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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ธรรมหมุนกิเลส 
นั่นรูปพอแมครูจารยมั่นกับสมเด็จมหาวีรวงศองคนั้น สมเด็จมหาวีรวงศที่มา

เผาศพพอแมครูจารยมั่นแลวจะเอาเรากลับไปกรุงเทพ ทานถือวาทานเปนอาจารยทาน
จะฉุดเอาไปเลย เราก็จะทํายังไง จดหมายมาตามเรื่อยๆ มหาบัวตองกลับกรุงเทพๆ มา
ตลอดอยูอยางน้ันละ นี่ก็ยกใหสมเด็จมหาวีรวงศกับพอแมครูจารยมั่นเขานั่งอยูบน
หัวใจเรา สมเด็จมหาวีรวงศนี่ทางบริจาคเสียสละ เปนไมมีอะไรติดตัวเลย ทานสละออก
หมด เรียกวาถึงใจเรา 

เราถาไปอยูที่ไหนครูบาอาจารยองคไหนจิตใจคับแคบ โอย เราอยูไมไดนะคับ
หัวอก เราตัวเล็กๆ เทาหนูก็ตามแตหัวใจมันไมไดเปนหนูซิ ไปอยูกับครูบาอาจารยองค
ใดมีลักษณะตระหนี่ถี่เหนียว เราอยูไมไดนะ ถาไปอยูกับครูบาอาจารยองคใดเปนนัก
เสียสละแลวอยูได ตดิกนัเลยเชียว สมเด็จมหาวีรวงศนี่ทานฝายปริยัติ เรียกวาไมมีอะไร
ติดตัว มีเทาไรหมด เราเปนผูอุปฏฐากทาน อยูกฏุิเดียวกันแตคนละหอง เราเปนผูดูแล
ทานตลอด ไมมีอะไรติดตัวสมเด็จมหาวีรวงศ มีเทาไรหมดเลย 

คือเราเองเปนผูคอยรักษาสมบัติอะไรตางๆ ของทาน เราเปนผูดูแลรักษาปจจัย
เกี่ยวกับเด็ก เราคอยกําชับกําชาเด็ก ทานไมสนใจละ อันนี้องคหนึ่งที่นัง่บนหัวใจเรา
สมเด็จมหาวีรวงศ ฝายปฏิบัติก็คือพอแมครูจารยมั่น ฝายปริยัติก็คือสมเด็จมหาวีรวงศ 
อันนี้เปนนักเสียสละ นอกนั้นทานกธ็รรมดาๆ แตที่วาเดนมากก็คือสมเด็จมหาวีรวงศ 
เดนมากทีเดียว ไมมีอะไรติดตัวเลย ไดมาเทาไรออกหมดๆ ทันทีไมรอ องคเหลานั้น
ทานก็ธรรมดาๆ แตสมเด็จมหาวีรวงศไมใชธรรมดา มีเทาไรหมดเลย มาเมื่อไรหมด
เมื่อนั้น นี่มันถึงใจเรานะ นี่อาจารยของเรา พอแมครูจารยมั่นกับสมเด็จมหาวีรวงศฝาย
ปริยัติเปนอาจารยของเรา นั่งอยูบนหัวใจเรา 

ทานรูสึกเมตตาเรามาก คิดดูเผาศพพอแมครูจารยมั่น พรรษาเราได ๑๖ ตอน
นั้น นั่นละทานจะลากเราเอาไปกรุงเทพในฐานะที่ทานเปนอาจารยวางั้นเถอะ ทานจะไม
ฟงเสียงใครเลย ทานจะลากไปเลยโดยถือวาทานเปนอาจารยมาแตกอน พอดีทานเจา
คุณศรีวรคุณนองชายทานเจาคุณอุบาลีชวยไวได โฮ มันอึดอดัใจนะ แตที่จะใหเรากลับ
นั้นเรากลับไมได แตกิริยามารยาทหาทางออกดวยความเคารพเราตองไดใชเต็มทีล่ะ 
เร่ืองกลับไปนั้นไมไปละ แตกิริยามารยาทที่แสดงตอทานดวยความเคารพของเราเรา
ตองไดใชเตม็ที่ เพราะเราจะไมกลับ แตยังไมไดตอบอะไรมากนะ
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ทานเจาคุณศรีวรคุณละทานชวยไวได เพราะทานเปนเพื่อนกัน ทานฟงอยู คือ
พูดใชเปนอํานาจเอาเลยจะเอาเราไปทาเดียว เพราะเราอยูกนกุฏิของทาน ปฏิบัติ
อุปฏฐากทานตั้งแตไหนแตไร ทานก็ตองถอืสนิทกันละ ถือเราเปนลูกศิษยทาน ทานก็
จะลากเราไปตามสิทธิของทาน ทีนีเ้ราก็อึดอัดใจ จะทํายังไงนา ทานเจาคุณศรีวร
คุณทานคงจะหนักใจแทนเรา เราพูดไมออกเพราะทานสั่งโดยอํานาจเลยจะวาไง เอ จะ
ทําไง แตเร่ืองกลับไปอยางไรก็กลับไปไมไดแลวแหละ หากจะตองใชมารยาทดวยความ
เคารพอยางเต็มเหนี่ยว เล็ดลอดออกทาใดวิธีใดจนไดวางั้นเถอะ 

ระยะนั้นจิตมันหมุนติ้วตลอดเวลา พรรษา ๑๖ เผาศพพอแมครูจารยมั่นเดือน
อะไร (มกราเจาคะ) นั่นละมันหมุนตอนนั้นจิตเรา คือมันหมุนแตกอนนัน้แลว ตั้งแต
ทานยังปวยมันก็หมุนอยูแลว ยิ่งตอนทานมรณภาพตอนเผาศพทานยิ่งหมุนตลอด อยู
กับใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียว ทั้งวันทั้งคืนอยูคนเดียว นั่นละเห็นไหมธรรม เวลา
หมุนหมุนจะไปนะ อยูกบัใครไมไดอกีดวย ตองอยูคนเดียว ซัดกันอยูนั้นระหวางกิเลส
กับธรรมฟดกันนี้ ธรรมเปนอัตโนมัต ิ สติธรรม ปญญาธรรมเปนอัตโนมัติ ซัดกับกิเลส
ไมมีวันถอย กลางคืนบางคืนไมไดนอนนะ ไมหลับ ทานทั้งหลายฟงเอาซินะ นี่เอาพยาน
ออกมา ถอดออกมาจากหัวใจ 

เวลาธรรมมีกําลังเปนอยางน้ัน เวลากิเลสมีกําลังก็เหยียบหัวใจสัตวโลกไปตลอด
ไมรูสึกตัวเลย ไมวาทานวาเราเหมือนกันหมด ไมรูตัวจริงๆ เหมือนควายตัวหนึ่งจูงไป
ไหนก็ไป กเิลสจูงหัวใจสัตวโลก เวลามันจะออกมันถึงไดรูกัน เวลาจะออกมันก็หมนุ
เปนอัตโนมัติ หมุนฆากเิลส ไมไดหลับไดนอน หมุนติ้วๆ อยูกับใครไมได ตองอยูคน
เดียว คืองานนี้ไมมีวางเลย เวลามันหมุนมันจะออกจริงๆ เปนอยางน้ัน หมุนเอง หมุน
ติ้วๆ ตลอด กิเลสหมุนสัตวใหจมอยูในโลกก็หมุนอยางน้ันละ แตสัตวโลกไมรู หมนุชา
หมุนเร็วมันก็หมุนของมนั 

ทีนี้ธรรมทีแรกก็หมุนชา เวลามีกําลังมากแลวก็หมุนเอาอยางขาดสะบั้นนะ 
ธรรมหมุนกิเลส มันเห็นในหัวใจ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดใหทานทั้งหลายฟง โกหก
ที่ไหนวะ เวลามันจะเอาจริงๆ มันจะออกจริงๆ จะหลุดจริงๆ นี้มันอยูกบัใครไมไดเลย 
ตองอยูคนเดียว ทั้งวันทั้งคืนอยูอยางน้ันซัดกันกับกิเลสตลอดเวลาเลย ทานทั้งหลายไม
เคยฟงใหฟงเสียนะ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดใหฟง การเทศนาวาการจึงไมมีขอ
สงสัยขอใดเลยวาผิดไป เพราะถอดออกจากหัวใจที่ไดดําเนินมาแลวทั้งเหตุทั้งผลทุก
อยาง ดําเนินมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงจุดของมนัแลวที่นี่เปดโลงเลย ที่ไหนรูหมดเลย
บทเวลารู 
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ที่ไมรูเพราะอะไร กิเลสเทานั้นปดไวๆ พอกิเลสเปดออกหมดแลวมันจาเลยใน
หัวใจ ออกหมดไมมีอะไรปดบัง มีกิเลสเทานั้นปดหัวใจสัตวโลกใหมืดบอด ตายกองกัน
อยูนี้ กี่ภพกี่ชาติไมวาทานวาเราเหมือนกันหมด บทเวลามันจะออก มนัไดชองจะออก
แลวทีนี้มีแตหมุนจะออกทาเดียว กลางคืนนอนไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับอีก มันซัด
กันเปนอัตโนมัติ หมนุ เปนเอง ที่สุดมาฉนัจังหันนี้มันไมไดอยูกับอาหารการกินนะ 
เวลาจิตจะหมุนออกมันไมไดอยูกับอาหารการกินอะไร มันจะหมุนฆากิเลส ฟดกับกิเลส
อยูภายในลึกๆ อยางน้ันตลอดเวลาเลย นั่นเวลามันจะไป 

นี่ออกทางวิทยุออกเสียบาง คําพูดเชนนี้ไมมีใครพูด เราอยากจะพูดเต็มปากเลย
วาในประเทศไทย วางั้นเลย พูดอยางที่เราพูดเวลานี้ มันอาจจะไมมีใครเปนก็ได หรือ
ทานอาจไมพูดกไ็ด แตอาจจะนิสัยตางกัน แตมันเด็ดเวลาพูดมันก็เดด็อยางน้ี เวลามัน
เปนมันก็เด็ดของมัน เวลาเอามาพูดก็ตองมีนิสัยเด็ดมาตลอดอยางน้ีละ ถึงกาลเวลาจะ
ฆากิเลสแลว โห มันถอยไดเมื่อไร กลางคืนกลางวันไมไดนอนเลย อาว มันจะตายนะนี่
ทําไง ออนหมด มันจะตาย คือมันหมุนตลอดหมุนจะออก นี่ละอัตโนมัติ สติปญญา
อัตโนมัติหมนุอยางน้ัน หมุนจะออกทาเดียว ที่จะใหอยูไมมี มีแตจะออกทาเดียว ถึงขั้น
จะออกแลว สุดทายมันก็พุงเลยออกไดเลย ถาถึงอยางน้ันแลวอยูไมไดละ ตองออก 

เวลามันนอนอยูเหมือนหมูเหมือนวัวเหมือนควายก็อยางเราๆ ทานๆ นี่ละ มัน
ไมรูจักทางออกมันก็เพลินไปตามกิเลสตัณหา ก็เปนเครื่องหลอกมันใหเพลินดวยกัน
แหละ กิเลสหลอกสัตวโลกใหเพลินไปตามประสาของสัตวโลกที่มกีิเลสหลอก ทีนี้พอ
ธรรมขึ้นแซงเขาไปแลว ฟดกเิลสก็เอาอีกแหละ ทีนี้หลอกไมไดเลย กิเลสหลอกไมได 
ถึงขั้นหมุนติว้ๆ ขาดสะบั้นๆ กิเลสโผลออกมาตัวไหนไมมีรอไดเลย ขาดๆ นั่น
สติปญญาอตัโนมัต ิ

จากน้ันก็กาวเขามหาสติมหาปญญานี้ยิ่งเร็ว ยิ่งรวดเร็วมาก พุงๆ พุงในหัวใจ
จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไมมีอะไรเหลือ ใจนี้เปนโลกธาตุธรรมธาตุวางหมดเลย 
หมดที่นี่ ขาศึกหมด ไมมีอะไรเหลือ กิเลสเทานั้นตั้งแตสวนหยาบสวนกลางสวน
ละเอียด สุดยอดถงึอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลวโลงหมดเลย ไมมีอะไรละจิตใจดวงนี้ ถา
วานิพพานเที่ยงมันก็รูอยูชัดๆ จะเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขา
ไมถึงแลวธรรมชาตินั่น นิพพานเที่ยงคือธรรมธาตุ ธรรมธาตุเที่ยงเปนอยางงั้นละ 

เพราะฉะนั้นจึงไมมอีะไรสงสัยแลวในโลกธาตุนี้หมด ยังเหลือแตรางกายซึ่งอยู
ในแดนโลกธรรม ดังที่เคยพูดใหฟง กิริยาอาการนี้เอาแนไมได โลกเปนยังไงเราก็เปน
อยางน้ัน เมื่อเปนอยางงั้นควรติควรชมก็ตกิ็ชมกนัอยูวันยังค่ํา เพราะอยูในสนามโลก
ธรรมรางกายอันนี้ แตจิตนี้หมด ผาน ไมมีอะไรมาติดเลย นี่เปนอีกอยางหน่ึง สวนธาตุ
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ขันธหรือกิริยาอันหนึ่ง ธาตุขันธนี้ก็เปนสมมุติเหมือนกนัมันเขากันได ติไดชมได 
เรียกวาสนามโลกธรรมกค็ือแดนสมมตุิ พอผานจากน้ีแลวไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของเลย 
นั่นละวิมุตติ หมดโดยสิ้นเชิง 

ถามันเห็นชัดๆ ในหัวใจมันพูดไดชัด จะเอาอะไรมาสงสัยเมื่อมันเปดโลง
หมดแลว ไมมีอะไรสงสัย นี่ก็บอกชดัๆ เลยวา สอนโลกกส็อนเต็มที่ เมตตาธรรมก็
ครอบโลกธาตุ เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรตดิตวั มีแตเมตตาธรรม คือเมตตานี่ครอบโลกธาตุ จิต
นี้มันนิ่มไปหมดเลย ถาลงถึงขั้นนี้แลวจิตนี้นิ่มไปหมดเขาไดหมดเลย นั่นละนิ่มขนาด
นั้นจิตที่บริสุทธิ์เต็มสวนแลวนิ่ม ไมเปนภัยตอส่ิงใดทั้งน้ันเลยแหละ ถึงกิริยาอาการจะมี
ลักษณะทาทางเหมือนโลกแตจิตไมม ี หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีภัยตอส่ิงใดในโลกวางั้น 
พระพุทธเจาพระอรหนัตทานเปนอยางงั้น 

ทีนี้พอวาตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีกก็รูอยูแลว มันขาดสะบั้นจากกัน นี่สมมุติ 
นี่วิมุตติ แนะ มันเปนคนละฝง มันก็รูชัดๆ อยูในหัวใจ มันตายแลวจะไมตองมาเกิดอีก
แลว มันก็เห็นชัดๆ นี่ฝงน้ีๆ นี่ฝงเกดิตายกองกนัๆ ภพชาติสับปนกันไมมีประมาณ ถา
อันนี้ขาดแลว ไมมีอะไรหมนุแลว เรียกวาวิมุตติเปนฝงหนึ่ง ใหชื่อใหนามเสียวาวิมุตติ 
เปนสมมุติดวยกันมันก็รูชัดๆ อยูในใจ ปฏิบัติใหมันพอแลวเปนอยางน้ัน นี้พอเกิดมา
ในชาตินี้สมบูรณแบบทุกอยางเรา เราพูดจริงๆ นะ ทําประโยชนใหโลกเราก็ทําเต็ม
เหนี่ยวของเรา ไมมีอะไรเก็บในโลก ส่ิงทั้งหลายที่เกิดมาในวัดในวาออกตลอดเวลา ไม
วาจะออกทางไหน สมควรแกวัดแกวาแกประชาชนแกสัตวโลกตัวใดรายใดก็ตามมันก็
เปนของมันดวยความเมตตา เมตตานี้เปนเมตตาในหลักธรรมชาติ ไปที่ไหนความ
เมตตานี้ครอบไปหมดเลย นี่ถึงขั้นเมตตาเปนอยางงั้น 

นี่จึงวาทําสุดเสียในชาตินี้ ใหมันสุดขีดสุดแดนเสีย เมื่อมันสุดแลวมันก็หาย
สงสัย ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนๆ ก็รูกันอยูคนละฝง ดงัที่วาชดัๆ เลย ดังที่พระพุทธเจา
แสดงแกเบญจวัคคียทั้ง ๕ อันนี้ฝงใจเรามากนะ ฝงมาก มันถอดออกจากนี้ ทานเปน
แลวนะ เรามาเปนทีหลังมันก็เปนอนัเดียวกัน จึงไมมีคําวากอนวาหลัง ไมมีคําวาครึวา
ลาสมัย ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อทุปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแก
เราตถาคต เทศนใหเบญจวัคคียฟง อกุปฺปา เม วิมุตฺติ.ความหลุดพนของเราไมมีการ
กําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว 
ตอไปนี้เราจะไมกลับมาเกิดอกี มันกช็ัดอยูในหัวใจ พูดออกมาจากหัวใจชัดๆ แลวจะ
ผิดไปไหน 

เพราะฉะนั้นที่วาไมเกิดอกีมันก็รูอยูในหัวใจ ความเกิดมันเปนสายเยื่อใยตอโยง
กันไป ความเกิด ความไมเกิดนี่ขาดสะบั้นกันไปหมด ขึ้นชื่อวาสมมุติสามแดนโลกธาตุ



 ๕

ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของในจิตไดเลย นั่นเรียกวาเปนวิมุตติ เมื่อเปนเชนนั้นแลว จะไม
กลับมาเกิดอีก มันกพ็ดูไดวันยังค่ําละซี ก็มันเปนอยูในหัวใจ นี่ละธรรมพระพุทธเจา 
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ปฏิบัติใหชอบซิจะไปไหน ศาสดาองคเอกโกหก
โลกเมื่อไร มีแตเราโกหกเรา โกหกวันยังค่ํา เราโกหกเรา พระพุทธเจาไมไดโกหก แต
สัตวโลกโกหกตัวเอง แลวก็โกหกกันแหลกไปหมด เอาละพูดเทานั้น 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

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

