก็แผนใหญอยูนะ ทานก็มามวน
บุหร่ีอันใหญๆ แลวก็จุดบุหร่ีสูบเฉย นั่นเวลาทานจะทํา เขาใจไหม พวกพระทั้งหลาย 
โอย หลวงปูอันนี้มันธนบัตรเอามามวนบุหร่ีสูบไดยังไง ทานวา หือ ทานก็ทําทาวา หือ 
ก็ทานทําเอง แนะบทเวลาทานจะทํา จะไปเอาโทษเอากรรมทานไดยังไง เวลาทานทํา
เปนเรื่องตลกดูสนุก ตลกกับสมมุตินี ่เพราะธรรมชาตินั้นผานหมดแลว ก็มาใชกิริยาอัน
นี้ 

หลวงปูทําไมเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาทมามวนบุหร่ีสูบละ ทานก็วา หือ ทําทา
นะ ดูดไปดดูมา เวลาทานจะตอบ ประสากระดาษ ทานวางั้นนะ ประสากระดาษ แลว
ใครจะไปเอาโทษเอากรรมกับทาน กิริยาอันนี้ทานเหมือนกับวาเยยสมมุติ ถาโลกกว็า
เยยสมมุตกิถ็ูก ทานจะไปเปนบาปเปนกรรมอะไร แตทานก็ไมเคยทําทานก็ทําเทานั้นก็
หยุดเลย พอเปนขอคิดเขาใจไหม ประสาสมมุติทานวางั้น คือวิมุตติมันเลยไปแลวนั่น
ความหมาย สวนมากทานก็ปฏิบัติตามสมมุตินัน่แหละ เขาเปนยังไงก็เปนไปกับเขา
เทานั้นละ 

เวลาคันฟนขึ้นมาก็อยางหลวงปูแหวนนั่นละ เอาใบธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวน
บุหร่ีสูบปวะๆ เลย ควันโขมงทวมเมฆนูน เพราะทานสูบบุหร่ีตัวใหญๆ นี่นะ พวกพระ
พวกอะไรมาวาใหทาน ทําไมหลวงปูเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวนสูบบุหร่ีอยางน้ีละ 
ทานก็บอกวา หือ ทําทาเหมือนไมรู หือ ทานวา ทานนั่นละเอามาสูบ เสร็จแลวประสา
กระดาษทานวา แนะทานพูดอยางงายๆ ไปเลย คือภายในมันไมมีอะไรแลว กิริยา
ภายนอกก็ทาํไปตามสมมุติ บางทีคันฟนก็ทําบางอยางน้ีเขาใจไหม ถาไมคันก็ทําไปตาม
เขาเสีย ถาคันฟนบางก็เอามามวนบุหร่ีสูบเสียอยางน้ัน แลวจะวาทานผิดวาไดยังไง 

มันเปนขอตลก หรือถาพูดแบบโลกเรียกวาเยยสมมุติกไ็มผิด แตทานไมมี แต
สําหรับทานผูรูทั้งหลายทานเขาใจกันนะ ทานแสดงอยางน้ีทานมีอะไรทานเขาใจกัน
หมด แตพวกโลกนั่นซิมนัไมเขาใจ เอามาขยี้ขยํายุงไปหมด สวนผูทานรูเหมือนกันแลว
ทานไมมีอะไรกัน ถาหากวาพูดตลกบางก็ โอย ทานเยยสมมุติ ทานตลกกบัสมมุติวางั้น
ก็ไดเปนไรไป นี่ละจิตเวลาผานไปหมดแลวมันหมด สมมตุทิั้งมวลไมมีเลย มีแตจา
ครอบโลกธาตุจะวาไง วาจานี้ก็เรียกวามาสมมุติหยาบๆ นะที่วาจา อันนั้นยังละเอียด
ยิ่งกวานั้นอีก จะใหเอานั้นจริงๆ มาพูดใหเปนอยางน้ันพูดไมไดนะ แตนี้โลกมันก็มี
สมมุติกต็องพูดเปนกรุยหมายปายทางเอาไว 

อยางที่วานิพพานๆ คนที่ยังไมเคยเห็นนิพพาน คําวานิพพานนี้ก็เปนเหมือนวา
เมืองหนึ่งขึ้นมา นั่น ทานผูเปนนิพพานแลวทานตื่นอะไร แนะ ก็อยางน้ันแลว ใหพากัน
ตั้งใจปฏิบัตศิีลธรรมนะ โลกจะไดชุมเย็นบาง โลกเวลานี้รอนมากเพราะดีดดิ้นไปตาม
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กิเลสตัณหา เขาพูดกันวาชิงดีชงิเดน มันชิงชั่ว ชงิชั่วชิงเดนชิงลามกจกเปรต มันไมใชชิง
ดี ถาชิงดี เอา เรงซิความเพียร เอาความดีมาอวดกัน มาหากันเปนยังไงภาวนา นั่น พอ
เลาขึ้นมาฟงออกมาจากหัวใจที่ภาวนาไดรูไดเห็นเลาขึ้น องคนี้เปนยังไงเลาขึ้นนี้ จะวา
ชิงดีชงิเดนกไ็ดมันเปนกําลังใจ พอไดยินไดฟงแลวเปนกําลังใจทั้งสองฝายพุงขึ้น 
เหมือนหนึ่งวาชิงดีชิงเดน แตทานไมไดชงิ เปนกําลังใจของทานตอกนัเวลาสนทนา
ธรรมะกันแลวเทานั้นเอง 

ทํามันยากเพราะไมอยากทํากันไมสนใจทํา แตพอถึงขั้นรสของธรรมแลวทีนี้
อะไรๆ ผานไมไดเลย เร่ืองสมมตุิผานเขามาไมได ตัดขาดสะบั้นๆ นี่เวลาธรรมมีกําลัง
มากแลวตัดขาดสะบั้นไปได พุงเพือ่นิพพานอยางเดียว พลังของธรรมในหัวใจนั้นละ 
วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เอาละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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