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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

พระกรรมฐานไมมีทางจงกรม 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๒๙ ครับผม) เวลานี้เอาแนนอนไมไดพระเขาออกๆ ถาในพรรษาก็
คงเสนคงวา ออกพรรษาแลวมีเขามีออกตลอด พระในครั้งพุทธกาลทานพอออก
พรรษาแลวทานจะออกหาเที่ยวที่วิเวกสงัดในปาในเขา มีในตํารับตํารา นั่นละคือองค
ศาสดาอยูในตํารา ใหดูตําราคือองคศาสดา พระในครั้งพุทธกาลพอออกพรรษาแลว
ทานไปละ เขาในปาในเขาไปภาวนา ไมยุงกับอะไรพระในครั้งพุทธกาล ไมมีอะไรยุง 
ไมใชพระกวนบานกวนเมืองเหมือนอยางพระปจจุบันนี้ พระปจจบุันนี้นักกวนบานกวน
เมือง เปนบาลาภบายศไปหมดเดี๋ยวนี้ พระหัวโลนๆ ทานใหสมณศักดิ์ อะไรจะยิ่งกวา
ธรรม ธรรมนี่เลิศเลอโลกยอมกราบทั้งน้ัน มันเปนบาอะไร 

พระเราบวชเขามาแทนที่จะละกิเลส ถอดถอนกิเลส มันโกยเอากิเลสเขามา มีแต
ยศแตลาภ ชื่อเสียงโดงดัง ประสาชื่อตั้งฟากจรวดก็ไดยากอะไร ใหมีธรรมอยูในใจอยู
ไหนสบายหมด เอาซนิักภาวนาเอาใหเห็นประจักษ วาพระพุทธเจามีจริงหรือไมจริง 
พระพุทธเจาหลอกสัตวโลกหรือกิเลสหลอกสัตวโลก เอามาเทียบกันซิ จาเขาในหัวใจน้ี
แลวเทานั้นพอ พระพทุธเจาทานไปถามใคร พอตรัสรูผางขึ้นมาสอนโลกไดทันทีทั้งสาม
โลก โลกมนุษย เทวดา อินทร พรหม ไปไดหมด นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนโลก พระ
สาวกทั้งหลายพอปฏิบัตธิรรมไดรูเห็นขึ้นภายในใจแลว ก็เปนแบบเดียวกัน ถูกตอง
แมนยําเหมือนกัน เปนแตภูมิตางกนัตามนิสัยวาสนาเทานั้น 

ศาสนาเปนสิ่งที่ทําโลกใหสงบรมเย็น กิเลสทําโลกใหเดือดรอนวุนวาย ไมรูจัก
เขาจักเราแหละถาลงเปนกิเลส มีแตจะเอาๆ กวาดตอนเขามาๆ นี้คือกิเลส ถาธรรม
แลวดูกวางขวาง ดีไมดีไมดูเจาของเลย ดูแตสัตวอื่นนั่นละมาก นั่นละเมตตาธรรม ทาน
ไมไดดูกวาดตอนเขามา ทานดูเบิกกวางออกไปดวยความเมตตา สุดทายตัวเองทานไม
คอยสนใจ กินอะไรใชอะไรก็แลวแต เอาจะอดก็อดบาง แตความภาคภูมิใจในความ
เมตตาตอโลกทั่วๆ ไป ตอเพื่อนฝงูนี้เต็มหัวใจทาน นั่นละธรรมไปทีไ่หนเบิกกวางๆ ไป
ที่ไหนเย็น...ธรรม กิเลสไปที่ไหนตีบตันอั้นตู ไมมีใครอยากคบคาสมาคม นั่นคือกิเลส 
จําเอาไวทุกคน 

เราเปนลูกชาวพุทธ กิเลสเปนตัวยังไงดูในหัวใจเรานั่นนะ เมียมันก็อยากได ๑๐ 
คน ผัวอยากไดรอยคนนูนนะ นี่คือกิเลส จําเอานะ มันไมมลีะคําวาพอลงกิเลสแลว ถา
ธรรมแลวพอ อันเดียวพอ นี่เรียกวาธรรม กิเลสไมมีคําวาพอ 
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ทานทั้งหลายเขามาในวัดในวา ดูส่ิงที่เปนคติตวัอยางมีเยอะในวัด ทานไปหา 
กวาดเขามาๆ เปนคติตัวอยางแกองคทานเองและสอนผูอื่นดวย นั่นเรียกวาวัด คือ
รวบรวมขอวัตรปฏิบัติอันดีงามเขามา ทั้งตนกป็ฏิบัติ แจกจายใหกันไปปฏิบัติ เชนอยาง
เทศนาวาการ คือแจกจายอรรถธรรมใหไปปฏิบัติ เพื่อเปนสิริมงคลแกตน 

หางเหินศาสนาเทาไรโลกยิ่งจมลงๆ แตกิเลสมันหลอกวาโลกเจริญๆ เจริญดวย
ไฟ ใครจะไปเชื่อหัวมัน มีใครกราบกิเลส แตธรรมโลกเขากราบกันทั่วหนา กิเลสไมมี
ใครกราบ แตชอบหมอบหัวใหมันเหยียบเอาๆ นาทุเรศนะ ใหธรรมขึ้นมาที่ใจแลวมัน
จาออกหมด ปดไมอยู นั่นละพระพุทธเจาที่วา โลกวิทู รูแจงโลก ปดไมอยู เปดออก
หมด ที่ปดนัน่คือกิเลสมาปดใหมืดดาํกําตา ถาเปนธรรมแลวเบิกกวางออกไป จากน้ันก ็
อาโลโก อุทปาทิ สวางจาตลอดเวลา พากันเอาไปปฏิบัตินะธรรม 

จะไมมอีะไรเหลือในชาวพุทธเรานะ มีแตชื่อนะเวลานี้ มันดีดมันดิ้นกับกิเลส
ตัณหา เปนบากันไมรูจักเปนจักตาย ไมรูจักเข็ดจักหลาบ คือมนุษยชาวพุทธเรานี้แหละ 
ชาวพุทธเรา ชาววัดเรานี้แหละ ที่เขาไมรูภาษีภาษายกไวเสีย ไอพวกเรารูภาษีภาษาแต
มันหนาดานซิ ยิ่งพระเรานี้หนาดาน ดูไดเมื่อไรพระหนาดาน มันนาทุเรศนะ 
พระพุทธเจาบวชแลวใหสละลาภยศสรรเสริญ โลกธรรม ๘ ปดออกใหหมดๆ  แตนี้มัน
ไปเที่ยวหากวานเขามาๆ เหยียบหัวพระพุทธเจาเขามาเวลานี้ กิเลสมันอายเมื่อไร หนา
ดานที่สุดคือกิเลส ไมมีใครหนาดานเกินกิเลส มันอยูในหัวใจเราทุกคนๆ ถาเอาธรรม
เขาไปจับมันก็รูกิเลส ก็มีหิริโอตตัปปะ รูจักอาย รูจักพอ ถาเปนแตกิเลสลวนๆ แลวไมรู
เลย หนาดานที่สุดคือกิเลสน่ันละ หนาบางที่สุดคือผูมีธรรม รูดีรูชั่วทุกอยาง พากนัจํา
เอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 (คณะศรัทธาจังหวัดแมฮองสอน ขอกราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน ตั้งอยู ณ วัดบานใหม อ.เมือง จ.แมฮองสอน ซึ่งประกอบดวยเสาสูง ๑๘ 
เมตร เครื่องสงวิทยุ ๓๐ วัตต พรอมอุปกรณตางๆ แดองคหลวงตาและเปนสมบัติของ
สงฆ ออกอากาศดวยระบบเอฟ.เอ็ม คลื่นความถี่ ๙๔ ออกอากาศตั้งแตเวลา ๐๔.๐๐ 
น. – ๒๒.๐๐ น. ทุกวัน โดยกําหนดใหเปนสถานีวิทยุลูกขาย รับสัญญาณจากสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต เร่ิมออกอากาศตั้งแตวันที่ 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนตนมา)  
 พูดถงึแมฮองสอนนี้ก็ดีอยางหนึ่ง คําดุอันนี้ดีอยางหนึ่ง คือเราไปแมฮองสอนไป
เทศนชวยชาตินี้แหละ แมฮองสอนเราก็ไมเคยไปแตถูกนิมนตไป ไปแมฮองสอนไป
เครื่องบิน ไปพักวัดปา นี่ออกเลยตหีนาผาก เขาพาไปพักวัดปา ปาจริงๆ สถานที่สงบ
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สงัดเรียบรอยทุกอยาง อยูตีนเขา ตามธรรมดาเราไปพักที่ไหนทางจงกรมนี้จะตองม ี
พอลงรถไปปบเที่ยวเดินหาทางจงกรม พอไดโอกาสปบเขานั้นเลย อยางนี้เปนประจํา 
 จนกระทั่งบรรดาลูกศิษยลูกหาจะไดยินทั่วถึงกัน ทั้งๆ ที่วัดเขาไมมีทางจงกรม 
พอเราไปพักวัดนั้นเขาทําทางจงกรมใหเรียบเลย เขาไมเดินจงกรมแตเขาทราบวาเรา
ชอบเดินจงกรม เขาเลยทําทางจงกรมใหอยางเรียบเลย หลายแหงอยางน้ีนะ ในวัดเขา
ไมมีทางจงกรม มีเฉพาะที่ทําใหเรา เราก็รู อันนี้ไปแมฮองสอนวัดนี้เปนวัดปา 
เหมาะสมมากอยูตีนเขา พอไปเราเที่ยวหาทางจงกรม ทั้งวัดไมมีทางจงกรมเลยสําหรับ
พระกรรมฐานเราอยูในปา เราเกิดความสลดสังเวชอยางหนัก คราวนี้เปนคราวที่ระลึก
ไมลืม เกิดความสลดสังเวช  
 พระเราเปนพระกรรมฐานหาทางจงกรมที่จะชําระกิเลสไมมี มนัยังไงกัน เดินไป
เที่ยวคนหาไมมีจริงๆ นะ เดินเสาะไปเสาะมา ไปไดตีนเขานูนนะ ไมใชทางจงกรมละ 
เห็นเปนทางเราก็ไปเดินจงกรมอยูนูน พอกลับมาตอนค่ําพระมาหาก็เอากันใหญเลย ได
พูดเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดก็มีแมฮองสอน มันถึงใจจริงๆ สะเทือนใจมาก ธรรมะจะวาดุวา
เดือดวาเผ็ดวารอนอะไรมันออกพรอมกันเลย เวลามันไปกระเทือนหนักๆ นี้ โอย เปน
น้ําไหล เอาขนาดหนัก มันมาอยางไรพระเหลานี้ เอาอยางหนัก 
 ทีนี้พอเรากลับมานั้นไดทราบขาวทีหลังนี้ในวัดนั้นทางจงกรมเปนแถว มีอยู
หมดเลย นั่นก็ดี อาว มันสะเทือนใจจริงๆ นี่ ในปาและตีนเขาเสียดวย เหมาะสมมาก 
ไปเห็นเราก็ชอบใจทันที แตไปเที่ยวหาทางจงกรมทั้งวัดไมมีเลยซิ มันเกิดความสลด
สังเวชซิ ไมมีทาง เราเดินไปไดตีนเขาแหงหนึ่งไปเดินจงกรมอยูนูน เปนทางพอเดินไป
เดินมาได ไมลืมนะ มาก็เอาใหญเลยกับพระ ไมเคยดุเคยดาแหละเร่ืองอยางน้ี ไดเอา
เสียแลววันนั้น เอาหนักนะ มันสะเทือนใจ พระกรรมฐานเราหาสถานที่เดินจงกรมนั่ง
สมาธิภาวนาไมมีนี้ มันกรรมฐานอะไร มันสะเทือนใจตรงนี้ 
 เฒาแกขนาดนี้เขานิมนตไปเทศนในที่ตางๆ ทั่วประเทศไทย พอลงรถปบนี้จะ
หาแลวนะหาสถานที่เดินจงกรม หาจนได วาอยางน้ันเถอะนะ ไปหาซอกแซก แมจะอยู
ในกลางเมืองหาเอาจนไดในวัดนั้นนะ เราไมเคยเวนทางจงกรม นั่นละที่ไดไปดพุระ
อยางหนักกท็ี่วัดแมฮองสอน ปาก็ปาเรียบเปนสถานที่เหมาะสม นาจะมีทางจงกรมเปน
แหงๆๆ อยูในปาเงียบๆ หรือมีรานเล็กๆ นั่งภาวนา ไมมีเลยนี้มันกระเทือนใจอยาง
หนัก ตระเวนหาไหนก็ไมเห็น ก็ไปไดตีนเขาแหงหนึ่งเดินจงกรม 
 กลับมาตอนค่ําพระมาหาก็เอาอยางหนักทีเดียว แมฮองสอนนี้แหงหนึ่งที่ดุพระ 
มันกระเทือนใจมากทีเดียว พระกรรมฐานเราไมมีทางจงกรมมีความหมายอะไร ขาย
ขี้หนา เอาอยางหนักนะวันนั้น พอกลับมานี้ไมนานทราบขาวแถวนั้นทําทางจงกรมหมด
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เลย เออ ดอุยางน้ีไดผลดี เร่ืองธรรมนี้ใหไดเห็นเขาไปซินะ พูดอยางอาจหาญหรือวา
เลยอาจหาญไปนะ พอมนัไดปรากฏขึ้นที่ใจนี้ตั้งแตเร่ิมแรกไปบวช ไมรูภาษีภาษาอะไร  
 ถามทานพระครูวัดโยธานิมิตร เพราะตอนไปเปนนาคอยูนั้นเห็นตีส่ีตีหาทาน
ออกไปเดินจงกรมเปนประจํา เวลาบวชแลวก็ไปกราบเรียนถามทานถึงเร่ืองการภาวนา 
จะใหภาวนาอยางไร ชอบภาวนา ทานก็บอกวาเอาพุทโธ นี่กภ็าวนาพุทโธแหละ ทานวา
อยางน้ัน จับติดเลย นั้นละทีนี้จิตมันลง ไมเคยเปนไมเคยเห็นแตเกิดมาไมเคยเลย มัน
ลงอยางอัศจรรยจริงๆ ก็ภาวนาพุทโธๆ ละ ภาวนามากี่วันก็ไมรู แตมนัมาเปนเอาวัน
นั้นซี 
 เหมือนเราดึงจอมแห แหตากเอาไวนี้ พุทโธๆ เหมือนจอมแหจับดึง ทีนี้ตีนแห
หดเขามาๆ คือกระแสจิตเหมือนตีนแห คอยหดเขามาๆ ยิ่งเปนจุดสนใจ สติยิ่งจอ
เขาๆ หดเขามา มาเปนกองแห พอมาถึงตัวแลว นี่ละจิตรวมกระแสเขามาหมดมาเปน
ตัวผูรู เดนอัศจรรยอยูในนั้น แหม อัศจรรยจริงๆ จนกระทั่งทกุวันนี้ยังไมลืม นี่เปนครั้ง
แรกในชีวิตของเราดวย ชีวิตแหงการบวชของเราดวย มันตื่นมันเตนอะไรพูดไมถูกเลย  
 วันหลังนี้จะเอาใหญเลยไมไดเร่ือง คอืมันไปเอานูนมาเปนสัญญาอารมณ มันไม
เอาปจจุบันเปนงาน มันไปเอาอดีตทีเ่ปนมาแลวมาเปนงาน มันก็ไมไดเร่ืองซิ พอจางๆ 
ไป พอทอดธุระแลวก็เขาปจจุบันเปนอีก เรียนหนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หน เราไมลืมนะ 
เปนแบบอัศจรรย นี่ละมันฝงลึก ลงธรรมไดเขาถึงจิตแลวอยางไรมันก็ไมลืม ทกุส่ิงทุก
คุณคาราคามาอยูที่ใจหมด สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขาก็เถอะ วาอยางน้ันเลย 
ไมไดประมาท คือพดูตามหลักความจริง 
 พอธรรมเขาสูใจ ใจมีความสงบเย็นเขามาจนเกิดความอัศจรรย แลวคุณคา
ทั้งหมดเหลานั้นไหลเขามานี้หมดเลย ไมไดสนใจกับอะไร เพราะฉะนั้นมันถึงปลอยโลก
ไดซิ อันนี้มคีุณคามาก ปลอยเขามาหมดแลวมาอยูที่จิต ถึงขั้นบริสุทธิ์ปลอยหมดโดย
ส้ินเชิง นี่ละจิตเมื่อถงึขั้นบริสุทธิ์ พูดใหมันชัดเจนเสีย นี่เราจวนจะตายแลว พูดจะวา
อาจหาญมันก็เลย เพราะไมเคยมีสะทกสะทานกับอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ เราพูด
จริงๆ จึงพูดไดเต็มปากเต็มคําทุกอยางตามหลักความจริง เราไมเคยสะทกสะทานกับ
ส่ิงใดผูใดเหนือธรรมไปได ธรรมเปนยังไงออกตามเรื่องตามราว นี่ละที่เขาวาหลวงตา
บัวปากเปราะ ดุเกง 

ไมใชปากเปราะ นี้ปากธรรม ดุก็ดุกิเลส ปากกิเลสมันมีเต็มบานเต็มเมือง ปาก
ธรรมออกเทานั้นโจมตีกันอึกทกึ เราเฉย ถาปวดตดเราจะตดใหมันฟงดวยซ้ําไป นี่ละ
อํานาจของจิต เวลาธรรมเขาสูจิตแลว วันนั้นปวนเปยนทั้งวันเลยไมไปไหนนะจิต อยูใน
นี้ละ คือเปนแลวมันผานไปแลว อัศจรรยอยูในนี้ละ วันหลังเอาอีกๆ แตเวลาเอามันไป
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หมายสัญญาอดีตไมมาปจจุบันมันก็ไมลง ทีนีพ้อจิตจางไปๆ เร่ืองสัญญาอดีตก็ดับไปๆ 
แลวกลับมาเปนอีก เรียนหนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หน นั่นละที่นี่ฝงลึก พอออกจากนัน้ก็
บึ่งถึงพอแมครูจารยมั่นเลย พอเขาถงึเหมือนกับทานจับเรดารไวเลย พูดเหมือนฟาดิน
ถลมเราไมไดลืมนะ เพราะเปนวันแรกครั้งแรกดวยไปหาทาน ไปดวยความเตม็ใจจดจอ
จริงๆ เอาทานเปนหัวใจเลยเทียว 

ทานก็เปดเรดารออกกางเลย ทานมาหาอะไร ขึ้นเลยทันที ทานมาหามรรคผล
นิพพานเหรอ ทานมาหาธรรมหรือมาหากิเลส ขึ้นอยางน้ีเราไมลืมนะ ตนไมเปนตนไม 
ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ เปนสภาพของสิ่งน้ันๆ ไมใชธรรมไมใช
กิเลส ไมใชสุขไมใชทกุข ธรรมแทกเิลสแท สุขแททุกขแทอยูที่ใจ นั่นทานไลเขามาๆ 
เอา ใหทานภาวนาใหดี ใหเห็นเรื่องน้ี พระพุทธเจาทานเห็นตรงนี้ดวยการภาวนา มันยิ่ง
ดูดดื่มนะเพราะไปดวยความตั้งใจเต็มเหนี่ยว ทานก็ใสเอาเต็มเหนี่ยว 

พอลงจากศาลาเล็กๆ ของทานไปยังไมถึงที่พกัเลย มันถึงใจแลวนั่น แลววาไง
ที่นี่เมื่อมาหาทานไดถึงใจแลว แลวเราเปนยังไงจะจริงไหม ถามเจาของ ทางนี้ขึ้นทันที
เลย ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น เพราะมันถึงใจจากฟงทานมาแลว มาถามตัวเองมันก็
รับกันปงเลย ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น นั่นละความเพียรจึงตั้งแตบัดนั้นมา ความ
เพียรเอาเปนเอาตายความเพียรของเรา มันเปนนิสัยผาดโผน กําลังมันรุนแรง ถาวาไป
ทางไหนมันจะพุงของมนัเลย ขาดสะบั้นไปเลย อะไรผานไมได นี่ก็เปนนิสัยจริงจังตั้งแต
เปนฆราวาสมา พอมาบวชมาอานธรรมะธัมโมนี้จึงไดรูวา ออ เรานี้มีนิสัยจริงจังมา
ตั้งแตเปนฆราวาส 

เราจะทราบไดคือ ลงไดล่ันคําวาไปวาทําแลว ตองทําไมทําไมได ตั้งแตเปน
ฆราวาสก็เปนอยางน้ัน ทีนี้เวลามาบวชแลวมาอานธรรมะ ออ ธรรมะเหลานี้บอกความ
สัตยความจริง ความสัตยความจริงน้ีเราเคยเปนมาแลวตั้งแตฆราวาส นั่น ที่นี่มันก็
กลมกลืนกันเขาเลย พอฟงทานแลวทีนี้เอาตายเขาวาความเพียร เพราะฉะนั้นจึงมแีต
นิสัยผาดโผนนะเรา ทําความเพียรอยูกบัทาน ทานก็นิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหน 
แตทานรูจักประมาณ ทานเปนจอมปราชญ เราเปนจอมโง มแีตใจ ทานวายังไงก็เอาหวั
ชนเขาเลยๆ ทานจับดึงเอาไวไมงั้นมนัหัวแตก ถาวานั่งตลอดรุงก็ฟาดเสียจน โธ นี่ทาน
ก็ร้ังเอาไว 

ออกทางดานปญญาก็เหมือนกัน ทานก็ร้ังเอาไว เขาอยูสมาธิก็เหมือนหมูขึ้น
เขียง ทานลากออกเราไมลืมนะพอแมครูจารยมั่น จอลงตรงไหนถึงใจทุกอยางไมลืมเลย 
นี่ละคุณคาของทานมาเต็มอยูในหัวใจนี้หมดเลย ทานพูดตรงไหนปฏิบัติตามนั้นดีด
ผึงๆ เลย สวนมากมักจะมีแตทานรั้งเอาไว คือนิสัยผาดโผน ถาวาออกทางดานปญญา
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มันก็ไมนอนทั้งวันทั้งคืน เขาไปหาทาน ทีแรกอยูในสมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียง ไมอยาก
คิดอยากปรงุ นั่งทั้งวันก็นั่งได จิตมีอันเดียวรูเดน ไมมีอารมณอะไรมาคิดมาปรุง 
ความคิดปรุงเหลานี้ทําใหรําคาญใจ จิตรูอยูอันเดียวนี้ไมมีอะไรกวนแสนสบาย วางั้นนะ 
ในขั้นสมาธิก็วาแสนสบาย 

ทีนี้มันไมอยากออกซิ มนัเลยลืมเรื่องปญญา พอไปถึงขั้นทีท่านจะขนาบแลวก็
ไลออกจากทางสมาธิ สมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียง ขึน้เลยที่นี่นะ นอนอยูบนเขียง เขาหั่น
หอมกระเทียมแลวก็เขี่ยลงใสเขียงคลุกเคลากัน เปนยังไงมันดีไหม ทานวางั้น สมาธิ
ของทานนะ โอย ทานใสเอาอยางน้ันละ สมาธิของทานสมาธิหมูขึ้นเขียง คลุกเคลาดวย
หอมกระเทียมมันดีไหม อยางน้ันละพอแมครูจารยมั่น ทานเอาเด็ดนะเพราะทานรูนิสัย 
คือพูดธรรมดากับเรานี้เหมือนพอแมกับลูก เพราะความสนิท ความเมตตา แตพอหัน
มาดานธรรมะนี้ทานจะเปรี้ยงทันทีเลย ไมเคยที่จะพูดธรรมดาถาพูดเรื่องธรรมะกับเรา 
ตองเปรี้ยงๆ เพราะทานเห็นนิสัยอยางนี้ เราไมลืมบุญลืมคุณ 

ออกทางขั้นปญญามันก็ไมไดหลับไดนอนทั้งวันทั้งคืน ลงเดินจงกรมนี้จนขากาว
ไมออก นั่นละเอาขาเปนเครื่องตัดสิน มันไมดูเวล่ําเวลา คือกิเลสกับธรรมอยูในจิตนี้ 
มันจะหมุนของมันตลอดเวลาไมไดคิดไปถงึมืดแจง อะไรๆ ไมคิด ดนิฟาอากาศไม
สนใจ สนใจตั้งแตกิเลสกับธรรมฟดกันอยูวงในคือจิต ถาลงไดเขาทางจงกรมแลว
เทานั้นเหมือนวาออกไมเปน จนกระทั่งกาวขาไมออก นั่นละเปนเครื่องตัดสิน มนั
เหนื่อยพอแลวมันกาวขาไมออก อาว ไปไมไหวแลวพัก เปนขนาดนั้นนะถาลงไดลงทาง
จงกรม ไมวากลางคืนกลางวันเหมือนกันหมด เพราะทางนี้มันหมุนอยูภายใน นี้เรียกวา
จิตมันเขาภายใน จิตเปนอัตโนมัติฆากิเลสโดยอัตโนมัติเปนอยางน้ัน 

ทานทั้งหลายไมเคยเห็นใหฟงเสียนะ เห็นตั้งแตกิเลสมันทําลายหัวใจสัตวโลก
โดยอัตโนมตัิของมัน ไมวาจิตดวงใดๆ อยูที่ไหนก็ตามมันจะคิดจะปรุงแตเร่ืองกิเลส
โดยอัตโนมตัิของมันทั้งนั้นทีเดียว แตกอนเราก็ไมเคยคิดเรื่องอยางน้ี แตเวลาธรรมเปน
อัตโนมัติแกกิเลสโดยอัตโนมตัิแลวมันถึงมารับกันปง ออ นี่เวลาธรรมฆากิเลสมันก็ฆา
แบบเดียวกับกิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกโดยอัตโนมัติ อันนี้มันฆากิเลสก็ฆาโดยอัตโนมตัิ
เหมือนกัน มันรับกันเลย ไมไปเรียนจากไหนเรียนจากนี้ อยูที่ไหนมันอยูไมไดมัน
จะตองหมุนของมันตลอด จนกระทั่งพูดใหสุดขดีเสียวา กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม
มีอะไรเหลือเลย หมดทุกขโดยสิ้นเชิง 

ใครเปนคนสรางทุกขขึ้นมามันก็บงบอกชดัเจนวากิเลสเทานั้น นั่น พอกิเลสขาด
สะบั้นลงไปทุกขหมดในหัวใจของทานผูส้ินกิเลสแลวไมมีทุกข ตั้งแตบดันั้นจนกระทั่ง
นิพพานก็เปนนิพพานเที่ยงไปเลย มันเห็นชัดๆ อยูในหัวใจนั่นการภาวนา นี่พูดถึงเร่ือง
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จิตมันดิ่งตอการภาวนา พอมาถงึทานอาจารยมั่นแลวทานพูดใหฟงอยางถงึใจ ทางนี้ก็
ไปถามตัวเอง เปนยังไงที่นี่ไดฟงธรรมของทานอยางถึงใจแลวเราจะจริงไหม ทางนี้ก็
ตอบทันทีเลย ตองจริงไมจริงตายเทานั้น ตั้งแตนั้นมาละที่นี่เอากันหนักเลย แลวก็เห็น
ผลขึ้นโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงที่วามันจาเลย กิเลสขาดสะบั้นจากจิตใจแลวไมมีอะไร
กวนใจ มีกิเลสเทานั้น ไมวาสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียดเปนภัยทั้งน้ัน 

กิเลสเปนภัยตอใจ พอกเิลสขาดสะบั้นลงไปแลวหมดภัย มีแตคุณลวนๆ คือ
ธรรมกับจิตเปนอันเดียวกัน นั่นละการปฏิบัติภาวนา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศ
เลอสุดยอดแลว จี้เขาถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ไมมีศาสนาใด เราไมไดดถููกเหยียด
หยาม เราเอาความจริงเขามาพูดตามหลักธรรม เร่ืองธรรมของพระพทุธเจานี้ชี้บอก
จนถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ผูปฏิบัติตามนั้นพนไดจริงๆ ไมสงสัย ปจจุบันสดๆ 
รอนๆ จึงเรียกวา อกาลิโก ไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลามาทําลายไดถาผูทําความดียังทํา
ตลอด ความดีจะเปนตลอด ผูทําความชั่วตลอด ความชั่วจะมีตลอด จงึเรียกวา อกาลิโก 
ดวยกันทั้งฝายกิเลสและธรรม 

ใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัตินะ เวลานี้เมืองไทยเรามันมีตั้งแตชือ่เทานั้นเมืองพุทธๆ 
รวมทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสที่รวมแลวเปนลูกชาวพุทธ เดี๋ยวนี้มันเปนลูกชาวผีไป
หมดแลวนะ ในวัดก็กลายเปนสวมเปนถานแลว วัดแทนที่จะเปนสถานที่บําเพ็ญเพียร
ภาวนามันกลายเปนสวมเปนถาน อะไรอยูในสวมในถาน มูตรคูถอยูในสวมในถาน 
มูตรคูถคืออะไร พระเณรปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนวหาชิ้นดีไมไดเลย เปนเหมือน
มูตรเหมือนคูถก็เลยกลายเปนสวมเปนถานบรรจุมูตรคูถไวนั้นเสีย ศีลธรรมไมมีในใจ 
นี่มันนาสลดสังเวชนะ 

นี่ก็พูดถึงเร่ืองไปแมฮองสอน ดุพระดุหนักจริงๆ พอกลับมานี้ทราบขาววา
ทําทางจงกรมหมดวัดเลย มันกระเทือนใจมาก ตรงนั้นละตรงที่ไดดมุาก ไปที่ไหนปบลง
รถแลวเราจะเขาไปสอดแทรกหาที่นั่นที่นี่ หาที่เดินจงกรมไดเปนที่เหมาะสมๆ 
จนกระทั่งไปในที่ตางๆ ทั้งๆ ที่วัดนั้นเขาไมเดินจงกรมกันแตเขาก็ทาํทางไวใหเรา 
แสดงวาเขาทราบขาวมาแลววาเราเดินจงกรมเปนประจํา ทําทางจงกรมอยางดีไวสําหรับ
ที่พักของเรา มีหลายแหงนะทําไวๆ ไปที่อื่นไมมี มีทางจงกรมของเราแหงเดียวๆ 

โอ ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ นะ ถูกเหยียบย่ําทําลายดวยฝาเทาของกิเลส
จนไมมีธรรมโผลขึ้นมาเลย มีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจ การแสดงออกของมูตรคูถเปนไฟ
เผาโลกไมมีส้ินสุด ถาเปนธรรมก็เปนน้ําดับไฟ ระงับดับทุกขไดเปนลําดับลําดา ระงับ
ไดโดยสิ้นเชิงก็บริสุทธิ์เต็มที่ เปนบรมสุข ความทุกขไมมีในหัวใจของทานผูส้ินกิเลส ให
พากันจําเอา เอาละวันนี้พอ 



 ๘

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

