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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มหาภัยมหาคุณอยูที่ใจดวงเดียว 
กอนจังหัน 

พระเราอยามองอะไรยิ่งกวามองดูหัวใจดวยสตินะ มองดูหัวใจดวยสติ มันจะ
เคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาอยูที่หัวใจน่ันนะ นั่นละมหาภัย ดูมหาภัยใหรอบคอบแลว
มหาคุณจะเริ่มขึ้นมาๆ มหาภัยหมด มหาคุณเดนครอบโลกธาตุ อยูที่ใจดวงเดียวนะ 
อยาพากันมองเปนบาดูโลกดูสงสารดูนั้นดูนี้ อันนั้นดีอันนี้ดี เจาของเลวไมดู หัวใจมัน
เลว พากันดีดกันดิ้นอยูทกุวันนี้ทานทั้งหลายไดดูหัวใจหรือเปลา ไมดูเราอยากพูดชดัๆ 
ไมมีใครดู โลกถึงไดรอนมาก ไมวาผูสูงผูต่ํามันสมมุติกันไปตามอํานาจของกิเลสปาๆ 
เถื่อนๆ อยางน้ันแหละ เอาธรรมจับมันรูหมดนี่นะ โลกน่ีมันรอนเปนฟนเปนไฟเพราะ
อะไร เพราะกองไฟคอืกิเลส ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อยูทีหั่วใจนั่นนะ ดู
หัวใจบางซิ 

มีใครสอนใหดูหัวใจ มีพุทธศาสนาเทานั้นใหดูหัวใจซึ่งเปนตนเหตุอันใหญหลวง 
ดูตรงนั้นแลวจะเปนความสงบเย็นขึ้นมาทั่วหนากัน ใหพากนัดู เฉพาะอยางยิ่งเมืองไทย
เราเปนลูกชาวพุทธใหดูหัวใจตามพระพุทธเจาสอนบางนะ อยาดูตั้งแตส่ิงภายนอก ตาก็
พาหลอก หูพาหลอก อะไรหลอกไปเรื่อยๆ หัวใจตัวมันหลอกๆ นั้นไมไดดูมนัดวย
ธรรม จําใหดี เฉพาะพระเราอยาเผลอ ทานทั้งหลายอยากทรงมรรคทรงผล ตลาดแหง
มรรคผลนิพพานคือหัวใจ ดวยการประกอบความพากเพียร ดูหัวใจตนเอง นั่นละตลาด
แหงมรรคผลนิพพานกับตลาดแหงฟนแหงไฟกอ็ยูที่นั่นเอง ถาไมดกู็อนันี้ละเผาโลกอยู
เวลานี้ 

ทานทั้งหลายดูตั้งแตฟนแตไฟเผาที่นั่นเผาที่นี่เหรอ กิเลสเผาหัวใจโลกใหพินาศ
ฉิบหายอยูตลอดมานี้ไมดูกันบางเหรอ พากันดูนะ มันเปนยังไงหัวใจดวงนี้ถึงดีดถึงดิน้
เอานักหนา จนจะดูไมไดนะดูโลก คนหนึ่งดีดทางหนึ่งๆ มันมีอยูภายในนั่นมันหมุนให
ดีดๆ เร่ืองความทะเยอทะยานความหวังน่ีมันพิลึกพิล่ันนะ หวังอยางน้ันหวังอยางน้ี มี
แตผิดหวังทัง้นั้น เอาสตจิับเขาไปดูเขาไปซิ ทานทั้งหลายอยากเห็นความสงบรมเย็น 
เห็นแดนอัศจรรยโดยลําดับลําดา ใหดูหัวใจ จะเห็นที่นั่นเจอที่นั่น ธรรมอยูที่นั่น กิเลส
ตัวเปนฟนเปนไฟอยูที่นั่น ชําระกันลงดวยความพากเพียร 

อยาไปมองดอูะไรที่ไหนกวางขวาง ตัวสําคัญที่มันหลอกใหดูคือกิเลสที่อยู
ภายในมันดีดมันดิ้นนะ นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําที่เสมอดวยตัณหาคือความอยาก
ความทะเยอทะยานนี้ไมมี แมน้ําไหนก็เถอะ มหาสมุทรก็สูตัณหาคือความอยากความ
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ทะเยอทะยานของใจนี้ไมได อันนี้ไมมีฝงมีฝา มหาสมุทรมีฝงมีฝานะ กวางแคบลึกตื้น
เขาวัดกันไดทั้งน้ัน แตกเิลสตัณหาตัวนี้ที่อยูในใจไมมีใครวัด ไมสนใจจะวัดวามันกวาง
แคบขนาดไหน มีพระพุทธเจา พระอรหันตทานวัดเรียบรอยแลวเอาออกมาประกาศ
สอนโลกมันยังไมอยากฟงนะ หูหนวกตาบอดถาเปนเรื่องของอรรถของธรรม ถาเปน
เร่ืองของกิเลสตัณหาจะเอาไฟเผาตัวเองนี้ โอย เร็ว ตามันไวยิ่งกวาตาแมวพวกนี้นะ 

จะพวกไหนก็พวกที่นัง่ศาลาอยูเดี๋ยวนี้ กระจายออกไปพูดนีอ้อกทั่วประเทศไทย 
กิเลสมีอยูกบัหัวใจของทุกคน เอา ดูใหดีนะ มนัเปนยังไงคําสอนของพระพุทธเจานี้ผิด
หรือไมผิด ทําไมไมมีใครมอง แตกิเลสมันพาผิดมาตลอดตัง้กัปตัง้กัลป ทําไมจึงพากนั
ดีดกันดิ้นกบัมันเอานักหนา ไมมีวันจืดจางอิ่มพอ ไมมีวนัเข็ดหลาบ พวกเรามันเปน
ยังไง พากันดนูะ 

โธ มันนาทุเรศนะ พูดจริงๆ แตกอนก็ไมเคยเปนในหัวใจดวงนี้ พูดใหมนัชัดๆ 
เสียนะ ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน เวลามันจาขึ้นมานี้มันออก โอโหๆ ขึ้นทันทีเลย 
เปนยังไงธรรมพระพุทธเจาถึงขนาดโอโห ฟงซินะ นี่พระพุทธเจาสอนโลก โลกวิทูๆ รู
แจงโลกก็คือโอโห อุทานของพระพทุธเจาออก พากันพิจารณานะ อยาพากันมีตั้งแต
หวังๆ หวังลมๆ แลงๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ใหดูหัวใจตัวมันดีดมันดิ้นนี่นะ อันนี้สงบ
ลงเรื่องราวทั้งหลายจะคอยสงบๆ รมเย็นๆ 

เวลานี้โลกเรากําลังเปนบากับไอหลังลาย ไอหลังลายคืออะไร ไปแปลกัน มันมี
อยูกับทุกคนนั่นแหละ ในกระเปานะไอหลังลาย ตัวนี้ตัวเปนฤทธิ์เปนเดชมาก ธรรมดา
มันก็กระดาษเทานั้นละไอหลังลาย เอากิเลสตัณหาเขาไปใสมันนี้มันเปนฤทธิ์เปนเดช
แทๆ นะ ถาธรรมดาเอาไปมวนบุหร่ีสูบก็เหม็นเขียวจะตาย เอาไปจิ้มน้ําพริกก็ไมได
แหละ เวลาเสกสรรใหมันเปนผูสําเร็จราชการของโลกแลว มันก็ไปใหญแลวเวลานี้ ได
เทาไรไมพอๆ ไอหลังลายนี่ละ 

เราไมไดประมาทนะไอหลังลาย คือโลกอยูดวยกันเปนกลุมเปนกอนเปนโลก
เปนสงสาร ตองมีส่ิงที่ปฏิบัติหนาที่ประสานกัน ก็คือเงินคือทองเหลาน้ี ทานทํามาเพื่อ
เปนความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนซื้อขายของกันและกันตางหาก ทานไมไดเอา
มาทําใหโลกเปนบาดวยไอหลังลายนะ นี่มันผิดความมุงหมายของผูผลิตไอหลังลาย
ออกมา ไอหลังลายทานมุงหมายอยางหนึ่ง เพื่อเปนความสะดวกแกโลกแกสงสาร 
เดี๋ยวนี้มันเปนไฟเผาหัวใจโลกเพราะไอหลังลายนี่ 

เวลานี้กําลังจะจมอยูเมืองไทยเรา ก็ไอหลังลายนี่ละจะเปนใครที่ไหนไป ได
เทาไรมันก็ไมพอๆ ครั้นเวลาตายแลวไอหลังลายไมเห็นมาเผาหัวมัน ก็คนนั่นแหละไป
เผาศพกัน เวลามีชีวิตอยูนี้ดีดนี้ดิ้นไดเทาไรไมพอๆ นี่คือตณัหา ดูหัวใจเจาของ ได



 ๓

เทาไรไมพอ เอาขนมาใหมันดูซินะกเิลสตัณหาตัวนี้ เหมือนไสเชื้อเขาไฟ ไสเขาไป เอา 
ใหไฟดับเพราะเชื้อไมมทีาง มีแตสงเปลวจรดเมฆ อันนี้ไสเขาไปกิเลสตัณหา เหยื่อของ
กิเลสตัณหา เอา ขวนขวายมา นั่นละเหยื่อของกเิลสตัณหา ขวนขวายมาเทาไรเผาหมด 
ไมมีคําวาคนมีคนจนจะมีสุขถามีตั้งแตกิเลสแลว มหาเศรษฐีก็มหันตทุกขอยูตรงนั้น ตา
สีตาสาที่เขาไมดีดไมดิ้นนัก ถึงเขาจะทุกขในการขวนขวายก็ตามแตหัวใจเขาไมไดทกุข 
เขาใจหรือยังละไอหลังลายคืออะไร ไปดูตั้งแตหลังลายที่สักเต็มหลังพระเหรอ เห็นไหม
พระวัดปาบานตาดมีแตพระหลังลายทั้งน้ัน มองดูองคไหนหลังลายแขนลาย ตัวเองมัน
ไมเปนทามันลายแตหลัง ไอหลังลายกระดาษนี่ โถ มันเอาใหญนะ เอาละพอ 

หลังจังหัน 

(ลูกไดฝกปฏิบัติภาวนามาเรื่อยๆ เทาที่เวลาและโอกาสจะอํานวย จิตของลกู
บางชวงแปลกมาก มันรูอยูในตัวที่เปนโครงรางของกาย แตรูในขณะนั้นมันไมอยาก
ออกมาเกี่ยวของกับภายนอก เปนอยูนานมากในอาการลักษณะเชนนี้ ลูกตองปฏิบัติ
ตอไปยงัไงและตองแกไขอะไรบาง ขอหลวงตาเมตตาชี้แนะลูกดวย ลูกพยายามจะ
คนควาคําตอบในเว็บไซคหลวงตาดอทคอม แตไมมีใครที่ถามเหมือนลูก จึงทําใหตอง
เขียนจดหมายมากราบรบกวนหลวงตา) 

มันไมไดออกก็เปนเวลาเหมาะแลวจิต คือจิตอิ่มอารมณจะไมออกดีดนั้นดีดนี้ 
ควาโนนควานี้ ที่จิตหิวอารมณเหมือนจิตของคนทั่วไปมันอยากคิดอยากปรุง อยากรู
อยากเห็น อยากตลอด นี่เรียกวาจิตหิวอารมณ ทีนี้จิตไมอยากออก จิตอิ่มอารมณ ได
ธรรมเขาไปเปนเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ จิตสงบไมอยากออก นี่เรียกวาจิตอิ่มอารมณ ทีนี้
ควรแลวแกวิปสสนาทางดานปญญา พิจารณา ไมออกไปไหนก็ไมออก เอาใหออกอยู
ตามรางกาย พระพุทธเจาสอนเนนลงตั้งแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อยูในกายของ
เราน้ีหมด ใหพิจารณาสิ่งเหลานี้ทั่วสรรพางครางกายโดยทางปญญา ตามกาลอันควร 

คือเร่ืองปญญาเวลามันออก มันออกเตลิดเปดเปงนะ ถาไมมีผูเตือนแลวมัน
เตลิดเปดเปงก็ผิดไปได ถึงเวลาพิจารณา เอา แยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา แยก
สัตวแยกบุคคล ออกใหเปนธรรมชาติธาตุเดิมของเขาคือธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ จิตจะ
ถอยตัวเขามา อารมณอันนี้ออกทางปญญา พอออกไปแลวถอยตัวเขามาปลอยวางเปน
ลําดับลําดาไป เพียงเทานั้นไมเอามาก แลวออกพิจารณาทางดานปญญา เวลานี้จิตอิ่ม
อารมณไมอยากออก ทีนีใ้หพาออกทางดานปญญา เทานั้นแหละ 

เปน ที่พูดเหลานี้จะเปนใคร มีแตพอแมครูจารยแหละลากลง เราจึงไดเทิดสุด
หัวใจ เทิดทูนทานสุดหัวใจ จอลงจุดไหนนั่นละไฟอยูภายใน มันจมอยูใน..เหมือนไฟ
ไหมกองแกลบกิเลส ปญญาตีเขาไปนั้นแตกกระจายเลย ที่วาสมาธินี่มันอิ่มอารมณ ไม
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อยากออกอยากคิดอยากยุงกับอะไร สบาย อยูทั้งวันก็สบาย ขั้นสบายของนักภาวนานี้
คือจิตเปนสมาธิ เร่ิมสงบเขาไปก็เพื่อจะเปนสมาธิความแนนหนามั่นคงแหงความสงบ
เย็นใจ แลวไมอยากออกไปไหน อยูไหนอยูไดทั้งวัน ไปนั่งที่ไหนก็เหมือนหัวตอ อยูที่
ไหนเหมือนกัน นี่จิตอิม่อารมณ เมื่อไมมีผูสอนก็เพลินในอารมณนี้ ที่เรียกวาจิตติด
สมาธิ นั่นละที่วาเปนสมุทัย อยางทีพ่อแมครูจารยวาใหเรา ทานรูไหมวาสมาธิทั้งแทง
เปนสมุทัยทั้งแทง ทานรูไหม เอากันตรงนี้ 

ทางนี้ก็ยกกามขึ้นละซีปู เมื่อสมาธิเปนสมุทัยทั้งแทงแลว สัมมาสมาธิจะใหเดินที่
ไหน ทานก็ใสเปรี้ยงเขาอีก สมาธขิองพระพุทธเจากับสมาธิกามปูมันตางกัน นั่นละลง 
คือลงตรงไหน ยอมรับแลวเอานะเอาจริง ถาไมลงมันคาราคาซังมันไมแน เพราะฉะนั้น
การโตการตอบไอเร่ืองทีจ่ะเอาแพชนะไมมีละ ไมมีเลย ขัดตรงไหนซัดอยูงั้นเพื่อเอา
ความจริงจากสิ่งนั้น เมื่อลงแลวหมอบเลย ทีนี้เอาละฟดกนัเลย ลงใจแลว นี่ก็ออก
ทางดานปญญา 

อยูในสมาธิมันไมไดสนใจกับอะไร จิตติดไดคือติดสมาธิ เมือ่ติดสมาธิแลวก็เปน
สมุทัย ทานวาสมาธิทั้งแทงเปนสมุทยัทั้งแทงทานรูไหม ทานยกสมาธิของเราปาเขาปา
หมด ใหหาใหม นั่น มันออกทางดานปญญาถึงไดรูวาสมาธิเปนหมูขึ้นเขียง เปนอยาง
นั้นละ เวลาออกทางดานปญญาก็เอาอีกแหละ เตลิดเปดเปงไมไดหลับไดนอน เพราะ
จิตมันพรอมแลว มันอิ่มอารมณเต็มที่ พากาวทางดานวิปสสนาดานปญญามันพุงเลย
เชียว เพราะมันอิ่มอารมณไมตองยุง แฉลบไปทางโนน แฉลบไปอารมณนี้ อยางน้ันไมมี 
มันอิ่มอารมณ ใหทํางานอะไรก็ทํา 

ทํางานทางดานวิปสสนา ทานสอน เกสา โลมา นี้เปนไดทั้งอารมณสมถะ ทัง้
อารมณวิปสสนา ผูที่เร่ิมบําเพ็ญเบื้องตนจะเอาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ตาม
เปนเครื่องกลอมใจใหจิตใจสงบลงจุดนี้ เวลาออกทางดานปญญาก็เกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ นี้แหละเปนหินลับปญญา เอาอันนี้เดินทางดานปญญา นี่ละเปนไดทั้งสมถะ
และวิปสสนา 

ทีนี้เวลามันออกทางดานปญญา ทางดานปญญามันแกกิเลสน่ี รูไปตรงไหนแก
ไปถอนไปๆ ทีนี้ก็ยอนมายกโทษใหสมาธิ สมาธิมันนอนตายเฉยๆ ไมเห็นละกิเลสได
สักตัวเดียว ปญญาตางหากละ ละดวยปญญา ทีนี้มันก็จะเอาปญญามาเปนสมุทัยมัดคอ
ตัวเองโดยไมรูสึกตัวอีกแหละ ทานจึงไดร้ังเอาไวอยาใหเลยเถิด ถึงเวลารั้งร้ังเขาสูสมาธิ
นั้นไมร้ังไปไหน ใหอยูนั้น พักงาน เหมือนเรารับประทานอาหารพักผอนนอนหลับ จะ
เสียเวลาไปบางก็ชาง แตกําลังของการพักผอนม ี ทีนี้ออกประกอบหนาที่การงานก็พุงๆ 
เลย นั่น 
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สมาธิเวลาพักก็พกั ออกจากสมาธิแลวมีกําลัง พิจารณาทางดานปญญา เหมือน
มีดที่ไดลับหินเรียบรอยแลว เจาของก็ไดพักผอนนอนหลับแลวมีกําลัง ฟนอะไรๆ ขาด
สะบั้นไปเลย ปญญาเปนอยางน้ัน เวลามันไดออกไมไดนอนนะ ออกทางดานปญญา
แลวออกจนไมไดหลับไดนอน ไมยอมนอนเลย นอนรางกายทิ้งอยูเหมอืนทอนไมทอน
ฟน แตสติปญญามนัหมุนของมันอยู อันนี้ไมหยุดแลวมันจะหลับไดยังไง ลุกขึ้นมานั่งก็
นั่งฟด นอนก็นอนฟดอยูนั้น สุดทายก็แจง อาว วันนี้แจงแลว ออนเพลียออนในหัวอกนี่
นะ คือสติปญญาทํางานที่หัวอก ไมไดขึ้นสมองนะ 

สมองเปนภาคความจํา เราเรียนตองใชสมองมากจนสมองทื่อไมยอมจําเลย ก็
เห็นไดชัดเวลาเรียนหนังสือ สมองทือ่หมด เวลาออกทางดานสมาธิภาวนานี้ไมขึ้นสมอง 
อยูภายใน จะสงบก็สงบภายใน สวางไสวภายในหัวอกๆ นี้เลยไมวาขั้นใดของธรรม จา
อยูตรงกลางนี้ มันไมนอนมันเพลินฆากิเลส เวลามันเพลินพอๆ แลวมันเลยกลายเปน
สติปญญาอตัโนมัติไป ทํางานไมหยุด ตองไดพกัทางสมาธิหรือพักใหนอนหลับ แมแต
จะนอนหลับนี้ก็ตองเอาคําบริกรรมมาจับ เชน พุทโธ จะเขาสมาธินี้มันไมยอมเขา คอื
อํานาจของปญญามันรุนแรงมากทีเดียว มันปบออกเลย ตองร้ังสมาธินั้นดวยคํา
บริกรรม เชนพุทโธเปนตน ใหอยูกับพุทโธ ถาปลอยนี้ปบมันพุงเลยนะออกทางดาน
ปญญา ใหอยูกับพุทโธอารมณเดียว พุทโธๆๆ เดี๋ยวก็ลง สงบแนว 

เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ นี่ละมาพักผอนจงึไดเห็นโทษของงานที่ชุลมุน
วุนวาย ถาไมงั้นไมเห็น เวลามาพักผอนมันมีกําลังวังชา เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม
กระปรี้กระเปราภายในใจ นี่พักเวลานั้น ทีนี้พอเรารามือ คําวาเผลอไมอยากพูดนะกม็ัน
ไมเผลอ เพียงวาออนทางหนึ่งมันหนักทางหนึ่งเทานั้นเอง พอถอยจากสมาธินี้ก็พุงๆ 
เลย นี่คือความจริงแทที่มาเลาใหฟง ไมไดพูดแบบลูบๆ คลําๆ นะ เอาความจริงมาจาก
เวทีออกมาจากเวที คือสนามฟดกันกบักิเลสดวยจิตตภาวนาไมมีวันมีคืน 

ถึงกาลเวลาธรรมฆากิเลสเปนอยางน้ัน ฆาไมมีวันมีคืน ยืน เดิน นั่ง นอน 
เหมือนกิเลสทําลายหัวใจสัตวโลก มันก็เปนอัตโนมัติของมนัทุกหัวใจ เอะอะคิดเปน
กิเลสทั้งหมดๆ ไปตลอดตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับ มีแตเร่ืองกิเลสทํางานดวย
ความคิดความปรุง ทีนี้พอพกักไ็ดอาศัยเวลาหลับนั่นละพักเครื่องของคนทั่วๆ ไป พัก
เครื่องดวยการนอนหลับ แตนักภาวนาพักเครื่องดวยจิตเขาสูความสงบหนึ่ง และดวย
การนอนหลับหนึ่ง เทานั้น เอาจริงเอาจังมากเวลามันออกทํางานแลว 

แตกอนเราก็ไมเคยคิดวา กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัติของมันทุก
หัวใจ เราไมเคยคิด แตเวลาปญญาออกฆากิเลสมนัออกตลอดเวลา ไมมีเวลาหลับ หลับ
มันก็จะไมยอมหลับ หมุนติ้วๆ มันก็ยอนไปคดิ ออ นี่เวลาทางธรรมะมีกําลังแลวฆา
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กิเลสก็เปนอัตโนมัติเหมือนกัน รูแลวที่นี่ เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปเสียโดย
ส้ินเชิงถึงจะยุติได ไมเชนนั้นไมมี จากสติปญญาอัตโนมตัิแลวกาวเขาสูมหาสติมหา
ปญญานี้ซึมไปเลยเทียว นี่ละกิเลสอวิชชาละเอียดขนาดนั้น มหาสติมหาปญญาจะเอา
กันได ลงกันไดตรงนั้นละ 

พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว สติปญญาที่เปนธรรมจักรหมุนติ้วๆ นี้เหมือนกับ
เราทํางานเสร็จแลวปลอยเครื่องมือทนัที ไมตองบอกปลอยเอง มีมีดมีขวานมีส่ิวมีอะไร
ก็ตาม พอเสร็จแลวปลอยๆ ปลอยเปนระยะๆ เสร็จแลวงานนี้ไปงานนั้น ปลอยไปเรื่อย
จนกระทั่งเสร็จโดยสิ้นเชิงปลอยหมดเลย จิตมีกิเลสเทานั้นละเปนตัวสรางงานวัฏจักร
บนหัวใจสัตวโลก พอตวันี้ขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรสราง หมด หมดโดยสิ้นเชิง 
พระอรหันตทานจึงไมมคีําวาแกกิเลสอีก 

ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยคือการประพฤตถิอดถอนกิเลส ที่เรียกวา
ความเพียรอันหนักที่สุดในโลกนี้ไดส้ินสุดลงไปแลว กตํ กรณียํ กิจที่ควรทําก็คือการฆา
กิเลสน้ีเอง เปนกิจที่ควรอยางยิ่งไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นจะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี นาปรํ 
อิตฺถตฺตายาติ หมดตรงนั้น พอกิเลสขาดลงไปจากใจ เรียกวาสมมุติทั้งมวลก็คือกิเลส
เปนยอดสมมุติ พอกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวจติเปนจิตตวิมุตติขึ้นมา ตั้งแตนั้นมาไม
มีอะไรกวน ตั้งแตวันบรรลุธรรมถึงวันนิพพานทานไมมีอะไรกวนใจ มีกิเลสเทานั้น นั่น 
หมุนเขามาหากิเลส พอกเิลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรกวน 

มีแตธาตุแตขันธก็อยูธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป พกัผอนนอนหลับกินอยูปู
วายเคลื่อนไหวไปมาเพื่อบรรเทาธาตุขันธนี้ไปเทานั้นเอง ที่จะใหไปแกกเิลสทานไมม ี
หมดโดยสิ้นเชิง นั่นละทานวาส้ินกิเลสส้ินอยางน้ัน กิเลสตัวใดมาแทรกไมมี เชนอยาง
การเทศนาวาการดุดาวากลาวหนักเบามากนอยเพียงไร มีแตพลังของธรรมออก กิเลส
ไมมี พุงๆ ขนาดไหนก็พลังของธรรมทั้งน้ันออก กิเลสจะมาแทรกเปนความโมโหโทโส
ตามกิริยานั้นไมมี หมด นั่นทานจึงเรียกวากิเลสหมด จะไปหาที่ไหนก็มันหมด ถามันยัง
มีอยูจะเรียกวาหมดไดยังไง นั่น 

นี่ละแดนแหงความพนทุกขอยูที่ใจ แดนแหงความกังวลวุนวายฟนไฟเผาหัวอก
ก็อยูที่ใจ อนันี้มีแตไฟเผาหัวอกเวลานี้สัตวโลกดิ้นดีดตลอดเวลา น้ําดับไฟคือการระงบั
จิตใจของตนใหอยูในความพอเหมาะพอด ีมีความสงบรมเย็นบางเปนบางครั้งบางคราว
ดวยการอบรมจิตนี้ไมม ี เราอยากจะพูดวาไมมี ถาวาแทบก็รูสึกวามันอะไรไป คือมันมี
นอยขนาดนั้นละ แทบไมมี มันมีแตการสงเสริมฟนสงเสริมไฟดวยการไสเชื้อเขาไป วิ่ง
ตามความคิดความปรุงความหวังตางๆ นี้มีแตความยุงทั้งน้ัน ทีนี้พอจิตสงบเขามาแลว
ส่ิงเหลานั้นมันก็ปลอยตัว ทุกขก็ไมมีเปนระยะๆ ไป จนกระทั่งทกุขหมดโดยสิ้นเชิง
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ภายในใจแลวทุกขในใจไมมี พระพทุธเจาก็ดีพระอรหันตก็ด ี ตั้งแตวันบรรลุธรรมปง
ขึ้นมานั้นเรื่องทุกขไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง ก็ยังเหลืออยูแตธาตุแตขันธความเปนอยูปู
วาย การขับการถายเปลี่ยนไปตามโลกเขาที่มีสมมุติเหมือนกนันั้นแหละไมไดผิดแปลก
ตางกัน เปนแตเพียงวาจิตไมมายึด ใหอันนี้ทํางานไปตามเรื่องธาตุเร่ืองขนัธเร่ืองสมมุติ
นิยมไปอยางนั้น 

เขาวาอะไรวาดีก็ดี แตดอียูในวงขันธ ไมไดดีเขาไปหาใจไมไดชั่วเขาไปหาใจ วา
อันนี้ดีนะอันนี้ชอบอันนี้ไมชอบ มันอยูในวงขันธนี้เทานั้นไมไดเขาถึงใจ นี่ละเรื่องสมมุติ
มีอยูในขันธ กิริยาตางๆ ก็ออกในขนัธ อยางวารักวาชอบวาเกลียดวาชังหรืออะไรตาม
โลกสมมุติเขา มันก็เปนอยูในขันธแย็บๆ เทานั้นเอง นี่จึงเรียกวาหมด หมดทุกขละ ยัง
เหลือแตความรับผิดชอบในธาตุในขันธ พออันนี้มันไมไหวแลว เยียวยารักษาอะไรไม
ไหวทิ้งปวะเดียวหายเงียบเลย นั่นละทานวาอนุปาทิเสสนิพพาน หมดสมมุติโดย
ประการทั้งปวง ในขันธนี้ก็เปนสมมุตสุิดทาย พอปลอยนี้แลวก็หมดโดยสิน้เชิง 

นี่ละธรรมของพระพุทธเจาเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูใน
หัวใจทุกคน ใหนํามาปฏิบัติ อยาปลอยใหแตกิเลสมันขยําย่ํายี หัวใจใดก็เหมือนกัน
หมด แหม ชอกช้ําเอามากหัวใจที่กิเลสเหยียบย่ําทําลาย ไมมีใครดูไมมีใครรู มี
พระพุทธเจาพระองคเดียวดูไดรูไดเห็นได จากน้ันรองลงมากเ็ปนพระสาวก นอกนั้นไม
มี มีแตแบบหูหนวกตาบอดชนดะไปเลย เปนก็เปนตายก็ตายมันไมมีฝงมฝีา ไมมีหลัก
มีเกณฑคือหัวใจของสัตวโลก ไมมีหลักมีเกณฑดดีดิ้นไป ตามีมันก็ไมดูเอาหัวชนเขาไป
เลย สติปญญาก็มีแตเอาไปใชทางกิเลสเสียหมด ไมไดใชทางดานธรรมะก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร ตามีมันกด็ูไปเพื่อกิเลส ตา หู จมูก ล้ิน กาย เพื่อกิเลสเสียทั้งหมด มัน
ไมไดเพือ่อรรถเพื่อธรรมพอที่จะนําความสุขมาใหตนเอง ตางกันอยางน้ีละ 

บทเวลาธรรมมีกําลัง ทแีรกก็ลมลุกคลุกคลานไปเปนธรรมดา แตความมุงมั่น
สําคัญนะ ผูที่ตองการความพนทุกขนี ้ความมุงมั่นในแดนพนทุกขนี้หนาแนนมาก ไมมี
อะไรทําลายไดเลย ถึงจะทุกขยากลําบากยอมรับวาทุกข แตหัวใจที่พุงๆ ตอแดนมรรค
ผลนิพพานไมมีออน อนันี้ละพาดึงไปๆ พอพูดอยางน้ีแลวก็ระลึกไดเวลาเราลงจาก
ภูเขาไปบิณฑบาตในหมูบานเขา กอนที่จะลงไปคือไมฉันนี่ กอนที่จะลงไปตองคํานวณ
เสียกอน ถาวันนั้นไปไปไมไดไปไมถงึ กําหนดดูเอากะเอา ถางั้นเอาไปวันพรุงน้ีแหละ 
ถาวันอื่นจะไปไมไดแลว 

วันพรุงน้ีไป แทนที่จะถงึหมูบานเขาไมถึงนะ มนัหมดกําลัง เมื่อหมดกาํลังกาว
ไมออก นั่นเรียกวาหมดกําลัง คือขาวไมไดกินกําลังวังชาออนเปยกตลอด แตจิตใจสงา
งามเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา มันตางกันอยางน้ีนะ ทีนี้เราก็ตองมุงทางใจซิ ถึงจะทกุข
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ลําบากเร่ืองการอดอาหารเปนความทุกขความทรมาน อันนี้หาไดงาย พอไปกินขาวปบ
เทานี้กลับมานี้มาแขงสูไมไดนะ ทั้งๆ ที่เวลาเราไปนี้ออนเปยกจนไปพกักลางทางเอา 
พอไปถึงหมูบานออกบิณฑบาต บิณฑบาตออกมาแลวที่ไหนก็ฉันแหละ มีน้ํามีทาอยูที่
ไหนก็ฉัน ฉันแลวก็ลางบาตรเสร็จเรียบรอยสะพายบาตรขึ้นเขา ทีนี้เหมือนมาแขงนะ 
ดีดผึงเลย นั่น เวลานั้นวัยประมาณสามสิบ กําลังวังชามันดี 

บรรเทาทุกขนี่สมมุติวาหิวอาหาร ไปฉันอาหารแลวมันบรรเทาไดรวดเร็ว ฉัน
แลวมีกําลังวังชามาเดี๋ยวนั้น กาวขึ้นสูภูเขานี้เหมือนมาแขง แตจิตมันขึ้นยากนะ 
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาทางจิตใหหนัก เอา มันทุกขยากลําบากก็ทุกขไปเถอะ กินแลว
มันก็หายทุกขดวยความหิวโหยกําลังวังชามันหาย แตจิตใจนี้หายยากนะ ตองพยายาม
เอาทางนี้ จิตใจก็ดขีึ้นๆ ใครจะอยากอด ก็มันเปนทุกขขนาดไหน นี้ก็ตองไดอดไดทน
เพราะมุงตอธรรมเปนสําคัญ ทําไปบืนไปอยางน้ัน ครั้นตอมานี้กําลังวังชาทางจิตใจใน
ดานธรรมะมีมากขึ้นๆ ทนีี้กําลังทางใจยิ่งแข็งละทีน่ี่ แข็งมากขึ้น มีแตความหวังก็แข็ง 
แตวามีทุนมีรอนอยูภายในใจแลวมันยิ่งพุงนะ พุงๆๆ เลย 

อยูที่ไหนโลกเหมือนไมมี มีแตจิตกบัอารมณ มจีิตกับอารมณ มันคิดปรุงเร่ือง
ใดๆ เกิดแลวดับๆ สติตามติดตามตอนกันอยูตลอดเวลา ปญญาครอบตลอด นั่น เวลา
มันจะฆากิเลสมีแตจะฆาทาเดียวนะ เวนแตหลับ ตื่นขึ้นมานี้หมุนกันแลวๆ เรียกวา
สติปญญาอตัโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติเปนอยางน้ีเองรูกันแลว กิเลสทําลายหัวใจ
สัตวโลกเปนอัตโนมัตกิ็เปนอยางน้ี มนัยอนไปหาเร่ืองกเิลสทําลายสัตวโลกเปน
อัตโนมัติของมันไดเปนอยางดี ก็เพราะจากจิตเรานี้ทําลายกิเลสโดยอัตโนมัต ิ

เวลาธรรมะมีกําลังแลวมันเปนอัตโนมัติของมัน อยูที่ไหนก็ตามที่จะใหเพียร
อยางน้ีไมมี นอกจากเพยีรเพื่อความพนทุกขเทานั้น ที่จะเพียรในประโยคพยายามไมมี 
ไดร้ังเอาไวๆ มันหมุนของมันตลอดเวลา จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว 
ความเพียรที่หมุนตัวเปนเกลียวนั้นมันยุติทันทีไมตองบอกนะ ขาดไปตามๆ กันเลยโดย
อัตโนมัติเหมือนกัน จากน้ันก็มีแตความสงาจา พอ คําวาพอน้ีก็พอขั้นเลิศเลอเสียดวย
ไมใชพอธรรมดา เหมือนอิ่มขาวอิ่มน้ําอิ่มหลับอิ่มนอน พอเวลานี้หิวเวลานั้น แตพอใน
ใจที่กิเลสตัวหิวโหยขาดสะบั้นไปจากใจนี้แลวพอตลอดไปเลย นั่น ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ 

สติเปนสําคัญ การประกอบความเพียรสติเปนสําคัญมาก ทานจึงแสดงไววา สติ 
สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไมมอีิริยาบถในที่ทั้งปวง ไมวายืน
วาเดินวานั่งวานอน ไอหลับไมตองเวนมันก็หลับของมันเองตอนนั้น พอตื่นขึ้นมาปบ
เปนแลว ฆาแลวฆากิเลส ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ขอใหนํามาปฏิบัติเถอะ ถาไม
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นํามาปฏิบัติแบกคัมภีรไปก็หลังหักเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ถานํามาปฏิบัตินี้ ผลเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติเปนสมบัติของเราๆ เร่ือย แลวแนใจไปเรื่อย ความรูที่เกิดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติเปนความรูที่แนใจไปเรื่อยๆ ถึงผิดถงึพลาดก็มีแตนอย มันรูรอบกันทันกัน
มันทันกันไดเหมือนกัน แลวไปดวยความราบรื่น พากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานั้น 

(กราบเรียนถามปญหาหนึ่งขอดงัน้ี อบุาสิกาผูปฏิบัติฝกฝนอบรมจิตใจดวยทาน 
ศีล ภาวนา ตามคําส่ังสอนขององคพระพุทธเจาทุกประการโดยไมยอทอ เมื่อไดเสร็จกจิ
โดยสิ้นเชิงแลวนั้น เขาควรจะถือศีลกี่ขอถึงจะสมกับการดํารงชีวิตอยูตามสภาวะนั้น) 
คนนี้คือคนบาคนหนึ่งนั่นแหละ ลงไดรูแลวทําไมจะไมรูการปฏิบัติตอธาตุตอขันธตอ
จิตใจของตัวเอง ใครจะไปรอบคอบยิ่งกวาพระอรหันตวะ เขาใจไหม มาถามนี้ก็มาขาย
โงนั่นแหละ นี่แลวตัวโง จี้เอาเลย เขาใจหรือเปลา มันรูมันเสร็จของมันมนัก็รูตัวของมัน
เอง เขาใจไหม ควรปฏิบัติอะไรไมควรปฏิบัติอะไรมันก็รูเอง จะไปถามอยางน้ันแสดงวา
ไมรู นั่น หรือวาไง ไปปฏิบัติใหมเอาอีก ใหมันหายสงสัยขอนี้ 

พระอรหันตทั้งหลายทานไมไดไปทลูถามพระพทุธเจานี่ เรามันเปนบาหรือถึงมา
ถามอยางน้ี หรือจะใหหลวงตาบัวเปนบาดวยหรือ ไมเปน เอาละจะใหพร... เวลามันรู
เจาของไมมใีครจะรอบยิ่งกวาพระอรหันต เร่ืองกิจนอกการในรูรอบหมดเลย จะไปทํา
อะไรๆ ใหไปถามคนอื่น ไมใชอรหันต นอกจากมันหันบานูนเขาใจไหม อรหันตมีหลาย
หัน หันบาก็มี หันทางนูนแลวหันมาทางนี้ นั่นเขาเรียกหันบา เขาใจ นี่หันบา เอาละพอ 
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