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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

บรรลุธรรมถึงที่สุดแลวเหมือนกันหมด 
 ยอดรับบริจาคผาปา ๘๔,๐๐๐ กอง สรางตึกสงฆอาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาล
อุดรธานี วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเงินฝากผานธนาคารทั้งสามธนาคารเปนเงิน
ทั้งส้ิน ๑๕๗,๘๒๕,๙๘๘ บาท คิดเปนจํานวนผาปาได ๗๘,๙๑๓ กอง ตึกนี้ไดเทาไร
แลว (ตั้งไว ๘๔,๐๐๐ กองๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ตอนนี้ได ๗๘,๙๑๓ กอง คิดเปนเงิน 
๑๕๗,๘๒๕,๙๘๘) ยังขาดมากเทาไรละ (๔๖ ลานเศษ ตองใหเกินไวเพราะมีอุปกรณ
เตียงผาตัดอะไร ตองมากวนหลวงตาอีกละครับ) โอ ก็ตองรวมกันมาละ ถากวนก็กวน
หมดเลย หมดศาลายังไมพอ หมดเมืองอุดรอกี หมดกรุงเทพก็ไมพอ เขาเรียกกวนกัน 
เพื่ออันนี้ละ วาจะเอาเราเอาเลย ถอยมันทําไม ถาวาไมเอาไมเอา ถาวาเอาพิจารณายอน
หนายอนหลังสมควรแลวออกละ เอา อยางไรก็ไมถอย 
 มันมีหลายคร้ังตอหลายครั้ง กิเลสหลายกองทัพ กองทัพธรรมก็หลายกองทัพ สู
กัน ดูวัดดอยธรรมเจดียจะมีสองครั้ง ครั้งหนึ่งที่วาเดินจงกรมอยูตอนเชาๆ เชามืดตี ๕ 
ที่จิตมันสวางไสว คือมันวางหมดเลย นั่นละเราก็มาคิดอัศจรรยใจเจาของ โถ ใจดวงนี้
ทําไมมันถึงไดอัศจรรยนัก (ครั้งแรกที่สวางมีธรรมะขึ้นมาเตือนวา มีจุดมีตอมอยูที่ไหน
นั้นแลคือตัวภพ แตหลวงตาคิดไมออกในตอนนัน้) นั่นละพระธรรมขึ้น ธรรมชาติเปน
ผลมาดั้งเดิมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงขั้นวางหมดเลย อัศจรรยเจาของ ตี ๕ เดินจงกรมอยู
วัดดอยธรรมเจดีย ทางจงกรมไปตามทิศใตทิศเหนือ คือมันเปนทางตรงแนวกลางคืน
เดินดี เวลาไหนก็เดินดี เชาวันนั้นประมาณตี ๕ ดจูิต แหม มนัสวางไสว สวางแลวยังไม
แลวยังวางหมดเลย อัศจรรยเจาของ โอโห จิตนี้เปนขนาดนี้เชียวนา มันสวางไสว  

สักเดี๋ยวหนึ่งธรรมที่เหลือนั้นมาอีกนะ นี้ก็เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่หลอกใหหลง 
ที่หลอกใหหลงน่ันคือกิเลส เรารูไมทันมัน จึงไดหลงไดอัศรรยความสวางของจิต วางไป
หมดเลย นี่เราอัศจรรย นี่มันก็ยังไมถึง แตจิตก็ยงัไมสําคัญวาถึงแลว ทีนี้พระธรรมทาน
ก็เตือน พออนันี้สงบลงพระธรรมเตือนขึ้นมาเลย ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแล
คือตัวภพ เราเลยงงแกไมตก เดอืนสามอยูวัดดอยธรรมเจดีย แกไมตก งงเลย เอ มนั
จุดตอมอยางไรนา ถาหากไปพูดใหพอแมครูจารยฟงแลวดีไมดีสําเร็จในเดี๋ยวนั้นเลย 
เพราะมันกาวเดียวเทานั้นละ กาวที่สองกต็ูมเลย มันเปดไวแลวแตยังไมเขาเฉยๆ 

อัศจรรย แลวธรรมทานก็เตือนขึ้นมาวาถามีจุดมีตอมแหงผูรูที่ไหนนั้นแลคือตัว
ภพ จุดก็คอืจุดสวางไสว จุดวางเปลา ตัวจิตยังไมวาง ส่ิงเหลานั้นวางหมดแลว มันวาง
หมด วางหมด แตตัวเองยังไมวาง ยังไมวาง มันอยูจุดนี้นะ ถาหากวาไปเลาใหพอแมครู
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จารยฟงดีไมดีปงในเดี๋ยวนั้นเลย บรรลุ ที่วาพระสาวกทั้งหลายไปกราบทูลธรรมะถวาย
พระพุทธเจาไดบรรลุธรรมไมนอยนะ คือปญหาอยางน้ีละ พอไปถึงมันจะลงแลวตีเลย 
ลงเลย ตูมเลย นั่น อันนี้ไมมีใครมาตีใหซี เลยงง อัศจรรย ทําไมมันสวางไสวเอา
นักหนา 

จากน้ีเราก็ลงจากดอยธรรมเจดียไปองคเดียว ธรรมดาเราไปองคเดียว ไปอยู
ทางเลยศรีเชียงใหมเขาไปลึกๆ อยูในภูเขาเหมือนกัน ไปพกัที่ถ้ําผาดัก จนกระทั่งเดือน
หก สามเดือนกลับมา กลับมาก็ขึ้นเขาอีก เขาลูกนี้แหละลูกดอยธรรมเจดีย มันแบก
ปญหาอันนี้ละไป ที่วามจีุดมีตอมอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ เราก็เลยงง เลยแบกปญหา
นี้ไป ไปไหนแบกไปไหนปลงก็ไมลง จนกระทั่งเดือนหก กลับมาก็ขึ้นเขานี้ละวัดดอย
ธรรมเจดีย เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ กลับมาก็พิจารณาจุดตอมแหงผูรูอยูที่
ไหนนั้นแลคือตัวภพ อนันั้นก็มีแตเร่ืองใจ เศราหมองก็ใจ ผองใสก็ใจ สุขก็ใจ ทุกขก็ใจ 
ทําไมใจนี่เปนไดหลายอยางนักนา มันรําพึง 

พอวาอยางน้ันแลวจิตอยูในมัธยัสถวางเปนกลาง ไมไดคิดไมไดคํานึงอะไร วาจะ
จอกับอะไรกไ็มจอ หากอยูกลางๆ พอธรรมเตือนขึ้นมาอยางน้ีแลวก็หยุดพักไป นิง่ วาง
เฉย แลวบอกขึ้นมาอกีวาความเศราหมองก็ดี ความผองใสก็ดี ความสุขก็ดี ความ
ทุกขก็ดี ธรรมเหลานี้ทั้งหมดเปนอนัตตานะ คือไมควรยึดมั่นถือมั่น ความหมายวา
อยางน้ัน เปนอนัตตา พออันนี้วาแลวก็สงบเงียบ ตอนนั้นไมตั้งใจจะจดจอกับงานอะไร 
อยูวางๆ อยูกลางๆ อุเบกขา ผางขึ้นมาเลยเชียว นั่น บทเวลาจะเปน ไมไดมาเปนตอน
ตั้งใจนะ 

อยางพระอานนทสําเร็จในอิริยาบถสี่ คือนั่งจริงๆ ก็ไมใช วาจะนอนเอนไปหัวยัง
ไมถึงหมอนผางขึ้นตรงนั้นเลย ทานวาอิริยาบถสี่ คือจิตจดจออยูตรงไหนยังไปไมได
นะ  ถาไมปลอยเสียกอนยังไปไมได มีจดจออยู..พระพทุธเจาวาเรา (พระอานนท) 
จะบรรลุธรรมตอนเชาสังคายนาแลวเอานั่นมาเปนอารมณ เลยไมทํางานจุดที่จะให
บรรลุ เลยเอาอันนั้นมาเปนอารมณเลยไมไดเร่ือง ทีนี้พอทอดธุระ อาวนี่ก็จะสวางแลว 
วันพรุงน้ีก็จะสังคายนาแลว เราเปนองคที ่ ๕๐๐ ยังขาดเราคนเดียว พักเสียกอน ไม
สําเร็จก็จําเปนแหละ 

พอวาอยางน้ันแลวก็เขาพัก คือที่ไปเจาะจงกับอะไรมันไมถอย มันจับอยูนั้น นั่น
ไมใชมรรคผลนิพพาน มันสัญญาอารมณตางหาก พอถอยจิตออกมาทีนี้ทอดธุระหมดที
นี้นะ พอเอนลงไปหัวยังไมถึงหมอน จะวานั่งก็ไมใช จะวานอนจริงๆ ก็ไมใชคือเอนๆ ก็
ตรัสรูผางขึ้นมา พอเชาก็แสดงปาฏหิาริยเลย ถึงวันเวลาที่จะประชุมสังคายนา ๕๐๐ 
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องค เวนไวชองหนึ่ง คอืพระอานนท วาจะไดพระอรหันต ๕๐๐ องค พระพุทธเจานะ
รับสั่งเอง  สังคายนาวันนั้นเหลือไวพระอานนทองคเดียว เปน ๔๙๙ องค 

พอถงึเวลาแลว..แตกอนมันจอวาจะไดตรัสรูตามที่พระพุทธเจาส่ัง แตมันไป
หมายเสียซิ มันไมเขามาทํางาน พอจิตถอยออกมา ปลอยทุกอยางแลวเอนลง ก็ผาง
ขึ้นมาเลย สําเร็จอิริยาบถสี่พระอานนท จะวายืนก็ไมใช จะวานั่งจะวานอนก็ไมเชงิ อยู
ตรงกลาง อริิยาบถสี่ เชาวันทําสังคายนาเวนชองวางไวนั้น พระอานนทก็ผึงขึ้นตรงนั้น
เลย ฤทธิเ์ดชของพระอานนทที่เปนสักขีพยานวาพระอรหันต ๕๐๐ องคที่จะทํา
สังคายนานี้เต็ม ๕๐๐ แลว ๔๙๙ วางไวชองหนึ่งสําหรับพระอานนท เพราะพระอานนท
นี้เปนตูพระไตรปฎก เปนพหูสูตไดศึกษามานาน อยางไรพระอานนทตองไดเขาในที่
ประชุม พระพุทธเจารับสั่งไวหมดแลว มีแตพระอรหันตลวนๆ ๔๙๙ เหลือพระอานนท
องคเดียวผึงขึ้นก็ ๕๐๐ พอด ี

อยางน้ันละพระพุทธเจารับสั่งผิดที่ไหน รับสั่งตรงไหนไมผิด ตอนที่ทานวาอยาง
นั้นจิตมันก็สายแสไปเจาะจงหรือหมายนั้นหมายนี้ จิตมันไมเขาทํางาน พอปลอยวาง
หมดทอดอาลัยเทานั้นจิตก็ปลอยนั้นลงผึงเลย เปนอยางน้ันละ เรียกวาบรรลุนั้นบรรลุนี้
เราอยาเขาใจวาธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมที่ครึที่ลาสมัยนะ ลวงมาหลายปหลาย
เดือนนั้นเปนมืดกับแจง บาปกับบุญไมไดลวง เปน อกาลิโก คือบาปกับบุญ การ
บําเพ็ญคุณงามความดีตลอดเวลาก็เปนอกาลิโกของบุญ การทําความชั่วตลอดเวลา
ก็คือการสั่งสมความชั่วเขาใสตัวตลอดเวลา จึงเรียกวาอกาลิโก เปนไดทั้งบาปทัง้
บุญ ทําเวลาไหนถาเปนบาปก็เปน ถาเปนบุญก็เปนทั้งน้ันละ  

ทานจึงวาอกาลิโก หากาลเวลาไมได ธรรมทานวาอยางน้ัน เพราะเปนธรรมที่
พระพุทธเจาวาสวากขาตธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวชอบแลว ตรัสไวดีแลว ไมมีที่จะบกพรองหรือเหลือหลอไปทีไ่หนไมม ี
พอดี พอลงจุดนั้นก็พอดี เปนมัชฌมิา เปนอกาลิโก เร่ืองธรรมเปนอยางน้ันละ ใคร
ปฏบิัติก็ไดเพราะธรรมเปนอกาลิโก ไมขึ้นอยูกบักาลสถานที่เวลํ่าเวลา ทําเวลาเชาเวลา
บายอะไรถึงจะไดอยางน้ันไมใช ทําไปๆ ความดีนี้ก็หนุนเขาๆๆ ถาทําความชั่วก็เพิ่ม
เขาๆ เปนอกาลิโก ทําบาปก็ตามทาํบุญก็ตามทําบุญเวลาไหนเปนบุญเมื่อนั้น ทําเวลา
ไหนเปนบาปเมื่อนั้นถาสรางบาป จึงเรียกวาอกาลิโก จึงตองใหบําเพ็ญ ทุกขยากลําบาก
ขี้เกียจขี้ครานก็ฝนหัวกิเลส ตีหัวมันไป มันก็คอยเปนไปเอง 

ทานผูที่วาบรรลุธรรมเปนสรณะของพวกเรา ไมใชทานไปกอบไปกํามาเลยนะ 
ทานทําแทบตายเหมือนกัน ทั้งยากทั้งงายทั้งลําบากอะไรตออะไรทานก็ไมถอย จนได
สําเร็จขึ้นมา นั่นพอ เพราะความบึกบึน ถาไมบึกบึนไมไดนะ ตองบึกบึน ทานจึงวา
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เปนอกาลิโก ถาไมปฏิบตัิไมรูไมเขาใจนะที่ทานวาอกาลิโก หรือสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลว คือชอบพอดีทัง้หมดเลย อยูในนั้นหมด ถาอาหารก็ไมเค็มเกนิไป ไมเผ็ด
เกินไป ไมเปรี้ยวเกินไป ไมหวานเกินไป อยูในความพอดี นัน่ละเรียกวาสวากขาตธรรม
ตรัสไวเทานี้ใหพอดี ถาปฏิบัติตามนั้นแลวพอดี บรรลุ เรียกวามัชฌิมา 

ทานวาธรรมเกิดกิเลสเกดิดวยกันมีนะ ทีแรกน้ีมีกิเลสเกิดหลอกๆ ธรรมตามแก
กัน เกิดในตวัเองไมไดคดิไดอานอะไร อยูเฉยๆ เวลาเงียบๆ มันจะโผลขึน้มาเปนคําๆ 
เหมือนเราพูดนี่แตพูดอยูในหัวใจ เปนคําแตเปนคําในหัวใจ ไมไดเปนคําพูดออกมา
อยางน้ี อยางที่พดูวากิเลสเกิด นั่นละกิเลสหลอก ธรรมเกิดธรรมแกได ยกตัวอยางพอ
จําไดก็คือลงมาจากภูเขาตอนเชา กะวันเวลาแลววาจะลงใหถึงบานเขา บิณฑบาตถึง
หมูบานเขา คงพอจะไปถึง มันไกล อดอาหารหลายวันดวย วันนั้นกะวาจะพอถึงบาน 
พอมาถงึกลางทางไปไมไดแลวเลยนั่งเจาอยูนั้น จิตมันไมไดเจาซีมันหมุนของมัน  

สักเดี๋ยวกิเลสเกิด เงียบๆ ในใจ นี่ทานบําเพ็ญเพียรอดขาววาจะฆากิเลสใหตาย 
แตกิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม คืออดขาวทรมานเพื่อจะฆากิเลสใหตาย 
แตกิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม กิเลสมันเยาะเยย พอทางนั้นสงบปบ
ทางนี้ก็ขึ้นรับกันเลย เราที่จะตั้งอกตั้งใจปรุงแตงอยางน้ันไมมีนะ ทั้งธรรมทั้งกิเลสเกิด
เราก็ไมไดตัง้ใจวาจะใหมันเกิดอยางนั้น ทีนี้เวลามาแกกันก็ไมไดตัง้อกตัง้ใจวาจะมาแก
แบบนั้น พออันนี้สงบลงไปกิเลสเกิดสงบลงไปวาทานจะตายรูไหม ทางนี้กข็ึ้นพับรับกัน
เลย อาว การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ 
เอาตายก็ตาย นั่นเห็นไหมละ มันก็ดดีผึง มันไมถอย  

เราถาเชื่อตามกิเลสก็ลมไปเลย กิเลสวาเราจะตาย กิเลสยังไมตายทานกําลังจะ
ตายรูไหม มันขู ทางธรรมะก็รับกันเลย กินก็กินมาตั้งแตวันเกิด กไ็มเห็นวิเศษวิโสอะไร 
อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอาตายก็ตาย ขามไปไดเลย นี่ละธรรมเกิด กิเลสเกิด 
เบ้ืองตนกิเลสเกิดเสียกอน ธรรมะแกกันเรียกวาธรรมเกิด ก็ผึงไปไดเลย ละเอียด
เทาไรๆ ใจดวงนี้ดวงเดียวเทานั้นละตอธรรมาสนหรือวาเวทีกิเลสกับธรรมเปนคูตอย
กัน ที่วาพื้นฐานคือความอดความทนความพากความเพียรเปนเวที ซัดกันอยูบนเวที 
แลวแพชนะกันตรงนั้นละ 

เวลาบําเพ็ญมากๆ เขาไปนี้สวนมากมีแตธรรมะเกิด ทีแรกกิเลสเกิดจะเอาให
ธรรมะแพ เวลาปฏิบัติเขาไปไมหยุดไมถอยกิเลสเกิด ธรรมะเกิดแกกันเร่ือยๆ เมื่อมนั
หมดทุกส่ิงแลวไมมี กิเลสประเภทที่เคยหลอกๆ ไมมี ธรรมะที่จะเคยแกกันๆ กไ็มม ี
ตกลงธรรมก็ไมเกดิ กิเลสก็ไมเกิด เกิดในสงครามอันนั้นเพราะกิเลสแพสงครามไปแลว 
มันตกเวทีไปแลว เราจะไปตอยลมตอยแลงอะไร ก็ลงเวทีไปสบายซิ กิเลสตกลงไปตาย
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กองกันอยูใตเวทีแลวยังจะไปตอยลมตอยแลงเขาก็จะวานักมวยคนนั้นเปนบา เทียบกัน
อยางน้ันซิ 

ถาพูดถงึเร่ืองความเพียร โถ พิลึกๆ คือเราก็พูดใหฟงทุกอยางแลวกับพี่นอง
ทั้งหลาย ตามนิสัยมันเปนอยางน้ัน คือนิสัยเราผาดโผนจริงจังมาก ถาลงไดตัดสินใจลง
อะไรเปนที่แนใจแลวเอานะผางเลย ใหถอยไมมีถอย การพิจารณาถายังไมลงใจยังไมลง 
รอ กําลังก็ยังไมมพีอ พอลงใจแลวนะเอาชองนี้ลงแลวก็ผึงเลยๆ มันเด็ด เอาจริงเอาจัง 
เด็ดเลย แลวก็ชนะทุกทนีะถาลงไดซดักันทีไร ชนะหลายครั้งหลายหนมันก็ชนะเด็ดขาด
ไดอยางที่วาวันที่ ๑๕ พฤษภา นั่นละเวลามันเด็ดจริงๆ  

ไมไดถามใครเลย แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนานี้สาธุไมมีที่จะทลูถาม 
ถามอะไรกัน พระพุทธเจาองคนี้กับพระพุทธเจาองคนี้อันเดยีวกันแลว ผูนี้ก็หลุดพน ผู
นี้ก็หลุดพนเสมอกันหมดแลวถามกันหาอะไร เวลามันยังไมรูพระพุทธเจาเปนอยางไร
นา ทานเปนองคอยางไร นั้นพระสรีระ เรือนรางของพระพุทธเจา คือเรือนรางของจิตที่
บริสุทธิ์วิเศษแลว วาพระพุทธเจารูปรางกลางตัวเปนอยางน้ันๆ บทเวลาเขาถึงธรรม
แลว ธรรมของศาสดา ธรรมของพระพุทธเจา ธรรมแท แลวผางทีเดียวเทานั้นมันเปน
อันเดยีวกันหมดแลวจะไปแขงกับอะไร 

ทานวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเมื่อ
บรรลุธรรมถึงที่สุดแลวเหมือนกันหมด ไมตองถามกัน บาลีทานก็มีรับรอง คือ
เหมือนกันเลย ไมตองถามกัน พระพุทธเจามีกี่องค ดูนีแ้ลวมันก็เหมือนกันกับอนันี้
แหละ มีกีห่มื่นกี่แสนกี่ลานๆ มาตั้งกัปตั้งกัลปก็เหมือนอนันี้ดวยกันหมด แลวจะไป
ถามใคร นั่นถามันรูจริงๆ แลวไมถาม พระพุทธเจาเปนองคใดนั้นเปนเรือนรางตางหาก 
พระพุทธเจาองคนั้นรูปรางกลางตัวเปนอยางน้ันๆ นี่เปนเรือนรางที่อยูที่อาศัยของจิต
ดวงนั้น พอจิตดวงนั้นพนแลวก็เปนเรือนรางของธรรมธาตุ เปนธรรมธาตุก็ได หรือวา
นิพพานเที่ยงก็ได แตใหมันถนัดใจก็วาเปนธรรมธาตุ แตนพิพานเที่ยงแลวจะวาอะไร 
เปนขนาดไหนนิพพานก็เที่ยง ไมมีความหวั่นไหวผันแปรไปไหน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
เขาไมถึงแลว จึงเรียกวานิพพานเที่ยง ไมแปร อยูเหนือกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หมด  

อันที่วาน้ีก็แบบเดียวกันธรรมธาตุเหมือนกันอกี แลวจะมาเถียงกันทีต่รงไหน 
ธรรมธาตุกบันิพพานไมเถียงกัน เอาใหมันเห็นชัดๆ ในหัวใจอันนี้ นี่พดูตรงๆ นะไมได
ถามใครเลย เวลาเปนขึ้นมามันถึงขนาดที่วาตัวสั่นก็ไดหรือวาอะไรก็ไดเวลามันแสดง
ขึ้นมา เวลาขึ้นมานี้มันมีขณะหนึ่งนะ มันเปนขอเปรียบเทียบกัน รูปธรรม-นามธรรม 
นามธรรมนะพน รูปธรรม คือภพชาติมันเหมือนกับเปนหนอมะพราวตั้งไว พอพรึบ
หนอมะพราวคว่ําเลย นี่เปนเครื่องเปรียบเทียบกัน ขึ้นในเวลาเดียวกันนะ 
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พอกิเลสขาดสะบั้น กิเลสเปนเหมือนหนอมะพราว กิเลสขาดสะบั้นมันคว่ําลงไป
เลย พรอมกันทางนี้ก็ขาดจากกันไปเลย นั่น มันมีเครื่องเปรียบเทียบอยูนะ ปบๆ เลย 
ทานจึงพูดวาพระอรหันตมีส่ีประเภท สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิ
ทัปปตโต ไมไดเหมือนกัน เมื่อถึงทีสุ่ดแลวสิ้นกิเลสเหมือนกัน แตกิริยาไหวตัวตอนจะ
ส้ินนั้นผิดกัน ตางกันตรงนั้น สวนบนสุดแลวเหมือนกันหมด  

คนทั้งโลกเขาวา..พวกถือศาสนาถืออะไร พวกปฏิบัติธรรมเปนพวกครึพวก
ลาสมัย เปนอยางไรกับคําพูดอยางนี้นะ เอาออกมาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจที่
เปนมาเลาใหฟง ไมไดมาจากไหนนะ จากหัวใจที่เปนขึ้นมานี่ เหอพระพุทธเจาตรัสรู 
ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ มันซ้ํานะใหมันถึงใจ เวลามันผางขึ้นมาเหมือนฟาดินถลมนะ 
แตฟาดินมันก็อยูของมัน มันเปนระหวางจิตกับกิเลสพรากจากกัน ขาดสะบั้นจากกัน 
มันสะเทือนหมดจนตัวโยกเลยเชียว ตัวโดดผึงเลย แรงนะ กิเลสกับจิตที่มันพันกันมากี่
กัปกีก่ัลปเวลามันขาดกันนี้ผาง ตัวไหวเลยนะ 

พูดเสียใครจะวาเปนบาก็ใหวาเสีย มันไดเปนอยางน้ันมาแลวนี่จะใหวาอยางไร 
แทบเปนแทบตายไมรูกี่ครั้งกี่หนกับประกอบความเพียร ซัดกันเสียจน โถ บางทีคดินะ
อยูในภูเขาคนเดียวขาวก็ไมไดกิน อยูในภูเขา อยูในถ้ําคนเดียว นั่งภาวนาจนกนแตก 
เออ เขายังมีความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงบางนะ ไอเรามานั่งจมอยูในนรกทั้งเปนนี่
มันอยางไรกนั มันเปนนะในจิต กิเลสมันหลอก นั่นเขาก็จมอยูในนรกทั้งเปน ไปนรก
เมืองผีเขากจ็ะจมอีก อันนี้นรกทั้งเปน เอา ยอมรับจมๆ นรกเมืองผไีมไป ไมจม นั่นมนั
แกกัน เอาๆ ไปเถอะ ดีดผึงอีก มันแกกัน มันเปนอยูในจิต มันแกกัน ดดีผึงๆ แกกนั 

นั่นละบทเวลามันเปนจริงๆ นี้รางกายดีดผึงนะ ใจกับกิเลสนั่นละพรากจากกัน 
เรียกวาโลกธาตุไหวมันเปนอันนี้ตางหากนะ ไมไดเปนโลกธาตุ ที่วาโลกธาตุคว่ํามัน
หว่ันไหว จิตกับกายกับกิเลสมันพันกัน เวลาขาดจากกันมันดีดใสกนั ดดี สะดุงปงเลย 
นั่นเปนได อันนี้เรายอมรับ สวนที่วาฟาดินถลมทานเอาเปนขอเปรียบเทียบเฉยๆ ฟา
ดินถลมก็ดินน้ําลมไฟนี่ละกับจิตตวิมตุติมันพรากจากกัน พรากผางเลย นั่นละทานวา
ฟาดินถลม มันถลมอยูในใจ กิเลสกับธรรมฟดกนัขาดสะบั้นลงไป  

ทีนี้มันก็ขึ้นละซิ เหอ พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีเหรอๆ ใหมันถึงใจ มันเปนอยู
ในจิตนะ เหอ ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร เขามาเปนอันเดียวกันแลวนะ ใครจะระลึกขนาดไหน
ก็ตาม กอนขณะนี้จะเกิดตองปบระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยกนั
ทั้งน้ัน ตัวเราเองก็เปน กอนขณะนี้จะแสดงขึ้นมา พออันน้ีแสดงผางขึ้นมาแลวมัน
เปนอันเดียวกัน เหอ พระพุทธเจาตรสัรูอยางน้ีละเหรอๆ ซ้ํา ธรรมแทเปนอยางน้ีละ
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เหรอ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ เปนอันเดยีวกันหมด เปนอยางน้ีละเหรอ เวลา
ขึ้นไมถามใคร อันนี้มันเปนอันเดียวกันแลว แตกอนเราคิดไววาพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ เปนกิ่งกานสาขาของตนนี้แหละ แตเวลามันรวมปุบเขามาแลวเปนตนเดียวกัน 
อยางน้ีละเหรอ กิ่งกก็ิ่ง ตนไมตนนี้ละเหรอ ใบนี้ละเหรอ ลงมาจนกระทั่งถึงลําตน ลํา
ตนไมอยางนี้ละเหรอ รากแกวรากฝอยของไมตนนี้ทั้งน้ันละ ละเหรอๆ ไปหมด มันอยู
ดวยกัน 

ฟงเสียนะวันนี้ ใครไดฟงพระพุทธเจาบําเพ็ญสอนธรรมเหลานี้ สวากขาตธรรม
แปลวาอะไร แปลวาตรัสไวชอบแลว พวกเรามันไมชอบ มนัเถลไถล แมแตฟงเทศน
อยางน้ีมันหลับทั้งฟงนี้กม็ี ไปหาเคาะมันเสียหนอยนะ หัวไหนมันงวงฟาดเลย มันเปน
อยางไร มันไมยอมฟงเสียง ฟงแตเสียงมันกลอมกันกับหมอนนะ สัปหงก วันนี้สายกวา
ทุกวัน วันนี้ธรรมะกับกิเลสออกฟดกันบนเวทีใหพี่นองทั้งหลายไดฟงกันทั่วถึงวันนี้นะ 
ธรรมะก็ออก กิเลสก็ออก ซัดกันบนเวทีพึ่งจบลงเดี๋ยวนี้ เจาของจะตายไปละ ใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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