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  เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมะในหัวใจไมมีสิ้นสุด 
กอนจังหัน 

พระมาเทาไร (๒๙ ครับผม) พระนี่ไมแนนอน พอออกพรรษาแลวสวนมาก
กฐินแลวไปละ เขาปาเขาเขาๆ ใครมาลาถาม จะไปทีไ่หน ที่ที่ภาวนาหรือไปตลาด
กระดูกหมกูระดูกวัว มันมีหลายตลาด ตลาดอรรถตลาดธรรมอยูตามปาตามเขา ไมยุง
กับอะไรๆ ทั้งนั้น มีแตธรรมกบักิเลสฟดกนับนหัวใจ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นดัง
พระพุทธเจา นั่นละตลาดของทานอยูในปาตําบลอุรุเวลาเสนานิคม รัฐมคธ พวกที่
หล่ังไหลเขาไปในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัว ก็เอากระดูกหมกูระดูกวัวมาอวด ซึ่งที่ไหน
ก็มีไมเปนของอัศจรรย เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
 (วัดถ้ําพวง อ.สองดาว จ.สกลนคร กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนแดองคหลวงตา เปดสถานีเวลาตี ๕ ปดสถานีเวลา ๒๒.๐๐ น.) วัดถ้ําพวงเรา
เคยไป ตอนหลังๆ นี้ก็ไดไป ตอนตนๆ ที่กําลังบําเพญ็นั้นไปเปนประจํา ผานเขาผาน
ออกแถวภูเขานั้น วัดถ้ําพวง รับทราบแลวก็เทานั้นละ 

(โรงพยาบาลเนินสงา จ.ชัยภูมิ มารับรถพยาบาลครับ) ฟง อยาใหมันหายนะ
ลูกกุญแจนี่ ตะกี้นี้เขาประกาศอยูกญุแจใครหาย คอยเก็บดอกเบี้ยเรื่อยแหละ อยูนาน
ไมไดเก็บดอก เอาคากุญแจหาย นี่ก็อยาใหมันหายเราไมอยากไดดอกเบี้ย (ของใสเตม็
รถ น้ํามันเติมใหเต็มถังแลวครับ) ส่ิงของในโกดังใหเต็มรถ แลวเติมน้ํามันใหทุกคันรถ
ที่มาเอาของในโกดังทกุแหง นี้ส่ังตายตัว พระทีรั่กษาครัวนี้เปนวาระเจ็ดวันๆ 
รับผิดชอบเหลานี้ทั้งนั้น บริเวณศาลา พวกโรงพยาบาลมาเกี่ยวของเอาสิ่งของในโกดงั 
ใหรับผิดชอบ ตลอดเติมน้ํามันใหหมด 

คือส่ิงของที่เขามาเอาก็มีอยูสองประเภท ประเภทธรรมดากับประเภทพิเศษ 
ประเภทธรรมดาตั้งแตอดุรออกไป ประเภทพิเศษก็โคราช ยโสธร อุบล ทางน้ีก็
อุตรดิตถออกไปๆ ใหพิเศษทั้งนัน้ พิเศษใหยังไงก็มกีฎเกณฑกําหนดตายตัวไว
เรียบรอยแลว องคไหนมารักษาศาลาตองปฏิบัตติามนี้อยางเครงครัด เวลาจะออกไป
รถทุกคันตองเติมน้ํามันใหเต็มรถๆ เราปฏิบัติตอโลกดวยความเมตตา ตัวของเราหมุน
ติ้วตลอด นี่เพราะความเมตตาทั้งน้ัน เงินนี่ไหลออกไหลเขามาอยางน้ี ไหลเขามาก็ไหล
ออกๆ เราพูดตรงๆ วดันี้ตั้งแตเร่ิมสรางมาไมเคยเก็บเงิน มีเทาไรออกๆ เร่ิมตนมา
สรางวัดนี้ก็พวกคนทุกขคนจน จากนั้นก็โรงรํ่าโรงเรียน สรางใหโรงเรียนหลายๆ หลัง
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เร่ือย จากนั้นก็กาวเขาสูโรงพยาบาลติดตอกันมาเรื่อย จนกระทั่งออกอยางเปดเผยนี้
แหละ ความจริงเราสงเคราะหมาแลวตั้งแตเร่ิมสรางวัดปาบานตาด ชวยโลกเราชวย
อยางน้ัน 

อยางเที่ยวกรรมฐานมันก็มีเปนบางเวลา ปรกติเราจะไปคนเดียวๆ พอแมครู
จารยมั่นนี้เสริมนะ เรียกวาสงเสริมเต็มที่เลย คือกอนที่จะไปนี้ตองกราบเรียนถาม
เร่ืองราวภายในวัดที่เราจะตองดูแล ทําอะไรตออะไรในวัด เมื่อเบาบางแลวถามทาน วา
ไมมีอะไรแลว ถาไมมีอะไรก็อยากจะกราบนมัสการลาไปเที่ยวภาวนาสักชั่วระยะ นั่น
เปนระยะนะ เราบอกไปสักชั่วระยะ พอเรียนถวายทานแลวทานก็นิ่ง เราก็คอยฟง 
แลวแตทานจะใหโอกาสเมื่อไรทานจะไปพิจารณาของทาน พอกราบเรียนทานเทานั้น
เราก็ปลอยเลย ถาทานไมพูดถึงอกีกเ็รียกวาไมไป และไมพดูถึงอีกเลย 

ทานเอาไปพินิจพิจารณาตามวันเวลาที่สมควรที่ทานจะบอกกว็า เออ ที่ทานมหา
อยากจะไปเที่ยวนั้นก็ไปได แลวจะไปทางไหนละ คราวนี้วาจะไปทางนั้นๆ ทางไหนทาน
เห็นหมดแลว เออ ดีนะ จากน้ันมา จะไปกีอ่งค เพราะปรกติเราไปองคเดียว แลวทาน
เสริมตลอดดวย พอวาไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดยีวนะ มือสายไปเลย พระ
เณรฟงอยูนี้ ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาไปองคเดียว เราก็ไมสนใจวาใครจะจองมอง
เรา เพราะมีรมโพธิ์รมไทรใหญอยูนั้น พระเณรก็เต็ม เราก็ไปสบายๆ เปนปรกติ ไม
สนใจวาใครจะจดจองเรายังไงๆ บาง มาทราบเอาตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพนี้
แหม เกาะพรึบเลยเทียวนะ 

แตกอนกไ็ปคนเดียวๆ สะดวกสบายไมเปนอารมณกับอะไร พอทานลวงไป
เทานั้นเกาะพรึบเลย เหมือนเปนผูรายแหละเรา เพราะเวลานั้นก็เปนเวลาที่กําลังหมุน
ติ้วๆ เลย จิตขั้นนี้จิตหมุนอัตโนมัติ ที่วาหมุนติ้วๆ เปนสติปญญาอัตโนมตัิ ความเพียร
อัตโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ นี่ละเราจึงยอนหลังไปพจิารณาถึงเร่ืองกิเลสที่อยูบน
หัวใจสัตว ทําลายหัวใจสัตวใหไดรับความทุกขความทรมานโดยอัตโนมัตขิองมัน แต
กอนเราไมเคยคิด แตเวลาธรรมมีกาํลังแกกลาขึ้นมาโดยลําดับ ฆากิเลสโดยอัตโนมตัิ 
แบบเดียวกันกับกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมันนั้นแหละ แตการฆา
กิเลสรูสึกวาจะเขมขนนะ 

กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวมันก็ทําตามประสาของมัน ควรเขมขนก็เขมขน ควรไส
ไปก็ไส ควรลากก็ลาก กิเลสมันมีหลายอยาง เปนอยางน้ันตลอดมา ทนีี้เวลาธรรมะมี
กําลัง ธรรมะฆากิเลสหมุนติ้วเลยเทียว ไมวาจะอยูสถานที่ใดๆ บางคืนนอนไมหลับ
ตลอดรุงเลย คือมันหมนุของมันอยูในนี้ เรานอนก็นอนแตราง จิตระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันบนหัวใจน้ีจะไมมีเวลาหยุด หมุนติ้วๆ นอนไมหลับลุกขึ้นนั่ง นั่งก็ฟด ลง
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เดินจงกรมกฟ็ด สุดทายก็แจง ตองไดร้ังเอาไวอันนี้ก็ดี ร้ังความเพียรฆากิเลส นี่ละเวลา
ความเพียรเปนอัตโนมัต ิ ฆากิเลสเปนอัตโนมัตแิลวเปนอยางนี้ แตเขมขนกวากิเลส
ทํางานอยูบนหัวใจสัตว มันทํางานตามประสาของมันตามสตัวตามบุคคลทั่วๆ ไปหมด 
มีแตกิเลสทํางานอยูบนหัวใจสัตวทั้งน้ันแหละ 

แตกอนเราไมรู แตมาถึงขั้นที่สติปญญามีกําลังแลวหมุนฆากิเลสเปนอัตโนมัตินี้
เขมขนมากทีเดียว ถึงขนาดเจาของไมไดหลับไดนอน จึงไดมารู ออ เวลาธรรมมีกาํลัง
แลว ฆากิเลสก็ฆาแบบอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทําลายสัตวโลกโดยอตัโนมัติของมัน 
นั่นมันยอนไปรูกันเอง ธรรมะขั้นนี้ไมมีถอย ถาลงเปนความเพียรประเภทนี้แลวไมมี
ถอย เขาทางจงกรมนี้ลืมวันลืมคืน จนกระทั่งจะกาวขาไมออกนั้นละเปนขอตดัสินกัน 
เดินไปๆ มันไมไหวมันหมดกําลังแลว หมดกําลังแลวหยุด หยุดตอนเดินจงกรมกาวขา
ไมออก ไมเชนนั้นมันไมรูจักเวล่ําเวลา มันหมุนของมันอยูตลอด จนกระทั่งขาเครื่องมือ
นี้มันกาวไมออกแลว เอา พัก 

ถาลงไดลงทางจงกรมก็เปนอยางน้ัน ไมวากลางวันกลางคืนเวลาไหน ถาลงไดลง
แลวอยางน้ันเลยตลอด ไมสนใจกับความรอนความหนาว ความมืดความแจงความ
อะไรแหละตลอด นี่คือธรรมเวลามีกําลังแลวฆากิเลสก็แบบเดียวกัน เอาจนกระทั่งกิเลส
ขาดสะบั้นไปหมดไมมีอะไรเหลือเลยแลว ทีนี้วาง อยางทีท่านแสดงไวแกพระโมฆราช
นั่นนะ ถึงใจเหลือเกิน ทานแสดงวา 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสต ิ

ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปน
ของสูญเปลา วางเปลา ถอนอัตตานุทฏิฐิ ความสําคัญวาเขาวาเราอันเปนกางขวางคอนั้น
ออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทัน ผูพิจารณาโลก
เปนของวางเปลาอยูอยางน้ี นั่น ทีนี้เวลาพิจารณาเขาไปมันก็เขาถึงขั้นโลกวางเปลา เมื่อ
วางเปลามันกเ็ปนเหมือนพระโมฆราชดวยกัน องคไหนก็ตามพอเขาถึงน่ันปุบมันวาง
ของมันเองเลย ปลอยวางโดยสิ้นเชิงในบรรดาสมมุติทัง้สามโลกธาตุนี้ จะไมมอีะไรติด
หัวใจเลย เหลือแตวิมุตตหิลุดพนหรือธรรมธาตุเต็มหัวใจเทานั้น 

ทีนี้หยุดเรื่องกิเลสตัวใดที่จะมากอกวน ไมมีเลย นั่น จึงวากิเลสเทานั้นที่เปน
ขาศึกตอจติใจของสัตวโลก ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด มันลงถึงขั้นเสี้ยม
ขั้นหนาม ผงเขาตาก็เจ็บรําคาญ กิเลสละเอียดก็เหมือนผงเขาตา เอาจนหมดไมมีอะไร
เหลือเลย ทีนี้โลงหมด สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ มาเอง วางเปลาหมดเลยโดยสิ้นเชิง 
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ไมมีคําวากําเริบ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ คือความหลุดพนของเราไมมีการกําเริบแลว ดังที่
ทานแสดงใหเบญจวัคคียทั้งหาฟง 

ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ญาณความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้น
แลวแกเราตถาคต อกุปปฺา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนจากกเิลสและกองทุกขโดยสิ้นเชิง 
ไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ที่เคยตายกอง
กันมากี่กัปกีก่ัลปมายุติในเวลานี้ คือตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมานี้ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว 
ตั้งแตนี้ตอไปการมาเกิดมาตายกองกนัอีกเหมือนโลกทั่วๆ ไปสิ้นสุดไมมเีหลือแลว นี่
แสดงแกเบญจวัคคียทั้งหา 

ออกจากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะในจํานวนเบญจวัคคียทั้งหานั้น ก็ขึ้นอุทาน
เลย ทานบรรลุโสดา โสตะแปลวากระแสพระนิพพานพาดพิงถึงแลว ไมเปนอื่น มีแตจะ
กาวเขาสูพระนิพพาน มชีาบางเร็วบาง ขนาดชาก ็๗ ชาติกลับมาเกิดมาตายอีก ลงจาก
สวรรคมาเกิดมนุษย จากมนุษยไปสวรรค เพียง ๗ ชาติ ปดอบายภูมิทั้งหมดไมไปตก
อีกแลว อยางกลาง ๓ ชาติ โกลังโกละ เรียกวามาเกิดอีก ๓ ชาติ เอกพีชี เปนชาติ
สุดทาย หรือบรรลุโสดาในชาตินั้นแลวบรรลุอรหันตในชาตินั้นเลยก็ได อยางหนึ่งมา
เกิดอีกชาตหินึ่งแลวสิ้นสุด พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมกระจางแจงขึ้น
ภายในใจ 

พอพระพุทธเจาแสดงวา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้ความเกิดตายของเราไมมีอกี
แลว พระอัญญาโกณฑัญญะกไ็ดดวงตาเห็นธรรม อายสฺมโต โกณฺฑญฺสฺส วิรชํ วี
ตมลํ ธมฺมจกฺข อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ เรียกวาธรรมที่เลิศ
เลอในขั้นเริ่มแรก กระแสแหงพระนิพพาน ไดเขาถึงใจของพระอัญญาโกณฑัญญะแลว 
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานแปลในปริยัติวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
เปนธรรมดา ส่ิงนั้นยอมดับเปนธรรมดา นี่เปนปริยัติทานพูดกลางๆ แตที่เกิดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติของผูปฏิบัติเขมขนมากทเีดียว 

พระอัญญาโกณฑัญญะกว็า ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็
ตามในโลกนี้เกิดแลวดับทั้งนั้น นั่นขึ้นเลย เด็ด เรียกวาดับทั้งน้ัน ไมไดวาธรรมดาๆ 
อะไรเกิดแลวดับทั้งนั้น แลวพระอุทานของพระพุทธเจาก็ขึ้นรับกันวา อฺญาสิ วต โภ 
โกณฺฑฺโญ, อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอญัญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอ 
ไดเห็นแลวหนอ เขากันไดกับอทุานของพระอัญญาโกณฑัญญะที่เด็ดขาด นั่นละธรรม
ภาคปฏิบัติ ทานไมไดวาธรรมดาๆ นะ มันถึงใจจริงๆ ออกผางเลยๆ เชียว พระอัญญา
โกณฑัญญะก็ออกผาง พระพุทธเจากรั็บกันผางเลยเชียว 
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นั่นละธรรมที่เลิศเลอสุดยอด มีอยูในหัวใจของสัตวดวยกัน ไมมีอยูตามตนไม
ภูเขาดินฟาอากาศ ขอแตมีจิตวิญญาณครอง จิตวิญญาณนั้นแลเปนที่ครองนรกอเวจี
และครองมรรคผลนิพพาน ธรรมธาตุอยูที่จิตดวงเดียว จึงพากนัอุตสาหพยายามฝกหัด
ดัดแปลงใจดวงนี้ใหดี ฝกหัดไดจนกระทั่งถงึที่สุดแลวก็ อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปน
ชาติสุดทายของเราไปเลย นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตนี้ตอไปเราจะไมกลับมาเกิดอีก
แลว ขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจา จากน้ันก็ขึ้นในพระอรหันต 

ทีแรกพระอญัญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม พอวันคํารบสองมานี้จึงแสดง 
อนัตตลักขณสูตร มีแตเร่ืองกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่เปนสวนละเอียด ผานจาก
รางกายไปแลว สวนรางกายจะตองมีอสุภะอสุภังเดินผานตรงนี้กอน พออันนี้หมด
ปญหาแลวก็เปนกฎอนิจจัง อะไรเกดิในจิต ดีกด็ับ ชั่วก็ดบั เกิดดีก็ดบั กฎอนิจจัง 
ความเคลื่อนไหวของจิตของวัฏจักรที่เปนสวนละเอียดแสดง ทานจะดูตรงนั้นๆ พออัน
นี้เสร็จเรียบรอยยุติลงแลวผางเลยถึงนิพพานทั้งเปน นั่นละทานแสดงอนัตตลักขณสตูร 
กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺา พระอัญญาโกณฑัญญะ และ เบญจวัคคียทั้งหาบรรลุธรรม
พรอมกันหมดเลย นี่ละเบญจวคัคียทั้งหาที่วาเปนปฐมสาวกของพวกเราทั้งหลาย ก็คือ
เบญจวัคคียนี้ละ 

ธรรมะพระพุทธเจาประกาศกองมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ มันเปนยังไง
พวกเราเบญจวัคคียนี้ เบญจวัคคีย แปลวาคณะมีหา วัคคีย แปลวาพรรควาพวก มีพวก
หา เบญจวัคคีย มีพวกหา ถายอนเขามาหาลูกศิษยนับแตตัวหลวงตาลงไปในศาลาวัด
ปาบานตาด เบญจวัคขี้ เขาใจไหม มนัมีขี้กี่กองเต็มอยูนี้หมดเลย มันไมใชวัคคียแปลวา
พวกแปลวาคณะ มันวัคขี้ เขาใจไหม พวกกองมตูรกองคถู ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะ
ตัณหากองอยูในหัวใจน้ีหมด เขาใจไหม นี่เบญจวัคขี้ เบญจวัคคียของพระพุทธเจาเปน
อยางน้ัน เบญจวัคขี้ของพวกเราเปนอยางน้ี จําเอานะจําใหดี 

นั่นละธรรมะพลิกไดทุกแงทุกมุมรอยสันพันคม พลิกไดทั้งน้ัน พอพูดอยางนี้
แลวเราก็ระลึกได มีเด็กสองตัวมานี้ เขาเอาอะไรมาถวายกําลังนารักนะ เราตอบความ
นารักของเด็กนี้ตอบยังไง พอเขาถวายเสร็จแลว ไปไปเขากรง ไปเขากรงกบัหมา มันตัว
เทาหมานารักพอๆ กัน เลยไลเขากรง เขาก็ยิ้มๆ เขาไมรูจักวากรงอยูที่ไหน ความจริง
กรงอยูที่นั่น กรงขังหมา พอเสร็จแลวไปไปเขากรง อยางน้ันละเวลามันจะพูด พูดหยอก
พูดเลนมีขบขันอยูในตัวเสร็จ พวกเราจะเขากรงหรือจะไปไหน เด็กสองตัวนั้นไลเขากรง 
ไอนี้มันจะไลเขาไหนนี่ 

ธรรมะในหัวใจนี้ไมมีส้ินสุด แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงมีฝงมีแดน ธรรมกับใจ
เปนอันเดียวกันแลวครอบโลกธาตุ ในแดนสมมุติทั้งหมดครอบหมดเลย นั่นละ
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พระพุทธเจาสอนโลกจึงสอนไดทัง้สามโลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก ออกจากพระทยั
ที่บริสุทธิ์นี้แหงเดียวเทานั้น จากน้ันก็บรรดาพระสาวกทั้งหลายเปนไปตามนิสัยวาสนา
กวางแคบลึกตื้นหนาบางทานจะออกของทานเองๆ ทั้งแตวันทานบรรลุแลวทานจะไม
ไปศึกษากับพระพุทธเจา จะเปนขึ้นในใจของทานเองตามนิสัยวาสนาหนักเบามากนอย 
กวางแคบหยาบละเอียด ทานจะเปนขึ้นของทานเอง ทานจะแสดงเอง นี่ละธรรมแท ถา
ใจไดเปดจากกิเลสแลวธรรมจะเกิด เกิดมากเกดินอยจะเกดิขึ้นเต็มสัดเต็มสวนที่กิเลส
สูญไปหมดจากหัวใจ เกิดเต็มที่ตรงนั้น วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ 
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