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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

กิเลสทํางานขนฟนขนไฟมาเผาสัตว 
 

กอนจังหัน 

มองเห็นอะไรใหมีสติปญญาพินิจพิจารณาผิดถูกชัว่ดี แลวนําไปเปนคต ิ ไมวาได
เห็นไดยิน ตากับหูนี่สําคัญมาก ไปที่ไหนสัมผัสสัมพันธ ใหมีสติใหมีปญญาพินิจพจิารณา 
อยามาอยูแบบเซอๆ ซาๆ ใชไมไดนะ พระพุทธเจาเปนจอมปราชญฉลาดสอนโลกไดทั้ง
สามโลกธาตุ มิหนําซ้ํายัง ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุ ธรรมพระพุทธเจากระเทือนถึง
หมด ในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร นั่นละศาสดาของพวกเราทั้งหลายเปนอยางน้ัน พวกเราที่
เปนลูกหลานตถาคตก็ขอใหมีอะไรๆ ไดติดเนือ้ติดตัวไปบาง อยาใหมีแตความเหลวความ
เลว ศาสดาของเราเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมไมมีใครเกินในโลกทั้งสามนี้ เราอยาให
โงจนไมมีอะไรเกินอีกนะ ใหมีความฉลาด พินิจพิจารณา 

บรรดาประชาชนทั้งหลาย วันพระวันเจา วันเสาร อาทิตย นี้เปนวันวางงานทางดาน
ขวนขวายภายนอก แตเปนวันที่จะอบรมจิตใจใหมีความสงบเย็นใจดวยธรรม อันเปน
ธรรมชาติที่มีคุณคามหาศาล วันเชนนี้ควรจะไดมีบาง อยามีแตเตลิดเปดเปงๆ บทเวลา
ตายแลวจมไปดวยกันหมดนั่นแหละ เวลายังมีชีวิตอยูใหกิเลสมันลากไปถูไปไมรูวันรูคืน 
ไมรูปรูเดือน ไมรูเปนรูตาย ประหนึ่งไมมีปาชา มแีตความเพลิดความเพลิน เวลาตายแลว
ไมเกิดประโยชนอะไร ระวังใหดีนะตรงนี้ อยาลืมเนื้อลืมตัวเกินไป 

กิเลสสอนคนลากคนใหลืมเนื้อลืมตัว เสียผูเสียคนไปทั้งน้ัน แตธรรมนี้มีฉุดมีลากมี
ตักมีเตอืนใหเปนคนดีโดยลําดับๆ จนกระทั่งถงึดีสุดยอด นี่เรียกวาธรรม อยูภายในใจของ
เราดวยกันทุกคน กิเลสคือส่ิงเปนภัยอยูในใจของเรา ธรรมคือส่ิงที่เปนคุณ ใหความสุขแก
ตัวของเราเอง ก็อยูในใจของเรา นี่เรามาอบรมเพื่อจะใหรูทั้งพิษทัง้ภัยทั้งคุณภายในใจของ
เรา แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ ไมเชนนั้นจะไมเกิดประโยชนอะไรเลย 

วันเสาร วันอาทิตย เปนวันวาง หรือวันพระวันอะไร ควรจะไดระลึกถึงพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ หากควรจะเขาไปวัดไปวาอบรมจิตใจใหไดรับความสงบในเวลาเชนนั้น 
ก็ควรจะใหมีๆ อยาถือวาวันวางน้ันใหเปนวันกิเลสเอาถลุงทั้งวันๆ ใชไมไดนะ เพลินเกิน
เนื้อเกินตัวไมดี ตองมอีรรถมีธรรม เราเปนมนุษย มิหนําซ้ํายังเปนลูกชาวพุทธดวยแลว 
นาจะมีความคิดความอานไตรตรองดมีากกวาปรกติของคนทั่วๆ ไป 
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พระก็เหมือนกัน พระลูกศิษยตถาคตควรจะไดเปนคติตัวอยางใหความรมเย็นแก
โลก เชนเดียวกับพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย ทานใหความรมเย็นแกโลกทั้งสาม
เร่ือยมา เราอยาใหเปนวา พระไปทีไ่หนเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด อยางน้ีใชไมไดนะ 
เอาละวันนี้ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 เมื่อวานซืนนี้ไปบานแพง เอาของไปลงที่โรงพยาบาลคําตากลา เทลงปวะแลวก็เลย
ไปบานแพง ไปสั่งอะไรปุบปบๆ ๒๐ นาทีแลวกลับ อยางน้ันละ คือเวลาไปไมใหเสียเที่ยว 
เอาของเต็มรถไปเลยไปใหโรงพยาบาลตางๆ โลกตองพึง่กัน โลกน้ีเปนโลกพึ่งกัน จึงตอง
ไดอาศัยกันเปนลําดับลําดา เพราะฉะนั้นมนุษยเรายิ่งเปนลูกชาวพุทธดวยแลว จึงควรอยาง
ยิ่งที่จะเปนผูมีจิตใจอันกวางขวาง เมตตาตอกัน ความมีจิตใจกวางขวางนี้ชุมเย็นไปหมด 
ผิดกับความคับแคบตีบตันเปนไหนๆ ผิดกันมากทีเดียว คนมีจิตใจอันกวางขวางอยูใน
มนุษยดวยกนัก็ชุมเย็น ไปที่ไหนชุมเย็นไปหมด คนคับแคบตีบตันไปที่ไหนเปนฟนเปนไฟ 

ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมที่เบิกกวางดวยการเสียสละ พระพุทธเจาทุกๆ พระองค
ที่ไดมาเปนศาสดาสอนโลก ยกทานเปนอันดับหนึ่งเหมือนกันหมด พระพุทธเจาทุกๆ 
พระองคทานเปนอันดับหนึ่ง ทานบารมี แลวก็ ศีลบารมีตอไป ขึ้นทานบารมีกอน เพราะ
เปนความจําเปน สัตวโลกอยูรวมกันอาศัยกัน อยูในทองก็ยงัอาศัยแมอยู ตกคลอดออกมา
ก็อาศัย ตลอดจนกระทัง่เฒาแก อาศัยกันไปตลอด พึง่ผูอื่นตลอด เฒาแกก็พึง่ลูกพึง่หลาน 
เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นการเสียสละ การทําบุญใหทาน จึงเปนธรรมที่จําเปนมากตอ
มนุษยที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก ตองอาศัยความเสียสละตอกัน 

เราเห็นพวกมดเขาขนอะไรไป เขาไปไดของมาแลวเขาขนเขาไปในรูเขา ไปเลี้ยงกัน
แจกกันกินอยูในนั้น เขาไมไดกินตัวเดยีวเขานะ ตั้งแตมดเขายังมีการแจกแจงกัน เฉล่ียเผื่อ
แผกัน เรายิ่งเปนมนุษยดวยแลวยิ่งควรอยางยิ่งที่จะเปนผูมีเมตตา จิตใจกวางขวาง เห็นอก
เห็นใจกัน แลวเสียสละตอกัน นี่สําคัญมากนะ มนุษยมีความหมายก็คือมคีวามเสียสละ มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน มนุษยเรามีคุณคามากอยูดวยกันเปนปกแผนมั่นคง มีความสงบ
รมเย็น เพราะความเสียสละเปนพื้นฐานของมนษุยเรา จําใหดีนะคํานี้ ถาลงผิดกันเปนคน
ละโลกเลยเชียว ถาความตีบตันไปไหนเปนไฟไปเลย ความตีบตัน ความเห็นแกตัว เมื่อ
เห็นแกตัวแลวก็เอารัดเอาเปรียบคดโกงรีดไถทุกแบบฉบับ ที่จะเปนฟนเปนไฟเผาผูอื่น แต
ความเสียสละออกจากความเห็นอกเห็นใจกัน คิดดูใจเขาใจเราเหมือนกัน เมื่อเปนอยางน้ัน
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แลวใจเราเปนยังไง เอาใจเราวัดปบกับใจคนอื่นมันเหมือนๆ กัน แลวเฉล่ียกันไดที่นี่ เห็น
อกเห็นใจกัน นั่นละจําอันนี้ใหดีนะ 

ตนทางของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคอยูที่ทานบารมี ขึ้นตนเลย พระพุทธเจาจะ
เปนศาสดาสอนโลกตองมีทานเปนพื้นฐานทุกๆ พระองค นัน่ฟงซิ จากน้ันผลแหงทานที่
เปนพื้นฐานนี้ ก็คือพระจิตนั้นออนนิ่มไปหมดในสัตวทุกประเภท ไมลบไมลาง มีบอกวามี
ตามความเปนจริงๆ ทานจึงวา ปาณาฯ สัตวมีชีวิตใหความเสมอภาคกันหมด เพราะสัตว
ทุกตัวรักชีวติเหมือนกันหมด ใหญโตขนาดไหน ถึงเล็กที่สุด ชีวิตนี้ นตฺถิ อตฺตสมํ เปม ํ
ความรักอื่นเสมอรักตนไมมี สัตวทุกตัวมีธรรมชาตินี้ประจําใจ นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความ
รักอื่นเสมอรักตนไมม ี ตองรักตนเปนที่หนึ่ง แลวก็เฉล่ียไปภายนอกไปถงึคนอื่น ตางคน
ตางรักตนแลวก็เห็นใจซึ่งกันและกัน เสียสละตอกันได 

มีคนทุกขยากลําบากขนาดไหนที่ควรจะชวยเหลือได อยาทําใจจืดใจจาง อยาไปยืน
มือค้ําเอวดู โอย ดูไมไดนะ คนหนึ่งทุกขจะเปนจะตาย หาความชวยเหลือตลอดเวลา แลว
ยังไปยืนเอามือค้ําเอวดู โอย ดูไมไดเลย คนนี้เลวที่สุด เลวกวาคนที่เขาไดรับความทุกขซึ่ง
กําลังหาความชวยเหลืออยูนั้นอีกมากมาย ตองชวยเหลือกันๆ นี่ละความเสียสละนี้เปน
พื้นฐานของมนุษยที่อยูรวมกันเปนผาสุก ไมตองถามถงึเร่ืองชาติชั้นวรรณะนะ นั่นตั้งไว
ธรรมดาอยางน้ันแหละ พื้นฐานของจิตใจที่จะประสานกันใหเปนความสุขความเจริญสงบ
รมเย็นตายใจกันไดอยูทีธ่รรม อยูที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งเขาทั้งเรา แลวไปที่ไหนก็
ไมคอยเปนภัยคนๆ นั้น เปนคุณเร่ือยๆ ไป 

นี่ก็จะไปทอดกฐินสองวัดวันนี้ วันนี้ไปถึงวันพรุงน้ีก็ทอด ไปก็ไปขูเสียกอน ไปขู
ผูรับกฐิน ทานก็ไมวาอะไร ก็เราเปนปูทานไมใชเปนครูบาอาจารยธรรมดา เปนปูดวย ไมขู
ลูกหลานไดยังไง ตองขูไดสบาย ทางนั้นก็นั่งน่ิงฟง นี่กฐินคราวนี้ไมไดอะไรมากนะ ขูแลว 
อยาหวังมากนะ เพราะเรายังอยูที่วัดโพธิสมภรณ ทานเจาคุณติดหนี้เขาพะรุงพะรัง เราไป
ชวยแลว ๕ ลาน ๕ แสน หนี้ชุดนี้เราชวยไปแลว ๕ ลาน ๕ แสน เวลานี้ยังขาดอยู ยังติดหนี้
เขาอีก ๓ ลาน ๕ แสน ทานมาพูดใหเราฟง เราก็เก็บไวในใจยังไมไดพูด จนกระทั่งกฐนิเรา
กําหนดไวเรียบรอยแลววาจะทอดวันนี้ๆ แลวเราก็ถามไปทางวัดโพธิฯเลย วาเวลานี้กฐินมี
แลวยงั วามีวันเดียวกัน เออ จะเอากฐินนั้นละเปนที่ตั้ง ฟงผลเสียกอนนะ กฐินมีรายไดมาก
นอยเพียงไร ขาดเทาไรทางนี้จะใหหมด เงินจํานวน ๓ ลาน ๕ แสน ขาดเทาไรเราใหหมด 
เราบอกแลว ใหเปนที่เย็นใจตั้งแตบัดนี้ตอไปนะ โอย เย็นใจละ จะไมเย็นไดยังไงกไ็ดรับ
สงเคราะหมาตลอด ทานก็ตอบดีเหมอืนกัน 
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นี่ก็วัดหนึ่งอยูบนภูเขา เราก็ใหลูกศิษยของเราไปอยูที่นั่น ทานบุญมีนี่ละ บุญมีที่ไป
อยูนาคูณ จากน้ันก็มาอยูนาคูณ เราก็ดูแลเร่ือยมาวัดนั้น เพราะเปนวัดที่สงัดมากทีเดียว 
เราขึ้นไปดูหมดแลว เราเคยไปพักคางคืน ตั้งแตทานบุญมีอยูนั้นเราก็เคยไปพกัคางคืนที่
นั่น ไมชวยเหลืออะไรมากนักละ ชวยแตดานอรรถดานธรรมแนะนําส่ังสอน สวนอื่นๆ ไม
คอยไดชวยมากนัก เพราะเราไมสงเสริมในการกอการสราง การกอการสรางเปนสิ่งที่กดี
ขวางตอธรรมขั้นสูง คือจิตตภาวนาของพระ พระจึงตองใหมงีานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา
ชําระกิเลส ดวยสติจดจออยูกับจิตใจตลอดเวลา นี้เปนเรื่องของพระ งานของพระเปนอยาง
นี ้

งานสรางน้ันสรางน้ีมันงานภายนอกนะ ดีไมดีกลายเปนงานกาฝากมาเปนภัยตอการ
ภาวนาอยางรายแรง เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานจึงไมนิยมการสรางวัด แตมันก็ดื้อ
เหมือนกันนะพระเราก็ดี ไปที่ไหนสรางหรูหราๆ เราคอยขูเร่ือย นี่จะกราบศาลาหลังนี้ 
สรณํ คจฺฉามิ เหรอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มรรคผลนิพพานเปนสรณะไมได
เหรอ สูศาลาหลังนี้ สูการกอสราง สูวัตถุนั้นวัตถุนี้สวยงามไมไดเหรอ ถามอยางน้ีแหละเรา 
เพราะเราไมเห็นสิ่งเหลานี้เปนของสําคัญอะไรยิ่งกวาธรรมที่เลิศเลอ จาครอบโลกธาตุ 
ภายในหัวใจใดก็ตามถาลงธรรมนี้ไดเขาแลว จากันไปหมดเลย 

ส่ิงเหลานั้นเหมือนหนึ่งวาเปนมูตรเปนคูถไปหมด พูดใหมันชัดเจนอยางน้ี เทียบ
กับธรรมประเภทนี้ โลกทั้งหลายนี้เหมือนมูตรเหมือนคูถ ธรรมอันนั้นเลิศเลอขนาดไหน 
นั้นละพระพุทธเจาจึงสอนพระสาวก ใครมาเฝาพระพุทธเจาไมไดถามเรื่องอื่นเรื่องใดนะ 
เร่ืองกอสรางไมม ี ครั้งพทุธกาลไมม ี ในตํารับตําราเอามายันกัน ไมมกีารกอสราง พอพระ
เจาพระสงฆที่เขามาเฝาพระพุทธเจา เปนยังไง นั่นถาม อยูถ้ําน้ันปานั้นเปนยังไง การ
ภาวนาเปนยังไงๆ  ทานไมไดพดูถงึการกอการสราง วากุฏิเปนยังไง ศาลาเปนยังไง โรงฉัน 
ศาลาการเปรียญกี่ชั้นเปนยังไง ไมเคยถาม ไมเคยมีในตํารา เวลานี้มันเกล่ือนเห็นไหมละ 
มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตาดวยการกอการสราง 

ไปอยูทีไ่หนการกอการสรางออกหนาออกตาไปเลย นี่เร่ืองของกิเลส เร่ืองของธรรม
ที่จะใหไดรับความสงบรมเย็นเปนสุขในจิตใจดวยธรรมอันสูงสุด คือพระนิพพานไมมใีนใจ 
มีแตส่ิงเหลานี้มาทับไปหมดๆ ทีนี้ก็วามรรคผลนิพพานสุดเอื้อม ก็มันไมเอื้อมมันจะไมสุด
ยังไง มันเอือ้มหาแตส่ิงขี้หมูราขี้หมาแหงไปอยางน้ัน มันก็เจอแตอยางน้ัน ถาเอื้อมเขามานี่
ปบ ธรรมอยูนี้แลวในใจของเรา กิเลสก็อยูในใจของเรา เอื้อมทางกิเลสเปนกิเลสทันที เปน
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วันยังค่ํา ไมวาหญิงวาชาย นักบวชและฆราวาส กิเลสอยูในใจเหมือนกันหมด ถาเอือ้มเขา
ในธรรม ธรรมจะเปนขึ้นมาๆ แลวจะสงาผาเผยขึ้นภายในใจ 

พอธรรมไดสงาผาเผยแลวมันจะลบสิ่งเหลานั้นลงเปนลําดับนะ เปนธรรมชาติเอง 
จิตมันดูดดืม่ทางนี้ มันดื่มทางนี้ ดื่มทางนี้ปลอยทางนั้นๆ ธรรมสูงเทาไรยิ่งปลอยเรื่อยๆ 
ยิ่งเกาะธรรมติดๆ ถึงขนาดที่วา เคยพูดใหฟงแลวไมใชเหรอ ไมไดนอนทั้งวันทั้งคนื มัน
เปนยังไงมันถึงเกาะติดขนาดนั้น เกาะติดถงึขนาดไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน มันหมุนติ้วๆ ที่
จะทําตวัใหหลุดพนจากทกุขโดยถายเดียว นิพพานประหนึ่งวาอยูชั่วเอื้อมๆ แลวภัย
ทั้งหลาย มหาภัยทั้งหลายที่มันตามมานี้ มันก็ติดพันเรามา เราก็จะออกใหหลุดพนจากมหา
ภัยนี้ นิพพานเหมือนกับวาอยูชั่วเอื้อมๆ มันกด็ันกัน นั่นละที่วาความเพียรกลา หมุนตัว 
ถึงธรรมขั้นนี้แลวไมอยู ทํายังไงกไ็มอยู คอขาดกไ็มอยู 

นั่นละอํานาจของธรรมเปนยังไง รุนแรงไหม เวลามันอยูกับกิเลสมันก็นอนจมอยูนี้ 
สะดวกสบาย อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ด ี ดีไปกับมตูรกับคูถไปอยางน้ันละ พอจิตเขาไปสัมผัส
ธรรมแลวคอยปลอยแลวนะ พอธรรมติดปบปลอยเรื่อยๆ เกาะธรรมติดมากเทาไรยิ่ง
ปลอยเรื่อยๆ เพราะอันนี้เลิศเลอ เกาะไปเทาไรยิ่งเลิศเขาไปๆ สุดทายนอนไมไดเลย ที่
ทานแสดงไวเราก็อานแตกอนในตํารานะ เพราะมีในตํารา พระโสณะทานประกอบความ
เพียรจนฝาเทาแตก และไดรับเอตทคัคะเลิศในทางความเพียร เดินจงกรมจนฝาเทาแตก 
เราก็อานในตําราแตยังไมถึงใจ เมือ่ยังไมเจอเขามันไมมีเครื่องรับกัน มนัก็ไมถงึใจ เชื่อ
หรือไมเชื่อมนัก็ลอยๆ ไปอยางน้ัน 

นี่ละเรียนเปนอยางน้ัน ลอยๆ เรียนกับลอยๆ มนัคลายคลึงกัน ปฏิบัตินี้มันจริงจัง
เขาไปเรื่อย จับตัวเขาไปเรื่อย เห็นความจริงเขาไปเรื่อย ติดเขาเร่ือย เกาะเขาเร่ือย พันเขา
เร่ือย ยิ่งแนนหนามั่นคงเขาไป ทีนี้ความเพียรกลาขึ้นมา สุดทายก็ไมนอนทั้งวันทั้งคืน มีแต
กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจตอยกันตลอดเวลา นอนไมเปนหวงเปนใย เอาจนกระทั่ง
กลางคืนนอนไมหลับเลย คือจิตมันหมุนของมันตลอด คอืจติหมุนนี้หมุนเพื่อจะฆากเิลสให
พนจากทุกข หมุนตลอดเวลาเปนอัตโนมัติ คือเปนไปเองๆ เรียกวาเปนอัตโนมัต ิ

เบ้ืองตนกิเลสในสัตวโลกน้ี กิเลสเปนอัตโนมัติ หมุนในหัวใจสัตวโลกทั่วๆ ไปหมด 
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความทะเยอทะยาน เปนเรื่องกิเลสทั้งหมด อยูในหัวใจ
ของสัตว จะหมุนหัวใจของสัตวใหหมุนไปตามสิ่งเหลานี้เปนอัตโนมัต ิ ไมวาจะยืนเดินนั่ง
นอน แมที่สุดนั่งรับประทานอยู จิตก็เพลินไปกบักิเลสเปนอัตโนมัติไปตลอดเวลา นี่กิเลส
มันทํางานอยูบนหัวใจสัตวดวยความคลองตัวของมันมาตัง้กัปตัง้กัลปแลว ใครก็ไมรูวา
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กิเลสทํางานขนฟนขนไฟมาเผาสัตว แลวเอาเครื่องลอเขาใสนิดๆ ใหสัตวเพลินไปตาม 
แลวก็เอาไฟเผากนไปเรื่อยๆ สัตวโลกไมดู สัตวโลกไมรูไมเห็น กิเลสก็ทํางานตัวเองโดย
อัตโนมัติของมันอยางน้ัน เหมือนกนัหมดในหัวใจของสัตวโลก เปนอยางน้ี เรียกวากิเลส
ทํางานโดยอัตโนมัติ ขนฟนขนไฟมาใหสัตวทั้งหลาย มันขนผลประโยชนไปใหมัน ขนไฟมา
เผาสัตว แลวเอาเหยื่อลอเล็กนอยใหสัตวทั้งหลายเพลินไปตาม หวังน้ันหวังน้ีไปเรื่อย นี่
เร่ืองของกิเลส มันหมุนอยูในหัวใจของสัตวเปนอัตโนมัต ิ

ทีนี้พอพลิกกลับมาถึงความพากเพียรทางดานธรรมะ ดานธรรมะทีแรกก็ลมลุก
คลุกคลาน ครั้นตอไปๆ หมุนไมหยุดไมถอยก็จบัหลักได ยึดไดๆ เกาะติดๆ ปลอยขาง
นอก ปลอยเรื่องที่กิเลสพาทํางานหมุนไป ถอยกลับมาแลวที่นี่ ถอยกลับมาๆ มาหมุน
ทางดานธรรมะที่จะแกกิเลส หมุนไปๆ สุดทายกเ็ปน หมุนทางดานธรรมะฆากิเลสน้ีเปน
อัตโนมัติแลวที่นี่ ธรรมฆากิเลสเปนอัตโนมตัิ ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม คําพูดเชนนี้ไมมี
ใครพูด มีหลวงตาบัวองคเดียวนี้พูด ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดใหทานทั้งหลายฟง 

แตกอนเราไมเคยคิดวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัต ิ แตพอธรรมเกิดขึ้น
เปนอัตโนมัติฆากิเลสเปนลําดับลําดา ความเพียรไดร้ังเอาไว ทีแรกความเพียรหมุนกัน
แทบลมแทบตายยังไมไดเร่ืองไดราว พอไดหลักไดเกณฑเขาไปแลว ทีนี้ก็คอยหมุนไปๆ 
ตอไปก็เปนอัตโนมัติ เปนธรรมจักร หมุนตลอดเวลา นอนตองบังคบั ไมบังคับใหนอน
นอนไมได กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจ เขาวงในกันตลอด นั่นละเรียกวาหยุดไมได 
อยูที่ไหนก็ตาม เวนแตหลับเทานั้น นอกนั้นเปนเวลาของกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจโดย
อัตโนมัติ นีล่ะเวลาธรรมมีกําลังทํางานฆากิเลสก็ฆาอัตโนมัติเหมือนกัน 

เอาจนกระทั่งหมุนติ้วๆ เรียกวา สติ ปญญา ความเพียร เปนอัตโนมัติทั้งหมด 
จากน้ันก็กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา เปนอัตโนมัติอันละเอียดสูงสุดละที่นี่ กิเลสมีอยูที่
ไหนๆ มุดมอดๆ ลง โผลมาไมไดเลย เวลาสติปญญามีกําลังมาก ธรรมมีกําลังมากแลวขาด
สะบั้นๆ จะวาไดตอยหรือไมตอยไมทราบ พอแย็บออกมาพงัแลวๆ นี่ละเรื่องธรรมมีกําลัง
มากเปนอยางน้ัน ทีนี้ความเพียรก็เปนแบบเดียวกัน ไมมีเวลายับยั้งเลย ตองไดบังคบัพัก 
ใหนอน ไมนอนไมได บังคับใหเขาสูสมาธิ พักสงบใจ จากนั้นมาก็ฟดกนัเรื่อยๆ นี่เรียกวา
ธรรมมีกําลังมากแลว เปนอัตโนมัติในการฆากิเลสบนหัวใจของตน 

หมุนเขาๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย ธรรมที่เปน
ธรรมจักรเปนอัตโนมัติหมุนตัวเปนเกลียวนั้นยุติลงโดยอัตโนมตัิเหมือนกัน เหมือนกบัเรา
ทํางานทํานั้นทํานี้ๆ จับเครื่องไมเครื่องมอือันนั้นมาทํางานอันนี้ จับเครื่องมือนั้นมาทํางาน
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อันนี้ จนกระทั่งงานนี้เสร็จเรียบรอยแลว เขาก็ปลอยเครื่องมือเอง จับกอดไวทําไม
เครื่องมือ กจ็ับไวเพื่อทํางาน ทีนี้เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องมืออยูในมือเขาก็ปลอย
เอง อันนี้ฉันใดก็เหมือนกัน ประกอบความพากเพียรนี้ สติปญญานี้เปนเครื่องมือฟดกันกับ
กิเลสน้ีเรียกวาทํางาน พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว สติปญญาที่เปนอัตโนมัตินี้ยตุิลง
เองโดยอตัโนมัติ เหมือนเขาปลอยเครื่องมือจากมือของเขา เครื่องมือทํางาน นี่ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน 

จึงรูไดชัดวา ออ เวลาธรรมมีกําลังกลาแลว ฆากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกัน ไมผิด
กันแมเปอรเซ็นตเดียว เวลากิเลสมีกําลังมาก ทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติทั่วแดนโลกธาต ุ
ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังมากแลว สังหารกิเลสในหัวใจของตนขาดสะบั้นลงไปไมมีเหลือ โลง 
เรียกวา อาโลโก อุทปาทิ สวางจาอยูตลอดเวลา นิพพานเที่ยง สวางจาตลอดเวลา ไมม ี
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย นี่การประกอบความพากเพียร ถึงขั้นธรรมมกีําลัง
กลาก็เปนอยางน้ี เหมือนกิเลสมีกําลังกลาทําลายสัตว ไปที่ไหน ฟงซิโลกอันนี้นะ เราไปหา
ที่ไหนที่เปนเกาะเปนดอนใหพากันไปอยู เกาะนี้ดอนนี้ผาสุกรมเย็นสบายๆ ตางคนตาง
ขวนขวายหาสมบัติเงินทองขาวของมาไดมากนอย คนนี้ไดมาก คนนี้มีความสุขมาก ใหมา
อาศัยคนนี้ มาเกาะกนักบัคนมีความสุขมากๆ เพราะมีสมบัติมากไมม ีวาอยางน้ันเลย ไมมี
เลย 

เพราะกิเลสเปนเครื่องหลอกลวง ไฟกับเครื่องหลอกลวงมนัไปดวยกัน เอา พลิก
ปบมาที่นี่ พอกําจัดกิเลสออกจากใจๆ เปนธรรมสมบัติขึ้นภายในใจแลว ทีนี้ธรรมสมบัตินี้
จะเปนขึ้นเปนลําดับลําดา อบอุนตลอดไปเลย ไมมีความเดือดรอนเหมือนสมบัติเงินทอง
ภายนอก ไดมามากเทาไรความเดือดรอนไมลดตัวเองนะ ความอยากความทะเยอทะยาน
อยากไดมากกวานี้ อยากมากเขาไปๆ เหมือนกับไฟไดเชือ้ ไสเชื้อเขาไปเทาไรไฟยิ่งแสดง
เปลวจรดเมฆ นี่ละกิเลสมันเผาเอาๆ ทีนี้ธรรมะนี้พอไดเขาไปเทาไรๆ นี้เย็นเขาไปๆ 
เร่ือยๆ จนกระทั่งถึงขั้นทีว่า สติปญญาและความเพียรเปนอัตโนมัติ หมุน ถึงขั้นกิเลสขาด
สะบั้นลงไปหมดแลว ความเพียรที่หมุนมาเปนธรรมจักรยุติลงทันที ไมมี จะไปแกอะไร
กิเลสก็ขาดสะบั้นลงไปหมด 

 ก็เหลือตั้งแต วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ งานที่ใหญโตรโหฐานมากคืองานแบกกองทกุข ใน
วัฏสงสาร งานเกิด แก เจ็บ ตาย ไดสลัดลงไปแลวจากหัวใจในวันนี้ขณะนี้ อยาง
พระพุทธเจาตรัสรูในวันเพ็ญเดือนหก นั้นละเวลาสลัดทุกขทัง้มวลออกจากพระทัย สวางจา
ขึ้นมาเปนศาสดาทั้งแทงละที่นี่ บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันไดสลัดอันนี้ลงไป ขาด
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สะบั้นลงไปแลวจาขึ้นมาเหมือนกันหมด เปนธรรมแทงเดียวกัน แบบเดียวกัน ไมมอีะไร
ผิดแปลกตางกัน ตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ความบริสุทธิ์เสมอกนัหมด 
ทานแสดงวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกนัเลย  
 เหมือนเราจอมือลงในน้าํมหาสมุทร จอลงไปตรงไหนก็เปนน้ํามหาสมุทรๆ ไมได
นิยมวาน้ําเกาน้ําใหม น้ํานี้ไหลมาจากคลองไหนหวยไหน และไหลมาจากบนฟาหรือที่ไหน
ไมทั้งน้ัน พอถึงมหาสมุทรเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลย นี่ฉันนั้นเหมือนกัน จิตใจ
ของผูสรางบารมีมาเหมือนกับแมน้ําลําคลองไหลมาจากที่ตางๆ สรางบารมีมาคอยไหลเขา
มาๆ สรางบารมีมาไหลเขามาๆ พอบารมีเต็มที่แลวเทากับน้ําที่ไหลมาถึงมหาสมุทร จาลง
ไปอันเดียวกนัแลวเปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด ไมไดนยิมชาติชั้นวรรณะ ฐานะสูงต่ํา 
เพศหญิงเพศชายไมม ี จิตไมมีเพศ ถงึน้ีเปนมหาสมุทร เปนมหาวิมุตต-ิมหานิพพาน
เหมือนกันหมด  
 นี่จิตของพระพุทธเจากับพระอรหันตทั้งหลายเปนแบบเดียวกันหมด ทานผูบริสุทธิ์
ทั้งหลายเปนแบบเดียวกัน เปนมหาวิมุตต-ิมหานิพพาน เปนธรรมธาตุอันเดียวกนัหมด 
ไมผิดแผกกนั เรียกวานิพพานเที่ยง ทีห่มุนตัวเปนเกลียวมานั้นยุติหมดโดยสิ้นเชิง 
ตะเกียกตะกายมา เมื่อมาถึงที่แลวจะกาวเดินไปไหนอีก มาถงึบานก็รูเอง เมื่อมาถึงทีแ่ลวก็
รูเอง เมื่อถงึที่สุดแหงทกุขทัง้หลายดับสิ้นไปดวยแลว มีแตวิมุตติหลุดพนโดยสิ้นเชิงแลว
มันก็รูเอง  
 นี่ละการปฏิบัติ การประกอบความพากเพียร ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณา 
เราจวนจะตายแลวนะ ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งเปดออกๆ ธรรมะนี้ เราพูดจริงๆ เราไมเคย
คิดวาเราจะไดสอนโลกขนาดนี้นะ เราอยูในปาในเขา ถึงขนาดทีแรกทอใจไมอยากจะสอน
ใครเลย นี่ก็เคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง พอผางขึ้นมาในหัวใจนี้เทานั้น โถ ขนาดนี้
แลวจะไปสอนใครได นั่นเห็นไหม คือโลกอันนี้เราก็เคยอยูมาตั้งกัปตัง้กลัปแลวก็ไมเห็น
โทษของมัน คลุกเคลากันมาอยางน้ันทั้งสุขทั้งทกุข สุขมีนอย ทุกขมีมาก แตละภพละชาติ 
ลงไปจมนรกอเวจีกี่กัปกีก่ัลปมันกฟ็นขึ้นมาได เพราะนรกก็เปนอนิจจังได อายุส้ันยาว
ตางกัน ความเปลี่ยนแปลงชาเร็วตางกัน มันก็เปลี่ยนขึ้นมาได เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูอยาง
นี้ตลอดเวลา  
 จนกระทั่งมาถึงธรรมชาตนิี้แลวจาขึ้นมา ทีนี้มันเห็นหมดเลย ความเปนมาของ
ตัวเองและสัตวโลกที่เปนมาดวยกันนี้เห็นหมด เหมือนกันหมด โอโห ลงขนาดนี้แลวจะไป
ส่ังสอนใครได คือธรรมชาตินี้เหมือนกับวาสุดวิสัยของโลกที่จะรูได ประหนึ่งวามีเราคน
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เดียวรูไดเทานั้น แลวจะสอนไปอะไร มองไปที่ไหนมืดตื้อไปหมด เหมือนภูเขาทั้งลูกๆ เรา
อยูไปอยางน้ีพอถงึวันตายเทานั้นพอแลว อาศัยชาวบานเขาไป บิณฑบาตกับเขา กินไปใน
ปาในเขา พอถึงวันแลวไปเสียเทานั้น ดีกวาที่จะมาสอนโลกวุนวาย ใหเราวุนวายไปดวย ดี
ไมดีเขาจะหาวาเราเปนบาเสียอีก เพราะเขาเปนบากันทั้งโลก เรามาสอนเขาจะหาวาเราเปน
บา จะมาเปนอะไรเราไมใชบาน่ี ไมสอนเสียดีกวา ทอดธุระ เร่ิมทอดธุระ ไมเชนนั้นเราตาย
ไปนานแลวนะ 
 ทีนี้ก็มีอันหนึ่ง นี่เรียกวาธรรม พระธรรมทานกระตุกขึ้นมาอยางแรงเลยเชียว พอจะ
ทอดธุระเทานั้นในการสั่งสอนสัตวโลก จะสั่งสอนไปหาอะไร เราตะเกียกตะกายมานี้เต็ม
กําลังความสามารถของเรา แลวผูที่จะรูอยางน้ีใครจะไปรูไดลงทําขนาดนี้แลว คือประหนึ่ง
วาสุดวิสัยของโลกจะรูได ทีนี้ก็มีธรรมประเภทหนึ่งกระตุกขึน้มา พอวาไมมใีครจะรูไดแลว
มันจะทอดอาลัยนะนั่น ทําความขวนขวายนอย และทอดอาลัย ทอใจทีจ่ะสอน ไปหาอยู
ตามปาตามเขา บิณฑบาตกับชาวบานเขามากินวันหนึ่งพอยังชีวิตใหเปนไป ถึงกาลเวลา
แลวดีดผึงไปเสียเทานั้น ดีกวาที่จะมากังวลวุนวายกับกองสวมกองถาน กองมูตรกองคูถนี้ 
นั่นเห็นไหมละเวลามันเปน 
 แตกอนเราเคยเปนเมื่อไร เมื่อมันจาขึ้นมาแลวมันเห็นหมดในเรื่องเจาของที่เปนมา 
ไมวาใครตอใคร สัตวโลกมันเปนแบบเดียวกัน มันเห็นหมดไปเลย นี่ละที่วาทอใจ และจะ
สอนใครใหเขายอมรับได เขาจะเชื่อถือได สอนไปที่ไหนเขาก็จะหาวาเราเปนบาๆ โอยอยู
ไปวันหนึ่งๆ พอถงึวันตายเทานั้นก็พอแลว ทีนี้พอวาพอแลว จะทอดธุระแลวนะนั่น แลว
ธรรมะกระตกุขึ้นมาอยางแรงเลยเชียว นี่ละเรียกวาธรรมเกิด ธรรมกระตุก  เกิดขึ้นในหัวใจ 
ผางขึ้นมาเลย ก็เมื่อวาโลกอันนี้วาไมมีใครสามารถที่จะรูจะเห็นไดในธรรมประเภทนี้ วาเขา
รูไมไดเห็นไมได แลวเราเปนเทวดามาจากไหน นั่นฟงซิ เราถึงรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุ
ใด นั่น  
 เพราะเหตุใดนี่เปนสําคัญมากนะ รูไดเพราะเหตุใด เราที่เปนอยางน้ีมันมาจากสาย
ทางยังไง นี่เพราะเหตุใดเหตุนี้เอง สายทางพามา สายคุณงามความดีที่เราสรางมาโดย
ลําดับๆ เปนสายทางเขามาๆ จนกระทั่งถงึที่นี่แลว นี่รูไดเพราะเหตุนี้ วางั้นพูดงายๆ พอวา
งั้น ออ รับทันทีนะ ทั้งๆ ที่ปฏิเสธจะไมเอาไหนแลวนะ พอวาออรูได ก็เราเอาตัวของเรายัน
เลย เรารูไดเพราะเหตุใด ก็สายทางของเราบําเพ็ญมาๆ มาถึงน้ีแลว โลกเขาก็มีสายทาง
เหมือนกัน ตางคนตางมบีุญมีบารมีมา ก็เปนสายทางมาเปนลําดับลําดา เปนแตเพียงวายัง



 ๑๐

ไมถึง กาวไมหยุดมันก็จะถึง พดูงายๆ วางั้น นี่ละที่วาออรูได ถึงไมมากกรู็ได ยอมรับทันที 
แตกอนยันแลว จะปลอยแลว 
 นี่ตัวเทาหนูมันก็เปน หัวใจดวงนี้ขอใหไดเปนในธรรมทั้งหลายเถอะ จะไมมีชาติชั้น
วรรณะ ไมมีฐานะสูงต่ําใดๆ เลย ความจริงเหมือนกันหมด นับแตพระพุทธเจาลงมาถึง
สาวกองคสุดทาย เปนความจริงเสมอกันหมด เรียกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย พอถงึนี้แลว
มันก็จาขึ้นมาเอง นี่ธรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนแนวทาง นี่
ละเพราะเหตุไร คือสายทาง การทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา อยาปลอยอยาวาง มีมาก
มีนอยทําตามกําลังของตน อยาปลอยใหกิเลสเอาไปถลุงเสียหมด ตายแลวทิ้งเปลาๆ นะ  
 สมบัติเงินทองกองเทาภูเขาเจาของตายแลวไปเผาอยูในไฟ ส่ิงเหลานั้นเขามา
ชวยเหลือไดที่ไหน ไมมี ใครมาศพในเมรุนั้นก็มาระบายทุกขใหกันฟงทั้งน้ัน ไมเกิด
ประโยชนอะไร ตัวเองกไ็ปจมแลว เพราะเหตุนั้นเวลานี้ยังไมจม ใหรูเนื้อรูตัวเสียตั้งแต
บัดนี้นะ เราเชื่อพระพุทธเจาไมไดเราจะเชื่อใคร เชื่อกิเลสมานี้ก็จมมานี้กี่กัปกี่กัลปนบัไดที่
ไหน เราเชื่อพระพุทธเจา เกาะพระพทุธเจานี้ทําไมเราจะเกาะไมได วาสนาของเรามันอาภัพ
นักเหรอมันถึงเกาะพระพุทธเจาไมได แตเกาะกิเลสน้ีพันกันไปเลย วาสนาเรามันก็เปน
วาสนากองมตูรกองคถู กองฟนกองไฟ นรกอเวจีตลอดไปละซ ิ ถาเราไมไดเกาะ
พระพุทธเจาวาสนาบารมีทางดีที่จะทําใหหลุดพนจากทุกข ตามสายทางที่วารูเพราะเหตุใด 
นี่ละสายทางของเราคือความดีงาม ไมมอีันนี้ติดตัวแลวจะไมมีหวังนะ ใหพากันพินิจ
พิจารณา 
 ใหพากันตั้งอกตัง้ใจพี่นองทัง้หลาย อุตสาหพยายาม มีมากมีนอยกองสมบัตินี้เปน
ของเรา เราเสียสละไดเพื่อประโยชนทางธาตุทางขันธ ทางสวนรวม เพื่อประโยชนสําหรับ
หัวใจของเรา นี่สําคัญมากนะใหเสียสละ สมบัติภายนอกสมบัติภายใน สมบัติภายนอกตี
เขามาสมบัติภายใน เรามีสมบัติเงินทองขาวของตีเขามาเปนกองทานการกุศลกลับเขามา
เปนสมบัติของตน คือธรรมสมบัติไดๆ ไมสงสัย เอาละนะเหนื่อยแลว 

ก็อยางวาละเราจะออกเมือ่ไรก็ได เพราะวันนี้ไมไดทอดนี่นะ ไปถึงก็ตอนบาย แลว
วันพรุงน้ีถึงจะทอด ทอดสองวัด วดัขางลางน้ีตนเหตุคือหลวงปูมั่นมาพกัที่นั่น ที่เปนวัด
ขึ้นมานี่นะ นี่เปนกลางปากลางดงจริงๆ นะที่วัดนี้ อําเภอบานแพงนูนหางกันเปนกิโล แต
กอนคนไมมาก บานไมกี่หลังคาเรือนละ ที่อยูอาํเภอๆ นะ จากน้ันเปนดงมาหมดเลย นี่
หลวงปูมั่นทานมาอยูกลางดงอันนี้เลย ทีนี้พอทานจากไปแลวอันนี้ก็เลยกลายเปนวัดขึ้นมา 
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ที่รอบกวางๆ นั่นทุงนาน่ันมีแตดงนะ เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละ นะ ทุงนานั่นมีแตดงนะนั่น 
เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละ เราก็ติดตามรอยนี้ละ สรางกฐินถวายทาน บูชาคุณทาน 

สวนวัดโนนเราเคยสงพระไปอยู ไปดูสถานที่เหมาะสมอยูแลวเราจึงใหพระอยู
ตลอดมา เพราะฉะนั้นเราจึงไดไปทอดกฐินให นี่ละเรื่องราวตนเหตุ ถาใครยังไมทราบก็
กรุณาทราบเสีย เปนอยางนั้นแหละ 

โยม ขออนุญาตนะเจาคะหลวงตา เมื่อวันกอนนี้หลวงตาบอกใหหนูทํากรรมฐาน 
หนูก็เลยไดพุงไปแลวนะคะ หลวงตาบอกวาถาไดจังหวะแลวใหพุงเลย 

หลวงตา แลวเปนยังไง 

โยม ทีนี้หนูก็พุง พอหนูพุงแลว หนูก็เลยพิจารณาธรรมในใจนะคะ ปรากฏวามัน
แยกขันธหา คือสังขารที่มันเกาะจิตของเรา มันหมุนออกจากใจ หมุนออกไปแลวก็
ความรูสึกมันบอกวา นี่คือสังขารสมมุติเปนฝายโลก แลวมันก็เปนโลกหมุนๆ อยู และตัว
สังขารนี้ที่วามันปรุงๆ ใหเราเกิด แก เจ็บ ตาย เมื่อมีเกิด แก เจ็บ ตายก็เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา แลวสมมุติทั้งหลายก็เปนของโลกอยางเชน พระอรหันตนอย อรหันตใหญก็อยูใน
สังขารนี้ เมื่อเปนสังขารทั้งหลายนี้ก็เปนสมมุติ เปนโลกภายนอก แลวตอมาหนูก็มามองดู
จิต ดูกายของตัวเอง มาพิจารณารางกายของตัวเองก็เห็นเปนธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ สวน
ของรางกายนี้ก็เปนสังขารสมมุติเชนเดียวกันกบัโลก เมื่อเปนเชนเดียวกับโลกนี้ มันก็ถลม
ลง รางกายนี้ถลมลงเปนธาตุทั้งส่ีคอื ดิน น้ํา ลม ไฟ เกดิ แก เจ็บ ตายก็เปนสมมุตทิั้งหมด
ในรางกายนี้ ก็เหมือนกบัโลกภายนอก ทั้งเขา ทั้งเราก็เปนอันธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีเกิด มีแก เจ็บ ตายดวยกันเหมือนกนั แลวก็เปนธาตุเหมือนกัน 

หลังจากนั้นเมื่อพิจารณารางกายนี้ถลมลงไปแลว ก็มาพิจารณายอนดูจิตของตัวเอง 
ก็เห็นจิตอวิชชาอยูภายใน ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิด แก เจ็บ ตาย เมื่อพิจารณาจิต
อวิชชานี้ หนูก็ถามจิตอวิชชาวา อาวแลวเปนยังไงที่วาความไมรูนั้น เขาก็บอกวาตอนนี้
อวิชชาไดรูแลว เขาบอกวารูแลว อาวแลวตัณหาละที่วา อยากได อยากด ีอยากมี อยากรวย
นั้นยังอยากอยูไหม เขาก็บอกวาเขาไมอยากเพราะวารูความจริงของโลกแลววา โลกน้ีเปน
เพียงแคสมมุติ เปนแคแดนเกิด แก เจ็บ ตายเทานั้น แลวหนูก็ถามตัวอุปาทานอีก ตัว
อุปาทานนี้ก็คือตัวยึดมั่นถือมั่นในสมมุติทั้งหลายที่สังขารปรุงขึ้นมา หนูก็ถามอีกวา ยังถือ
อยูอีกไหม เขาก็บอกวาเขาไมถอืแลว 

หลวงตา เอาๆ ยนเขามาๆ เวลาเราจวนเต็มที่แลว 



 ๑๒

โยม เมื่อพจิารณาตรงนี้จบลงไปปบ หนูก็ไปมองเห็นจิตของพระพุทธเจาเปนดวง
สวางขึ้นมา แลวหนูก็ถามวา จิตของพระพุทธเจา จิตของพระอรหันตคือความบริสุทธิ์นี้กับ
ความสวางไสวนี้ยังเรียกวาเปนสมมุติอยูอกีหรือเปลา จิตก็บอกวา จิตของพระพุทธเจาเปน
จิตที่บริสุทธิ์แลว ไมมีสมมุติใดเขาไปเคลือบแฝงในนั้น เราจะวาสวางก็ดี เราจะวาบริสุทธิ์
หรือไมบริสุทธิ์กด็ี จะวาวางก็ดี ไมวางก็ดี เพราะวาจิตของพระอรหันตนั้นหมดสมมตุิโดย
ประการทั้งปวง จิตมันพิจารณามาอยางนี้เจาคะ 

หลวงตา เออ เทาที่พดูมานี้นาฟงอยูแลว ใหหมุนอยูในนี้ หมดสิ้นไมหมดสิ้นก็จิต
เปนนักรูใหมันรูอยูตามรอบขางๆ ตลอดไปนะ เขาใจเหรอ รูตัวเองรูเหลานี้ละ มันจะยน
เขามานี้ สันทิฏฐิโก มันจะบอกเปนลําดับลําดาไป เอาเทานั้นละวันนี้ เทาที่พูดมานี้ถกูตอง
แลว (หลวงตาครับ ทานลภถวายปจจัยสี่หมื่นครับ) เออๆ ทานลภมาหรือยังน่ี มาจาก
โรงพยาบาล(มาแลวครับ มาอยูที่กุฏแิลวครับ) เออ นึกวาจะไปสรางโรงพยาบาลที่นั่น เห็น
ไปไดหลายปแลว เรายังไมไดถาม ทานลภไปสรางโรงพยาบาลมีคนงานกี่คน พอดีมาแลว 
อาว มันสะดุดแย็บๆ นะกรรมฐานเรา นี่ไมไดคุนกับอะไรนี่วะ พูดตรงๆ รักษาความเปนก็
รักษา รักษาจนเปนบาก็มีเขาใจไหม รักษาอยูในวงของธรรมจะรูความพอดิบพอดีทกุอยาง 
นั่นมันตางกันนะ 

นี่กะวาประมาณสัก ๙ โมง ๕๐ นาทีจะพอดีละมั้ง เรากําหนดวา ๙ โมง ๕๐ นาทีจะ
ออก กะวา ๑๐ โมงมันจะชาไป เลยวาทางนี้จะพอดีเสร็จเรียบรอยแลวก็ประมาณ ๙ โมง 
๕๐ นาที เราก็ออกละ ไปสบายๆ เรา ถาเห็นอะไรตามทางกเ็อาไปอีกนะ ถารถเราไมแนน
มันหากเปนอยางน้ัน มันเหมือนแมครัวนะเวลาออกจากวัดไปแลว ไปที่ไหนอันนั้นก็ดีอันนี้
ก็ดีเอาจนเต็มรถ เต็มทุกทีเราไปไหนเต็มเลย เต็มไปหมดอยางน้ันแหละ เมื่อวานนี้ก็เอาไป 
เอาไปไมไดเลย เต็มรถแลวเมื่อวานนี้แนนเอี๊ยดเลย อยางน้ันละไปไหนเต็มเลย ไปละที่นี่ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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