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หมอบตามกิเลสเปนทุกขเร่ือยไป 
 

กอนจังหัน 

พระเทาไร (๕๖ ครับ) นูนนะวันน้ีฟงซิ ๕๖ เม่ือวานน้ี ๔๑ มาเร่ือย ออกพรรษานี้
ไหลเขามา ๆ เราจะตาย มองไมทัน พิลึกจริง ๆ พระจัด(อาหาร) ใสบาตรเจาของเองนะ 
จัดอาหารมาเปนสวนกลาง ใครตองการจะตักเอามากนอยตามอัธยาศัยของเจาของที่กลม
กลืนดวยธรรม ไมใชกลมกลืนดวยกิเลสความโลภนะ ใหดูธรรม ดูหัวใจ ดูอาหาร เทียบเขา
ไป ๆ อยางน้ันจึงเรียกวาผูปฏิบัติธรรม มองดูแตอาหารไมมองดูธรรม โลภมาก กินตายกับ
ท่ีเลยพระประเภทน้ัน ดูอาหาร ดูใจ ดูธรรม ธรรมอยูกับใจ อะไร ๆ ไมสําคัญย่ิงกวาธรรม
อยูกับใจ อดยอมอด อิ่มยอมอิ่ม ตายยอมตาย ตายดวยธรรม พน น่ัน ตายดวยความโลภ 
จม น่ัน พากันจําเอานะ ทีนี้ใหพร 

หลังจังหัน 

 ที่ถามถึงเจาคุณที่วัดโพธิฯ เร่ืองทอดกฐินน้ันเพราะความเปนหวง พระเปนจํานวน
มากจะเปนยังไง ปรกติวัดน้ีก็เปนวัดหลวง ตองเปนกฐินหลวงเขามาทอดเทานั้น คนอื่นไม
ไดมาเกี่ยวของ นอกจากเขามาขออนุญาตทางหลวงแลวก็ใหไป เราเลยคิดเปนหวงข้ึนมา
ขณะกําลังฉันจังหันนี่ คิดปุบปบข้ึนมาเลยรีบถาม ถาไมมีจริง ๆ แลว ดีไมดีเรื่องโกลาหล
จะเกิดข้ึนในวันน้ี ถาวัดโพธิไมมีกฐินเลยนี ้วันน้ีเปนวันครบรอบกฐิน นี่จะโทรไปถึงทานเจา
คุณเด๋ียวน้ี จะทอดกฐินวันนี้ตอนบาย ใสปวะเลย เอาจริง ๆ นะเราไมไดเหมือนใคร เพราะ
เปนหวงพระ 

คือ อานิสงสกฐินทําใหพระไดรับความสะดวกสบายต้ังหลายดานหลายทาง ไปถึง
เดือน ๔ เพ็ญนูน อานิสงสของการเขาพรรษานี้ได ๑ เดือน คือตั้งแตวันเดือน ๑๑ แรมคํ่า
หนึ่งไปถึงเดือน ๑๒ เพ็ญ เชนวันน้ี อานิสงสทําใหพระทานไปสะดวกสบาย มีหลายขอตาม
พระวินัย ทรงอนุญาตไว แลวทีนี้เมื่อไดรับกฐินแลวจะตอจากวันนี้ขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึง
เดือน ๔ เพ็ญ อานิสงสท่ีรับกฐินแลวนะ ทีนี้พระวัดโพธิฯ มีจํานวนเทาไร เราพึ่งมาระลึกได
เด๋ียวน้ี ธรรมดาก็เปนวัดหลวงอยูแลว เดี๋ยวปุบปบขาดไปเสียไมมีใครมาทอด หากวาไมมี
จริง ๆ เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้อยางไมเคยคาดเคยฝน เอาจริงดวยนะ ปงปงเด๋ียวน้ันเลย 
ตอนบายวาง้ันเลยนะ 



 ๒ 

ทอดกฐินตอนบาย กฐินหลวงตาบัวตอนบาย มันไมมองหนามองหลังอะไรอีตาคน
น้ี เขาจะวาอยางน้ันละนะ อยากทอดเมื่อไรก็ทอด เมื่อมันผานไปแลวก็เปนปรกติธรรมดา 
หากวาไมมีจริง ๆ วันน้ีจะข้ึนแน ๆ เลย แบบฉุกละหุกอยางไมเคยคาดเคยฝน สั่งปุบปบ 
ๆ ออกจากน้ีปบเขาธนาคารเลยเทียว ถอนปุบปบ ๆ จํานวนเทาไร ๆ เอาเด๋ียวน้ันเลย เปน
อยางน้ันนะ สั่งอยางปจจุบันไมรอเลย นี้ทานยังติดหนี้เขาอยูตั้ง ๔ ลาน คราวกอนติดเทาไร
ผูกํากับ (ทั้งหมด ๑๔ ลานครับ) เออ ๑๔ ลาน แลวเปนพัก ๆ ไปอยางวานะ (เขาขอกอน 
๔ ลาน แลวหลวงตาชวยไป ๒ ลานหา ทางวัดหามา ๑ ลานหา จัดการไปเรียบรอยแลว) 
คือเขาขอ ๔ ลานแลวเขาจะสรางอะไร ๆ เรียกวาเปนพัก ๆ นะ จะสรางใหเสร็จในวงเงิน ๔ 
ลาน ทานก็มาหาเราแหละ ถามทานเร่ือง ๔ ลานน้ันเปนยังไงตามท่ีทานเลาใหฟงสด ๆ 
รอน ๆ 

ฟงเขาใจแลวก็ถามทาน แลวเปนยังไงละเงิน ๔ ลาน (ก็มีอยูในวัด ๑ ลานหา) แลว
นอกจากนั้นละ (โอย ไมมีแลวถึงไดมาหาทานอาจารย) น่ันมัดเขาแลว เอ ยังไงกัน จะ
พิจารณาอีกทีหน่ึง จะใหไปลานหนึ่งกอน ยังอีก ๑ ลานหา วันน้ันพอดีกับเราไปดูตึกโรง
พยาบาลอากาศอํานวย เขาสรางตึกเราไปดู เราอยูนูนก็โทรมาจากอากาศอํานวยมาวัดโพธิ 
ถามวาไดเร่ืองแลวยังท่ีวาเงินขาด ท่ีเราให ๑ ลานแลว แลวของทานมีลานหา รวมเปน ๒ 
ลานหา ท่ีขาดน้ันมีผูมาชวยแลวยัง (โหย ไมมีแลว) ไมรูจะวายังไง เราก็โทรตอบมาเลย 
เอา ถาอยางน้ันใหเลย เปนอันวาให ๒ ลานหานะ เงิน ๔ ลานน่ัน นี่ก็สรางไวมีขอบเขต ถา
ไดเงิน ๔ ลานน้ีเขาจะสรางอันน้ัน ๆ ใหเสร็จถึงน้ัน เขาวาอยางน้ัน ถาเสร็จเรียบรอยแลวก็
ใชประโยชนไดเลย เราก็ใหไปเลย 

เดี๋ยวนี้ยังติดอยูเทาไร (ผูกํากับ: ผูวาฯ กราบเรียนวาถาเสร็จเรียบรอยแลว ทางวัด
ตองใหเขาปละ ๓ ลาน) แลวก่ีปเสร็จละ (ผูวาฯ : คงเหลืออีก ๓ ปครับหลวงตา) ๓ ป น่ี
ถาหากวาไมไดจริง ๆ ทานก็เขามาน้ีนะ จะไปที่ไหนไมไป เขามาน้ีแหละ ทานพูดเขาทีเสีย
ดวยนะ เวลาทานมาหาเรา พอมาก ็(โฮ วันนี้เดินจงกรมก็จิตไมสงบ มีแตเปนอารมณเร่ือง
เงินอยางน้ันอยางน้ี นั่งภาวนาจิตก็ไมสงบ มันไมสงบเพราะติดหนี้) มันไมมีหนหนึ่งหน
เดียวนะท่ีทานมาอาศัยเรา ทานหากมีอยางน้ันแหละ (มันติดหนี้เขาเดินจงกรมจิตก็ไมสงบ 
น่ังภาวนาก็ไมสงบ เลยตองมาหาทานอาจารย) มาทีไรก็ไดทุกท ี ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย
นะ ใหแลวเราไมไดถามภาวนาทาน ทานไดภาวนาหรือเปลา หรือไดเดินจงกรมหรือเปลา 
จิตรวมหรือเปลาไดเงินไปแลว เราไมไดถาม ถาเปนพวกเดียวกันใสปวะเลยละ ทานแก



 ๓

พรรษากวาเรา ถึงจะสนิทกันมากขนาดไหน อาวุโส ภันเต ความเคารพมันก็เปนพ้ืนฐาน น่ี
กฐินผานไปแลวก็เปนอันวาหมดปญหาไป 

มีหลายขอหลายกระทงท่ีไดเปนอานิสงสจากการรับกฐินเรียบรอยแลว ตอไปไดอีก 
๓ เดือน อานิสงสออกพรรษานี้ได ๑ เดือนถึงเดือน ๑๒ เพ็ญเชนวันน้ี แลวจากนี้ไปถึง
เดือน ๔ เพ็ญ อานิสงสนั้นก็ตอกันไป ไปที่ไหน ๆ ไมบอกลาอาจารยก็ไดในเวลาเชนน้ัน ๆ 
อะไรมีหลายขอเราก็จําไมไดหมด ลืม จําไดแตหลักใหญวา อานิสงสแหงการรับกฐินน้ีมี
มาก เปดดูปบก็เห็นทันที เปดเม่ือไรก็เห็นเม่ือน้ันแตเราข้ีเกียจเปด เราไมไดเปดแหละ รู
แตหลักใหญ เพราะฉะนั้นจึงคิดทางโนนละซ ิ มันเปนไปไดเหรอ เชนอยางวัดโพธิฯ ไมมี
ใครทอดกฐินเลย เปนวัดใหญวัดหลวง วัดเปนสิริมงคลมาแตเจาเมืองอุดรทีแรกโนน จะไม
มีใครทอดกฐินเปนไปไดเหรอ อยู ๆ ก็คิดข้ึนมาจึงรีบถามเวลาฉันจังหัน วาทอดเรียบรอย
ไปแลว ไมมีปญหา 

ถาหากวาบันดลบันดาลไมมีจริง ๆ  วันน้ีก็จะบันดลบันดาลรับกันทันทีเลย หลังจาก
ฉันเสร็จเรียบรอยแลว พอทราบเร่ืองแลวส่ังดวนเลย เอาเด๋ียวน้ันผึงผัง ๆ เลย ใหไดตามที่
เราส่ังทุกอยาง ๆ เรียกวาฟาแลบเลยไมรอ ทานเจาคุณทานเปนพระผูมีนิสัยดี คุนกันมาตั้ง
แตเปนมหาเปรียญอยูดวยกัน นิสัยทานสุภาพมาตลอดอยางน้ันนะ แตนิสัยเรามันเหมือน
ลิงตลอดมา ก็มันเปนอยางนั้นจะใหทํายังไง มันเปนของมันเอง นิสัยวาสนาของใครของเรา 
ของทานสุภาพเรียบมาตลอด แตเราเปนลิงมาตลอด เปนอยางน้ันเปนตามนิสัย ทีนี้ตางคน
ตางก็ไมไดสงสัยในนิสัยของตัวเองนะ อยางทานสุภาพเรียบรอยทานก็เหมาะพอดีกับทาน 
ทานก็สบาย เราท้ังลิงท้ังแมวอยูในน้ีเราก็สบาย ไปไหนเอาแมวไปดวย เอาลิงไปดวย เขาใจ
หรือ ไมเขาใจก็อยาพากันเขาใจ สอนมาต้ังแตสรางวัด ขนาดน้ียังไมเขาใจเอาไปฆาเสียให
หมดเลย มันเสียโอวาทคําสอน 

น่ีละท่ีวามหาสมบัติ บุญเรือง วัดนรนาถฯ ทานพูดอะไรผูกํากับจําไดลองพูดซ ิเร่ือง
ทานอานเราออกทุกอยาง ทานเรียนอะไร (ผูกํากับ: ทานทําวิทยานิพนธปริญญาโทครับ 
ทานวาหลวงตาเทศนออกจากอรรถจากธรรมจริง ๆ เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศน
สมัยพุทธกาล ขอสอง เวลาเทศนมีอุปมาอุปมัยประกอบดวย ขอสาม มีตลกขบขันเขา
แทรกดวยเวลาเทศนครับ) นี่ละอันนี้ที่มีลิงกับแมวไปดวยเวลาไปไหน เปนอยางน้ัน สวน
นิสัยทานเจาคุณทานเรียบรอยเร่ือยมา แตสวนมากมีแตเรามักจะบุกทานเร่ือย แตทานก็
เรียบของทานอยู บุกทานเร่ือย ดุทานเร่ือย แตทานก็เรียบของทานอยูตลอด 



 ๔ 

เอาใหญก็ตอนเมรุวัดโพธิที่ไดวาทาน เมรุวัดโพธิที่ใชอยูทุกวันนี ้ แตกอนกําหนด
เพียง ๓ แสนนะ เวลาเสร็จแลวฟาดไปต้ังหาหกแสน ซอมเขาไปอีก ทุกวันน้ีไมทราบเทาไร
นะ เรานะเปนหัวหนาหาเงิน เพราะฉะน้ันเราถึงวาใหทานละซี เขาวาอะไรมาก็ลมตามเขา 
ๆ ถาเหตุผลแลวไมมีการลม มันไมควรลม ๆ หาอะไร เราวาอยางน้ันนะ ควรลมไมมีใคร
บอกก็ลม เชน ลมใสหมอนเร็วปบเลย เราเปนฝายวาใหทานเร่ือย ทานเปนฝายเรียบๆ วัด
โพธินี่ชวยมากนะ คือวาอะไรวาให ๆ จริง ๆ ปงเลย ๆ มาตั้งแตทานเจาคุณอุปชฌายเรื่อย
มา ชวยมาตลอดอยางนั้น สําหรับเจาคุณอุปชฌายน้ีเราเคารพมาก เคารพจริง ๆ ก็เปนพอ
ของเราวาไง แลวรูสึกทานเมตตามากนะ ก็เขากันไดเลย ไปที่ไหนเอาเราไปเทศนทั้งนั้น 

ทานซอมโบสถวัดโพธ ิแตกอนมีชั้นเดียว เดี๋ยวนี้มีถึง ๓ ช้ันขางบน..หลังคา ทานไป
กูเงินจากมหามกุฏมา เรายังจําไดวาเงินแสนสองหม่ืน เงินแสนสองหม่ืนไมใชเลนนะแต
กอน เปนลาน ๆ ทุกวันน้ี ทีน้ีคนน้ันเขามาทอดผาปา คนนี้ทอดผาปา เพ่ือจะเอาเงินหนุน
เขาไปใชหนี้เขา ทางไหนมาก็ตามไมมีเวนแมจังหวัดเดียว รอบท่ัวภาคอีสานน่ี เพราะทาน
เปนเจาคณะภาค เด๋ียวจังหวัดน้ันมา จังหวัดนี้มา มาทอดผาปา มาทีไรทานไมใหพระมานะ 
ทานมาเอง น่ีซิเราจะวายังไง ข้ึนรถมาเลยมาเอาไปเทศนท้ังน้ันแหละ บอกเรียบรอยแลวก็
เทศน ทานมาหาเราเลย อุปชฌายมาหาเราตัวเทาหนูน่ี เราไมไดลืมนะ ไปเทศนใหทุกราย
เลย ภาคอีสานมาทอดผาปาเราไปเทศนใหทุกราย ๆ ไมมีเวนเลย ทานมาเอาไปเทศน ๆ ก็
ดีอันหน่ึงคือวาเทศนแลวเขาถวายกัณฑเทศนเทาไร ๆ เราก็รวม ๆ ไดเยอะทุกครั้ง ๆ  

สําหรับอุปชฌายเราน้ีเทศนท่ีไหนก็ตามเราไมเคยแตะ ไมวาชิ้นใดวัตถุปจจัย
ไทยทานมากนอยเราถวายทานหมดเลย ไมเคยแตะแมแตชิ้นเดียว เปนอยางนั้นตลอดมา 
แมที่สุดไปเทศนวัดโพธินี่ไมใชงานสวนรวม งานผาปาเปนงานสวนรวม เชน เขานิมนตเรา
ไปเทศนงานเผาศพ แตกอนเมรุไมม ี มีแตเมรุสํารอง ผูใหญ ๆ เขาตายแลวเขามานิมนต
เราไปเทศน นิมนตเราไปในงาน คร้ันไปแลวเขาถวายเทาไร ท้ังหมดเรามอบถวายทานเจา
คุณเลยเราไมเอาสักช้ินเดียว เปนอยางนั้นตลอดมา เราเคารพทานมาก 

พี่นองทั้งหลายก็ใหพากันพินิจพิจารณาเรื่องอรรถเรื่องธรรมนะ นี้ไดเตือนเสมอ ๆ 
เตือนน้ีเตือนดวยความเปนหวงพ่ีนองท้ังหลายระหวางธรรมกับกิเลส ธรรมนี้ถูกกิเลส
เหยียบยํ่าทําลาย ชาวพุทธเราน่ันแหละทําลายกันโดยไมมีเจตนา หากเปนตามนิสัยของ
กิเลสท่ีมีอํานาจมากกวาเรา จับหัวเราไสลงไป เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ เหยียบศาสนา ทุกหยอมหญานะเวลานี้ชาติไทยของเรา ยังไมรูตัวอยู
หรือ น่ีมันสลดสังเวชนะ มันเห็นจริง ๆ จะใหวายังไง เวลาไมเห็นก็บอกไมเห็น เวลาไมรูก็
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บอกไมรู ลมลุกคลุกคลานไปนํ้าตารวงอยูบนภูเขาก็เคยมาเลาใหฟงแลวใชไหมละ ฟงซินะ 
เวลาซัดกันไมถอย ๆ ทางนั้นจนกระทั่งแพอยางหลุดลุยเลย แบบวาน็อกตายไมฟนวาง้ัน
เถอะ ฟาดกันถึงขนาดนั้นเอากับกิเลส 

ต้ังแตลมลุกคลุกคลานนํ้าตารวงบนภูเขาฟดกับกิเลส สูมันไมได เราบอกอะไรก็ไม
ถนัด ถาบอกวาหงายหมาน่ันถนัดกับความไมเปนทาของเรา ตองบอกวาหงายหมาซ ิหงาย
รองแหง็ก ๆ หงายแมวมันตบได มันตางกัน สูไมถอยตอไปก็เปนหงายแมว ตบได ตอไปก็
ซัดเขาไปข้ึนเปนเสือโครงเสือดาวเขาละซี ตอจากน้ันก็เปนราชสีหฟดกับกิเลสขาดสะบ้ันลง
ไป สิ่งที่ไมเคยรูก็รู แตกอนก็รูแตไมรูเหมือนครั้งสุดทายของมันที่กิเลสมวนเสื่อหมดแลว 
มันรูเต็มหัวใจของภูมิหนูตัวหน่ึงน่ันแหละ แลวทีน้ีพระพุทธเจาสอนไวตรงไหนมันหาท่ีคาน
ไมไดนั่นซิ แลวก็เอาคําอันน้ันมาสอนพ่ีนองท้ังหลาย แลววามาโกหกพ่ีนองเหรอ 

พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกไมเคยโกหกโลก โลกตาบอดหูหนวกก็สอนดวย 
โลกวิท ูๆ รูแจงโลกเรื่อยมาทั้งดีทั้งชั่ว เปนความจริงทุกสัดทุกสวนไมมีบกพรอง ไมวาดีวา
ชั่ว ใครเอื้อมไปทางไหนโดนทั้งนั้น เพราะดีกับชั่วมีอยู จิตของเรานี้มีกิเลสกับธรรมที่อยู
ดวยกัน ฟงใหด ีเราไมไดมาพูดเลน ๆ น่ีนะ คือธรรมดากิเลสมันจะหนาแนนกวา มันอยูใน
ใจของเราน่ี มันมาเปนเราเสียน่ีซีเขาใจไหมละ แลวเปนเจาอํานาจบาตรหลวงอะไรก็มีแตวา
เรา ๆ ไปหมด อยากทําก็เราอยากทํา เราไมอยากทําก็บอกวาเราไมอยากทํา ทีนี้มันก็ไปแต
ทางความต่ําละซ ี กิเลสไมพาไปความสูง เพราะมันเปนขาศึกของธรรม ธรรมนี้ฉุดลากขึ้น
ตลอดไมมีคําวาดึงลง มีมากมีนอยดึงขึ้นตลอด กิเลสมีมากมีนอยดึงลงตลอด จําคําน้ีใหดี 
น่ีละขาศึกอยูในหัวใจเรา เวลามีกําลังมากมันมีแตดึงลง ๆ จนกระทั่งสัตวโลกลืมเนื้อลืมตัว 
ไมรูเลยวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนธรรม ไมรู  

เวลาเรียนเขา เรียนเฉย ๆ มันก็เดา ๆ ไปอยางนั้น พูดตรง ๆ อยางนี้ละนะ เวลา
เรียน ทานบอกวาบาป บุญ นรก สวรรค มันก็เช่ือไปตามตําราเรา ตอนนั้นจิตก็ยังไมมุง
อะไรมากนัก เรียนไปฟงไปอานไป เรียนไปเทาไรทานวายังไงจําไป ๆ แตยังไมไดถึงใจ พอ
ออกจากเรียนทีนี้จะเอาใหไดหลุดพนจากทุกข พูดงาย ๆ ก็ดังที่เคยพูดแลว คราวน้ีเปน
คราวเรียกวาไมมีขอแม ขอใหเรียนจบตามคําอธิษฐาน คือเราอธิษฐานไววาจบเพียง
ประโยค ๓ เทาน้ันพอแลว เรียกวาแบบแปลนแผนผังพุทธศาสนาน้ีสมบูรณแลวตามภูมิ
ของเรา นักธรรมตรี โท เอก พอแลว จนมหาเปรียญ ๓ ประโยค พอ น่ีละเราต้ังสัจ
อธิษฐานวาใหได ๓ ประโยค พอจบแลวจะออกปฏิบัติทันที แลวจะฆากิเลสโดยถายเดียว 
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ก็มีขอสงสัยอยูนิดหนึ่ง ความมุงมั่นตออรรถตอธรรม ตอแดนมรรคผลนิพพานก็มี
เต็มหัวใจ แตยังมีอีกอันหนึ่งที่มันยังมียิบแย็บ ๆ มาเปนขาศึกบาง แย็บออกมาวา เอ เวลา
เราต้ังใจปฏิบัติจริง ๆ เอาเต็มเม็ดเต็มหนวยเพ่ือมรรคผลนิพพานแลว แตมรรคผล
นิพพานจะมีอยูจริงหรือไมนา ก็มองเห็นแตหลวงปูมั่นเทานั้น ออกจากนั้นก็บึ่งหาหลวงปู
มั่น พอไปทานก็เปรี้ยง ๆ โอย สมเหตุสมผลทุกอยาง น่ันละท่ีไดความจุใจเต็มเหน่ียวมา 
ไดฟงทุกอยาง ๆ โอย ทานไลเอาใกล ๆ ที่เห็นอยูตอหนาตอตา ข้ึนมาเปร้ียงเลยนะ 
เหมือนวาทานเอาเรดารจับไวแลว กับความมุงมั่นของเราที่มาหาทานเปนยังไง 

มาทานก็ข้ึนทันทีเลย เหอ ทานมาหาอะไร ข้ึนเลยนะ ทานมาหามรรคผลนิพพาน
หรือ ข้ึนตรงน้ีเลยนะ ชี้ไปเลยตามนี้ ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชบุญไมใชบาป 
ดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชบุญไมใชบาป ทองฟามหาสมุทรสุดสาครไมใช
บุญไมใชบาป ไมใชมรรคผลนิพพาน สามแดนโลกธาตุนี้ไมใชบาปไมใชบุญ ไมใชมรรคผล
นิพพาน เขามาเลยนะ บุญบาปจริง ๆ  มรรคผลนิพพานจริง ๆ อยูที่ใจ เพราะกิเลสอยูท่ีใจ 
กิเลสตัวสรางบาปสรางกรรมสรางทางไปนรกอยูท่ีใจ ทีน้ีธรรมเปนเคร่ืองพาสรางคุณงาม
ความด ี บุญกุศลผลประโยชนตั้งแตนอยจนกระทั่งถึงสุดยอดนี้อยูที่ใจ น่ันไลลงน้ีนะ รวม
ลงแลววากิเลสอยูท่ีใจ ธรรมอยูที่ใจ กิเลสพาสรางบาปหาบกรรมอยูท่ีใจ ตกนรกหมกไหม
เกิดจากใจที่กิเลสลากไป น่ัน สวนบุญสวนกุศลคือธรรมอยูในใจน้ีแหละ เปนผูลากขึ้น ๆ 
สอนเต็มเหน่ียว เปร้ียง ๆ เปดเผยออกหมดเลย 

ทานสงสัยหาอะไร พระพุทธเจาทุกพระองคโกหกโลกเมื่อไร นั่นฟงซินะ บาป บุญ 
นรก สวรรคมีมาตั้งกัปตั้งกัลปกอนพระพุทธเจาที่จะมาอุบัติ แลวทานสอนทานก็สอนตาม
สิ่งที่มีอยู ๆ น้ี แลวจะสงสัยไปไหน เอาตรงน้ีนะ พระพุทธเจาเอาของจริงมาสอน แทบทุก
พระองคไมไดสอนเหนือจากนี้ที่เปนของจริงอยูแลว แลวทานมาสงสัยหาอะไร ไลเขา ๆ 
เอาซิ ทานก็เนนลงไป อยางไรจะไดเอาเลยนะอยาถอย ทานอยาหมุนไปทางอื่น ธรรมอยูที่
ใจ เอา หมุนลงท่ีธรรมดวยจิตตภาวนานะ ทีน้ีทานลงในจิตตภาวนา จิตตภาวนาน้ีแหละ
ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางตามทางของศาสดาที่ทรงรูทรงเห็นมาแลวมาสอนโลก ทาน
สอนดวยธรรมแบบน้ีแล เอาจับธรรมแบบน้ีใหดีดวยจิตตภาวนานะ วาง้ีเลยทานสอน 

พูดแลวทานก็วา อยาวาผมประมาทนะ นี่ทานก็มีอนุโลมนิดหนอย ทานมหาก็เรียน
มาไดมากพอสมควรถึงขั้นเปนมหา แตอยาวาผมประมาทนะ เวลาน้ีปริยัติท่ีทานเรียนมา
มากนอยยังไมเกิดประโยชนอะไรเลย ใหทานหมุนเขาสูทางดานปฏิบัติคือจิตตภาวนา เอา
ใหดีตรงนี ้ อยาไปคิดถึงเรื่องปริยัติที่เรียนมามากนอย มันจะเขามาคละเคลาเตะถีบยันกัน 
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แลวจะไมเกิดผลเทาที่จะเปนไปได ใหทานหมุนลงทางดานจิตตภาวนา อยางไรจิตจะสงบ
เปนความสวางไสวภายในใจ เอา เนนลงตรงน้ีนะ ๆ อยูอยางน้ันนะ ทีน้ีทานไลเขาสูมรรค
ผลนิพพาน วามรรคผลนิพพานอยูท่ีใจ ทีน้ีไลเขาการปฏิบัติ เขาสูใจแลวนะ ทานก็ไลลง
ตรงนี ้

เอา เวลาน้ีเปนเวลาท่ีจะเอาจริงเอาจัง ปริยัติท้ังหมดท่ีทานเรียนมาใหยกบูชาไว
กอน ใหทานหมุนทางดานปฏิบัติใหจิตมีความสงบรมเย็น แลวทานจะคอยรูข้ึนมาเห็นข้ึน
มาจากแผนดั้งเดิมที่ถูกตองแมนยํามาแลวนี้แหละไมเปนอยางอื่น พระพุทธเจาสอนอยางนี้ 
รูอยางน้ีมาแลว เวลานี้ปริยัติไมเกิดประโยชนอะไร อยาเอาเขามาคละเคลากัน ตอเมื่อจิต
ไดหลักไดเกณฑทางดานปฏิบัติภายในใจแลว ระหวางปริยัติกับปฏิบัตินี้เอาไวไมอยู น่ีละ
เราจําไมลืมนะ คือมันจะวิ่งประสานกัน ทานบอกอยางนี ้ ถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัต ิ คือการ
ปฏิบัติก็รูก็เห็นภายใน ปริยัติก็เรียนมาแลว มันจะว่ิงใสกันแหละ ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งมา
ประสานทดสอบกัน ความหมายวาง้ัน เอาไวไมอยู น่ีเราจําไมลืมนะ 

ทีน้ีเวลามันเปนมันก็เปนอยางน้ันจริง ๆ จะใหวายังไง เวลาจิตไมสงบก็หมุนลงให
สงบเต็มที่ ๆ จนกระท่ังจิตสงบแลวทานสอนทางดานวิปสสนา ปญญามันก็ออกอยางวา
แหละ ทีนี้พอออกมันก็เปนอยางวาจริง ๆ ปริยัติน้ีมันว่ิงใสกันประสานกัน เอาไวไมอยูจริง 
ๆ ใครมาหามไมได เหตุผลกลไกที่รูนี้กับปริยัติเอามายันกันซ ิมันก็วิ่งใสกันผึง ๆ เลย อูย 
ทานพูดไมมีผิดนะ นี่เบิกกวางออก ๆ นี่คอยสรุปใหพี่นองทั้งหลายฟง เร่ืองจิตใจน้ีกิเลส
ตัวมืดมิดปดตามันปดหัวใจไว มันลบหมดสิ่งใดที่จะเปนคุณมันก็ลบ สิ่งที่เปนโทษมันก็ลบ
แบบหน่ึง เชนวาบาปไมมี น่ีก็ลบแบบหน่ึง คนเรามันอยากทําความช่ัวอยูแลว ไมไดบอกวา
ตัวเองทําความช่ัวนะ หัวใจมันหากชอบตามกิเลสหลอกลวง ก็ทําแตความชั่ว แลวดึงลง ๆ 
ความดีไมอยากทํา นี่เรื่องของกิเลสมันลบอยางนี้ ทําบาปไมเปนบาป ทําบุญไมเปนบุญ 
ใครจะอยากทําบุญเม่ือทําแลวไมเปนบุญ ทําบาปไมเปนบาปก็ย่ิงหาญใหญเขาใจไหมละ 
เพราะไมเปนบาป ฟาดมันหมดเลย น่ีละกิเลส 

ทีน้ีเวลาธรรมะจากความสงบ ต้ังแตเร่ิมความสงบน้ีก็มีหลักมีเกณฑข้ึนภายในใจ
แลว เราไมพูดอะไรมากใหเสียเวลาไป ยนยอใหพี่นองทั้งหลายฟงเทานั้นเอง เวลากาวออก
ทางวิปสสนาคือดานปญญาน้ี มันเปดจาออก ๆ ส่ิงไมเคยรูมันรู ไมเคยเห็นมันเห็น มันเห็น
อยูกับใจ เพราะอะไรจึงเห็นกับใจ แตกอนถูกปดไมเห็น สิ่งใดที่มีอยูมันก็ม ีปฏิเสธไดยังไง
วาไมม ีแตมันไมเห็นเพราะเราหลับตาอยู เหลานี้ก็ลองดูซิ หลับตาแลวไมเห็น พอลืมตานี้
มันก็เห็นหมด อันนี้จิตใจของเราเมื่อกิเลสมันปดไวก็เหมือนคนหลับตา อะไรจะม ี บาป 
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บุญ นรก สวรรค เปรต พรหมโลก นิพพาน มีมันก็ไมเห็น เพราะกิเลสปดไวหมด ทีนี้พอ
เปดออก ๆ อะไรที่มีรอบตัวอยูแลวมันก็เห็นของมันไปเรื่อย ๆ ทีนี้ก็เปดจาออก ๆ เปด
ออก ๆ จนกระทั่งฟาดถึงเปดหมดเลย มันจาหมดวาไง นี่เอามาหลอกที่ไหน มาหลอกพี่
นองท้ังหลายเหรอ 

พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกหลอกโลกที่ไหนไมเคยมีนะ ไมวาพระพุทธเจาพระ
องคใดสอนแบบเดียวกัน รูแบบเดียวกัน ศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจึงเปน
ศาสนาคูโลกคูสงสารเร่ือยมา ไมมีศาสนาใดจะเปนคูแขงได เพราะศาสนาน้ีเปนศาสนาของ
ผูส้ินกิเลสโดยถายเดียวเทาน้ัน ทุก ๆ พระองคเปนแบบเดียวกัน รูก็รูอยางเดียวกัน เห็น
อยางเดียวกัน สอนแบบเดียวกัน เรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว น่ีแบบแปลน
เพ่ือมรรคผลนิพพานตรัสไวชอบแลว ใหเดินตามน้ี อยาหลบหลีกปลีกตัวออกจากหลัก
ธรรมหลักวินัย ใหกาวเดินไปตามรองรอย ตามสายทาง สายทางคือธรรม วินัยเปนสอง
ฟากทางกั้นเอาไว อยาออกนอกลูนอกทาง ผิดพระวินัยก็เรียกวาออกนอกทางแลว ลงนรก
จกเปรตไปแลวน่ัน ใหรักษาพระวินัยใหดี จะมีศาสดาประจําตัว ๆ เพราะธรรมวินัยน้ันแล
เปนศาสดาของสัตวโลกแทนพระพุทธเจา ทานก็สอนไวแลววา ขอใหเปนผูมีความรักธรรม
รักวินัย มีความสํารวมระวัง มีหิริโอตตัปปะ แลวไปที่ไหนจะมีศาสดาคุมครองรักษาตลอด
ไป 

นี่ก็ไดพูดใหพี่นองฟงเราปฏิบัติมา เวลามันมืดก็มืดอยางนั้น นํ้าตารวงอยูบนภูเขาก็
ไดพูดใหฟง จนถึงวาระน้ําตารวงที่กิเลสพังลงไปจากใจก็ไดพูดใหฟงแลว นํ้าตารวงมี ๒ 
ประเภท ประเภทแรก นํ้าตารวงน้ีเปนนํ้าตาท่ีขาดทุนสูญดอก น้ําตาไมมีความดิบความด ี
นํ้าตาเปนฟนเปนไฟเผาไหม ใหตัวเองเกิดความเดือดรอนเสียอกเสียใจวาสูกิเลสไมได 
หงายหมาลงไป ลม เขาใจไหม น้ําตานี้ไมเกิดประโยชนอะไร นํ้าตาท่ีเปนโทษเพราะความ
แพกิเลส น่ีนํ้าตาคร้ังแรก พอนํ้าตาคร้ังสุดทาย ฟาดกิเลสพังลงไมมีอะไรเหลือ จาข้ึนมาน้ี 
ตัวนี้สะเทือนหมด 

ฟงซิทานทั้งหลายไดพูดใหฟงกี่ครั้งแลว มาหลอกเหรอ รางกายนี้มันหมุนของมัน
เองผึงนี่เหมือนกับโลกธาตุนี้หวั่นไปหมดเลย น่ีกิเลสพังออกจากใจเทาน้ันรุนแรงไหม
อํานาจของกิเลส สามแดนโลกธาตุมันครอบไวหมด เมื่อมันพังแลวก็เหมือนสามแดน
โลกธาตุไหวไปหมดละซี ทีน้ีมีแตธรรมลวน ๆ จาข้ึนมาเทาน้ัน เปนยังไงที่นี่ น่ีนํ้าตาท่ีเปน
มหามงคลอยางยิ่ง นี่ก็ไมลืมจนกระทั่งวันตายเหมือนกัน นํ้าตาประเภทท่ีกิเลสพังดวย ได
ชัยชนะ น้ําตารวงออกมา น่ีเปนนํ้าตาท่ีไดชัยชนะ 



 ๙ 

นํ้าตาสําหรับเราเองมี ๒ คร้ัง คร้ังหน่ึงไปน่ังนํ้าตารวงอยูบนภูเขาสูกิเลสไมได หงาย
หมาลงไป นั่นน้ําตาที่เปนโทษเปนกรรมของตัวเอง เพราะความแพกิเลสไมเปนทา นํ้าตา
ครั้งที่สองฟาดเสียกิเลสพังลงไปไมมีอะไรเหลือเลย มันจาขึ้นมา สิ่งไมเคยรูเมื่อเปดใจออก
แลวมันก็เห็นจะใหวายังไง เราเห็นดวยเราไมสงสัยเราดวย เม่ือเราเห็นเราไมสงสัยเราดวย 
เล็งถึงพระพุทธเจาทานเห็นไวแลวตั้งแตเมื่อไร เราพ่ึงมาเห็นเด๋ียวน้ีจะมาอวดดิบอวดดีได
ยังไง หมอบราบกราบ น่ันเห็นไหมละ นี่ละธรรมพระพุทธเจา ธรรมท่ีหมอบราบกราบ 
บรรดาพระอรหันตท้ังหลายกราบอยางราบเหมือนกันหมด ไมตองเห็นองคศาสดาก็ตาม 
ธรรมธรรมชาติที่ประจักษอยูหัวใจของทาน ทานแสดงไววา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดา
ทานผูมีความบริสุทธิ์แลวไมมีใครยิ่งหยอนตางกัน เสมอกันหมด ธรรมชาติน้ีแล ธรรมแท
คือนี้ พุทธะแทคือนี้ ธรรมะแทคือนี ้ สังฆะแทคืออันนี ้ เปนอันเดียวกันเลย ไมไดแยกนั้น
แยกน้ี ถึงแลว แลวไมถามใครอีกดวยนะ จาข้ึนมาน้ันแลวถามหาอะไร 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาแมนยํามาจากไหนถึงไหน แลวจะแมนยําตลอดไป ถาใคร
อุตสาหพยายามบึกบึน เอา ทุกขก็ทุกข ทุกขเพื่อฟดกับกิเลสใหมันหงายลงไป ทุกขเปน
อะไรไป ทุกขเพื่อความสุข บรมสุขน่ีนะ ไอทุกขเพื่อความลมจมเพราะความไมเปนทาของ
ตัวเองอยาพากันฝนแบบน้ัน หมอบตามกิเลสเปนทุกขเรื่อยไป ตายจมทิ้งเปลา ๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ใหพากันอุตสาหพยายามนะ เกิดมากี่กัปกี่กัลปตายกองกันยังไมรูศพตัวเอง
ตายทับตัวเอง เวลาพระพุทธเจาตรัสรูข้ึนมาผาง จาน้ีมันเห็นหมดจะวาไง ตายกองกันมา
เทาไร เจาของตายทับถมเจาของมาเทาไร สัตวโลกแตละตัว ๆ ตายกองกันอยูแบบเดียวกัน
หมด ไมมีใครยิ่งหยอนกวากัน นี่จุตูปปาตาญาณ ทีแรกก ็ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึก
ชาติยอนหลังของพระองคไดมาแตกัปไหนกัลปใด รูมาหมด ตายกองกัน ๆ ศพเจาของนั้น
แหละ เปนภพตาง ๆ ชาติตาง ๆ ตายกองกันมาเรื่อย ประสมประเสไปดวยความทุกข
ความทรมาน 

ออกจากนี้เปนยังไง สัตวก็มีเหมือนกันกับเรานี้หรือไมม ี พิจารณา จุตูปปาตญาณ 
บรรลุในมัชฌิมยาม มองดูสัตวทั้งหลายที่เกิดตาย ๆ กองกันอยูนี้เหมือนกันกับเราไมมี
อะไรผิดกันเลย นี่ละอันดับที่สอง พอเห็นสัตวท้ังหลายกับเราตายแบบเดียวกันเลย นับไม
ไดคน ๆ หนึ่งนับศพไมได แบกกองทุกขมาสักเทาไรนับไมได เปนเพราะอะไรเปนสาเหตุ 
จึงตองมาตายกองกันอยูทั้งเขาทั้งเรา พิจารณาหาสาเหตุ น่ันละทานเรียกวา ปจจยาการ 
อริยสัจแหละท่ีน่ีเขาปจจยาการ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พิจารณาเขาไป ๆ  เมื่อมีอวิชชาก็
มีสังขาร มีวิญญาณรอบตัวของมันอยูนั้น พิจารณาเขาไปถอนรากแกวมันคืออวิชชาพรวด



 ๑๐ 

ขึ้นมาแลวพวกนั้นก็ดับไปหมด สังขารดับ วิญญาณดับ นามรูปดับ ดับไปหมดเมื่อตัวใหญ
น้ีดับแลวไมมีอะไรเหลือ สวางจาข้ึนมา น่ันละพระพุทธเจาทานตรัสรู พิจารณาปจจยาการ 
ตัวที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดตายกองกันอยูนี้คืออันนี ้ เม่ือพิจารณาอันน้ีขาดสะบ้ันลงไปแลว
หมด ทีนี้ไมมีอะไรที่จะมาเกิดอีกแลว ความตายอีกแลวก็ไมม ี ความเกิดอีกแลวก็ไมม ี
ธรรมชาตินี้ไมใชธรรมชาติที่ตาย ธรรมธาตุคือจิตดวงนี้เอง 

ลงนรกหมกไหมที่ไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไมเคยฉิบหาย คือจิตดวงนี้ บัดน้ีไดสลัด
ปดออกหมดแลวขึ้นชื่อวาสมมุติมีกิเลสเปนสําคัญ เปนตนเคาแหงสมมุติคือกิเลส พอกิเลส
ดับลงไปแลวไมมีอะไรเหลือ น่ันละเปนธรรมธาตุลวน ๆ ทานไมถามใคร น่ีละตรัสรูธรรม 
ทีน้ีเวลาพิจารณาเขาไป เมื่อถึงขั้นนี้แลวก็ดังที่พูดเหมือนหนึ่งฟาดินถลม เขาก็อยูของเขา
น่ันแหละฟาดิน แตมันเปนอยูในตัวของเราน่ี กายหมุนต้ิวเลยเทียว น่ันเปนยังไง ระหวาง
กิเลสกับใจท่ีขาดสะบ้ันจากกันน้ีหมุนต้ิวเลย น่ันละท่ีวานํ้าตารวง มันเปนเองนะน้ําตาพัง
ออกมา 

โห ข้ึนอุทานนะ ไมใชธรรมดา ก็เราไมเคยรูเคยเห็นส่ิงท่ีเปนประจักษอยูในหัวใจ
เวลาน้ีมันครอบโลกธาตุมันเห็นไปหมดจะวาไง โถ เปนอยางน้ีเชียวหรือ อัศจรรยน้ีแลวก็ 
หือ พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอ ๆ ซํ้าแลวซํ้าเลา ตรัสรูยังไง ตรัสรูอยางท่ีเราเปนน่ีนะ 
แลวธรรมแทเปนอยางน้ีละหรือ มันจาหมด อยางนี้ละหรือธรรมแท พระสงฆแทเปนอยาง
น้ีละหรือ ๆ รวมมาเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมแทงเดียว ธรรมธาตุแลว พระสงฆแทเปน
อยางน้ีละหรือ จากนั้นก็ประมวลละที่นี ่ เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันไดยังไง น่ีเราเคยคิดไวเม่ือไรแลวทําไมมันจึงข้ึนเวลาน้ัน มาเปนอันเดียว
กันแลว 

ดังท่ีเคยเรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวา นํ้าไหลมาจากท่ีไหนลงมาหามหาสมุทร
เปนอันเดียวกันเทาน้ัน อันนี้ก็เหมือนกัน ทานผูบําเพ็ญศีลธรรมดวยบารมีของตนมาจาก
วงศสกุลใด ชาติใด วรรณะใดก็ตาม สรางมาทํามาเม่ือแกกลาสามารถกาวเขาสูความหลุด
พน ๆ ใกลเขาไปทุกที ๆ พอถึงความหลุดพนผึงเทานั้น น่ีถึงนํ้ามหาสมุทรแลว ผูนี้พน
ทุกขแลว เขาเปนอันเดียวกันแลวกับมหาสมุทร เขาเปนอันเดียวกันแลวกับมหาวิมุตติมหา
นิพพานเหมือนพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย น่ีทานเปนอยางน้ัน แลวไมถามใครนี่นะพูด
จริง ๆ จะวาอวดหรือไมอวด 

ส่ิงเหลาน้ีเราก็ไมเคยคิด พุทโธ ธัมโม สังโฆ คิดมาตั้งแตวันออนวันออก พระพุทธ
เจา พระธรรม พระสงฆ ระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ กราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 



 ๑๑ 

มาตั้งกัปตั้งกัลปก็วาไดนี่นะ แตวันนั้นมันเปนยังไงมันจึงมาพลิกออกมา แลวไมสงสัยเสีย
ดวยท่ีวา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง น่ีเราเคยคิด
เมื่อไร มันเปนแลวน่ัน ถึงพูดออกตามความเปนแลว แลวไมสงสัยเสียดวย น่ีละธรรมแท 
ทานเรียกธรรมธาตุ ที่วา ธรรมธาต ุ ๆ ครอบโลกธาตุคือธรรมธาต ุ แลวธรรมสูญหายไป
ไหน ก็เหมือนกิเลสไมเคยสูญหาย มันมีอยูตลอดเวลา ถาใครเอื้อมไปตามมันหรือใหมัน
ฉุดลากแลวก็ตายไปเลยจมไปเลย ลบบาปบุญนรกสวรรค แตกองทุกขที่จะเผาหัวตัวเองมัน
ไมยอมลบนะซี กิเลสมันไมบอกใหลบนะ ลบกองทุกขอันนี้เสียดวยการสรางคุณงามความด ี
อยาทําบาป มันไมไดบอกอยางนี้ กลัวสัตวโลกจะไมทําบาป พากันจําเอานะ วันน้ีก็เต็ม
เหน่ียวแลวสอน เอาละพอ 

เรามีวาสนาทุกคนอยาลืมเน้ือลืมตัวนะ กิเลสมันทําใหคนพองตัวใหลืมตัวขึ้นเปน
ลําดับ เรียนมามากนอยเพียงไรก็ตามถาไมมีธรรมเขาแทรกแลว จะลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อย 
ๆ  กิเลสทําใหคนผยองพองตัวลืมตัวนะ ถาธรรมแทรกเขา ๆ ไมลืม รถจะว่ิงเร็วขนาดไหน
ก็ตามเบรกมีอยู พวงมาลัยมีอยู ผูขับรถขับอยู เขาจะหมุนไปตามความตองการแคลวคลาด
ปลอดภัยตลอดไป น้ีความรูวิชาเราไดมากนอย ธรรมมีอยู สติธรรม ปญญาธรรม มีอยู 
กาวเดินของตัวเราใหเปนไปดวยความราบร่ืน ความประพฤติปฏิบัต ิ หนาท่ีการงานทุก
อยางเปนไปดวยอรรถดวยธรรม เรียบ คนมีธรรม เขาใจไหม เอาละพอ 

 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com 


