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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

แกนของพุทธศาสนาแทคือจิต 
กอนจังหัน 

พระวัดปาบานตาดนี่มันจะตายละ อาหารทวมปากทวมทอง ธรรมนี้หายเงียบ
เขาปาหมดเลย ใครใหรูจักประมาณตัวเองนะ เราก็พึ่งมาเห็นนี่แหละ พวกอาหารมา
รวมอยูวัดปาบานตาดนี่ ถานักปฏิบัติแลวไมตองถามทานเขาใจของทานเอง แตนักกินนี่
ซิก็ไมตองถามเหมือนกันมันเขาใจเอง อะไรจะดีๆ  กวานเขามาใสปากใสทอง กินแลว
นอนอือๆ เหมือนหมู ภาวนาไมไดเร่ือง นี่เราบวชมาหาธรรม เราไมไดบวชมาหาอาหาร
การกินสมบูรณบริบูรณอยางน้ีแตธรรมแหงผาก ขัดกันมากทีเดียว ใหตางคนตางดู
ตัวเองทุกคน เร่ืองอยางน้ีไมใชเร่ืองจะสอนกันเรื่องจะบอกกนั เปนแตเพียงเผดียงๆ 
ใหรูจักวิธีปฏิบัติเทานั้น 

ทานผูที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้ทานแรนแคนกันดารทั้งน้ัน 
ไมใชผูสมบูรณพูนผล สมัยปจจุบันยกตัวอยางเชนพอแมครจูารยมั่นเรานี่ ไมมีใครจะ
สมบุกสมบันเกินทานแหละวางั้นเถอะ ทุกขยากลําบากที่ไหนๆ ทานไปอยูที่นั่นๆ ทาน
ยังเลาใหฟง คือทานพูดไปมันไปเฉียดทานก็เลาใหฟงเฉยๆ เลาธรรมดา ไปเที่ยวในปา
เขาเชื่อกันวาพระกรรมฐานฉันแตถั่วแตงา ไมฉันเนื้อฉันปลา เขาไมมีถัว่มีงาเขาก็เอา
ขาวเปลาๆ ให เขากินเนื้อกินปลาเขาก็เอาขาวเปลาๆ ใสบาตรพระ เพราะวาพระทาน
ไมฉันเนื้อฉนัปลา ทานฉันแตถั่วแตงา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็ไมใสให เราก็ฉันแตขาว
เปลาๆ ทานวางั้น คือทานเลาทานพูดไปเฉยๆ เวลาเร่ืองผานทานก็เลาใหฟงๆ เปน
อยางน้ันแหละ 

พวกเรานี่มันฉันแตถั่วแตงา หรือฉันแตอะไรที่จะทําใหธรรมจมๆ ใหดูเอานะ 
พิจารณาใหดี นักปฏบิัติตองเปนนักพินิจพิจารณาทุกอยางที่มาเกี่ยวของกับตน ผู
ปฏิบัติธรรมอยาทําสุมสี่สุมหาไมไดนะ ผมกม็องไมทันเพราะมันมากตอมากพระก็ดี 
อนุโลมไปๆ เลยเลอะเทอะไปหมดแลวเวลานี้ มันมีทุกแบบ พวกฆราวาสก็หากําหนด
กฎเกณฑไมได พระก็หากําหนดกฎเกณฑไมได ไมทราบจะดูอะไรใหทั่วถงึ เลอะเทอะ
ไปตรงนี้ละ 

ใหดูตัวเองๆ ทุกคนๆ การปฏิบัติธรรมใหดูหัวใจ อะไรผานเขามาที่มา
กระทบกระเทือนกับหัวใจที่กําลังบําเพ็ญธรรมใหปดออกๆ มนัจะอยากจะหิวขนาดไหน 
อยาเอาความอยากความหิวนั้นมาเปนใหญกวาธรรม ตองถือธรรมเปนใหญ อะไรที่จะ
เปนขาศึกตอธรรมใหปดออกๆ คําพูดเชนนี้สมัยนี้ไมมีนะ มีแตกิเลสเหยียบแหลกๆ 
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พวกพระเรานี้แหละตัวรายกาจ ตัวหยาบโลนเดี๋ยวนี้นะ พระเรานี่หยาบโลนมากทั้งเขา
ทั้งเราไมตําหนิใคร เพราะจิตใจต่ํา อาศัยศาสนาไปวันหนึ่งๆ ยิ่งตัง้ยศตั้งลาภใหเลย
เปนบายศบาลาภไปเลยพระหัวโลนๆ เปนบายศเคยมีที่ไหนพระ ยศของพระคอือรรถ
คือธรรม การปฏิบัติตนใหมีความสงบรมเย็นเปนสุขภายในจิตใจ นั่นคือผูบําเพ็ญธรรม 
เอาตรงนั้น 

อะไรจะบกพรองขาดเขินชางมัน ขอใหธรรมกับใจสมบูรณๆ สงบรมเย็น นี้เปน
ที่พอใจและถูกตองกับคําสอนของพระพุทธเจา อดอยากบางแหละดี พระองคสลบไสล
ถึงสามหนลําบากไหม มาเปนศาสดาของพวกเรา เปนคติตัวอยางทุกแบบทุกฉบับ มา
จากศาสดาองคเอกทัง้นั้นแหละ ใหพากันตั้งใจปฏบิัต ิ

ผมไมไปแตะตองสําหรับการทําความเพียรของพระในวัดนี้ บริเวณนอกศาลานี้
เขาไปแลวหามไมใหใครเขาไปยุง ใหเปนทําเลของพระบําเพ็ญเพียร ผมไมเขาไปแตะ 
ผมเทิดทูนธรรมอยูตลอดเวลา แมจะชวยโลกขนาดไหนความเปนหวงใยในพระในเณร
เกี่ยวกับอรรถกับธรรมนี้ผมไมไดลดละ นอกจากนั้นยังเสริมตลอดทางดานปฏิบัติของ
พระ ผมจะชวยโลกชวยสงสารจนจะเปนจะตายสําหรับเจาของเอง ผมก็ไมเขาไป
เกี่ยวของกับพระใหไดรับความลําบาก เสียเวล่ําเวลาในการบําเพ็ญธรรม จงพากันตั้งใจ
ปฏิบัติใหดี 

สติเปนสําคัญ จําใหดีทุกองค ความพากเพียรอยูกับสติ ถาสติไมดี สติไมมีความ
เพียรไมมี เดินจงกรมเอาสักสิบขา ไปยืมขาหมามาก็ได หมาในวัดนี้มีกี่ตัว มี ๑๒ ตวั 
มันมีกี่ขา ยืมขาหมามาเดินจงกรมมนัก็เปนขาหมาไปเลย ไมมีความพากความเพียรใน
ตัวถาขาดสติเสียอยางเดียว สติ จําใหดีอยาใหเดือดรอนขาหมา เดินจงกรมสองขาไม
พอไปยืมขาหมามา ขาหมามันมสีติสตังที่ไหน ไปยืมขาหมามาเทาไรก็ยิ่งเปนหมาทั้งตวั
ไปเลยพระ ใชไมไดนะ 

ทานแสดงไวเปนคติตัวอยางอันดีงาม 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 
ดูกอน โมฆราช โมฆราชเปนมานพ ๑ ใน ๑๖ คน เปนผูที่ควรจะไดบรรลุธรรม

อยางรวดเร็ว พระพุทธเจาก็จอลงในจุดที่จะบรรลุธรรมอยางรวดเร็วเลยดวยสติ สทา 
สโต ใหมีสติตลอดเวลา ดูโลกใหเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิ 
ความเห็นวาเราวาเขาอันเปนกางขวางคอออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชคือความ
ตายเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี นี่ละ
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พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช เราจะเปนพระแบบไหน ถามีสติสตังก็จะกาวเขาไปสูพระ
โมฆราช ถาไมมีสติสตงัไมเปนทาทั้งนั้นแหละ นี่ละเปนคติ ขอใหมีสติ ชําระจิตใจของ
ตนใหดี จะเปนพระโมฆราชไดดวยกันทั้งหมด ถามีสติชําระกิเลสใหขาดสะบั้นไปจากใจ
แลวเปนพระโมฆราชไดดวยกันทั้งนั้น 

พระพุทธเจาไมทรงสงวนไวสําหรับพระโมฆราช องคเดียว สงวนไวกับทุกองคๆ 
ใหปฏิบัติตนดวยความมีสติสตัง ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขา นั่นละคือกาง
ขวางคอออก จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณา
โลกเปนของวางเปลาอยูอยางน้ี ดวยความมีสติ จําใหด ี

เวลานี้ศาสนาจะมีแตชื่อ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดมาดั้งเดิม 
สดๆ รอนๆ ในธรรมของพระพุทธเจา แตมันเนาเฟะๆ สําหรับชาวพุทธของเรา ไมได
สนใจในอรรถในธรรมนะเวลานี้ จิตใจมันต่ํามากๆ ทีเดียว ไมตองพูดที่อืน่ กาวเขามา
ในวัดนี้เราสลดสังเวชนะ เพราะฉะนั้นทนไมไดถงึดุเอาๆ เราดุเอง ค่ําๆ จนจะมืดแลว
ยังเพนพานๆ เขามา ตาก็เถอนั้นเถอน้ี ปากก็อา ไมมีสติ เซอซาๆ เขามา มาก็ถามละซ ิ
มาอะไร หมดเวล่ําเวลาแลวมาอะไร ถามไมไดถอยไดความ มาเที่ยวอยางนั้นละ เซอๆ 
ซาๆ มาอยางน้ัน เราไลออก การไลออกน้ีก็เพือ่ไมใหมาทําลายผูปฏิบัติธรรมอยู จะเสีย
ไปดวยกันกบัความเซอๆ ซาๆ นั้นละ 

ทานทั้งหลายมาวัด ดูใหดี อยามาเซอๆ ซาๆ แลวมาใหคะแนนพระมาตัด
คะแนนพระ ตับปอดเจาของเปนยังไงพระดูหมดแลวนั่น พระดูจนสลดสังเวชแลวยังไม
รูตัวอยูเหรอ วาพระนี่โงเหรอ พิจารณาซิ ลูกศิษยตถาคตไมโง สติเต็มอยูนั้น ปญญา
เต็มอยูนั้น ความละเอียดสุขุมเต็มอยูกับพระที่ตัง้ใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมนั้นแลไม
อยูที่ไหน ถาเปนแบบเดียวกันก็แบบเดยีวกัน เซอๆ ซาๆ แมอยูในวัดมันก็เปนมูตร
เปนคูถ วัดก็เปนสวมเปนถานของมตูรของคถู คือพระเณรปฏิบัติเหลวแหลกไปนั้นแล 
ถาปฏิบัติตัวไมดี ขอใหทานทั้งหลายพิจารณานะ 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ขอใหไดมาเฉียดที่จิตใจดวยความมีสติ ดวย
ความมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม กระหยิ่มยิ้มยองตออรรถตอธรรมตอ
บุญตอกุศล นี้จะเปนเครื่องหมายของมนุษยชาวพุทธเรา อยาอยูเฉยๆ วันหนึ่งๆ กินไป
นอนไปๆ เขาก็เพลินเราก็เพลิน ไมทราบวาเพลินหาอะไร จุดหมายปลายทางไมมี นี่ละ
พวกจม ใหมีจุดหมายปลายทางซิ ตื่นตามาเชาระลึกถึงพุทโธ วันหนึ่งอยางนอยอยาให
ลืม พุทโธใหไดสัก ๕ หน ก็พอมีระลึกถึงบุญถงึบาปไดบางคนเรา อยาลอยลมๆ นะ
เลอะเทอะมากชาวพุทธในเมืองไทยเราเวลานี้ ชาวพุทธชาวพระเลอะเทอะไปตามๆ กัน
หมด จําใหดี เอาละจะใหพร 
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หลังจังหัน 

(พระสงฆจากวัดถ้ําเกีย จ.อุดร นําคณะญาติโยมจากประเทศอนิโดนีเซียมา
กราบนมัสการหลวงตา ประมาณ ๓๐ คน)  

พระจากวัดถ้ําเกีย ญาติโยมจากประเทศอนิโดนีเซียมากราบครับ 
หลวงตา  เมืองอดุรเรามันตายหมดแลวหรือ มีคนไปกราบหรือ

เปลาตรงนั้น หรือมีแตเมืองอินโดนีเซียมากราบถ้ําเกีย เมืองอุดรเรามันตายกันหมด
หรือ ตีเกราะหากัน มันไปไหนหมดเมืองอดุร เวลาจะพูดอยางน้ัน มันหากมีของมนั 
ตลกแทรกในนั้นแหละ อินโดนีเซียมามากไหม 

พระจากวัดถ้ําเกีย ประมาณ ๓๐ ครับ 
หลวงตา  นูนนะตั้ง ๓๐ เมืองอดุรแตก ทานสอนแบบไหนละทาง

อินโดนีเซียถึงไดเคารพเลื่อมใสมาตั้ง ๓๐-๔๐ คน ผมก็สอนเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ไม
เห็นมีอินดงอินโดนีเซียที่ไหนมาเลย เหอ 

พระจากวัดถ้ําเกีย ผมไปจําพรรษาที่นูนครับ 
หลวงตา  เออ ยอมรับ เพราะผมไมเคยไปจําพรรษา เอาตรงนั้นละ 

แพชนะกนัตรงนี้ ไปจําพรรษาอินโดนีเซีย พาอินโดนีเซียมาดี ดีอยู นี่แหละใจมีภาษา
เดียวอยางวา บุญบาปเขาได ทานไปอยูทางนูนนานเทาไร 

พระจากวัดถ้ําเกีย ๒ พรรษาครับผม 
หลวงตา  ทางอินโดนีเซียเขาถือศาสนาอะไรบาง 
พระจากวัดถ้ําเกีย สวนมากเปนอิสลาม ๙๐ กวาเปอรเซ็นต ศาสนาพุทธ

ประมาณ ๒% 
หลวงตา  ไมวาที่ไหนไมวาอะไรของดียอมมีนอยเสมอ ของไมดีมี

เกล่ือนโลก ของดีมีนอยมาก จิตใจเราเวลาหมุนไปทางไมดีมมีาก ทั้งๆ ที่เราเปนนัก
ภาวนาๆ จิตใจมันไขวมนัความันยุงแตภายนอกมากตอมาก ที่จะหมุนเขามาสูตัวเหตุ
อันเปนฟนเปนไฟคือกิเลสภายในใจนี้มีนอยมาก ยนเขามาซิ ยนเขามา ทั้งๆ ที่เรามา
ภาวนา แตจิตที่มันเปนกิเลสเปนโลกมันหมุนรอบตัวตลอด ความเพียรจนกาวไมออก 
นี่เวลามันหยาบ จิตใจเวลาหยาบ หยาบอยางน้ี 

คือมนัหมุนรอบตัว กิเลสมันเปนอัตโนมัติ มันหมุนอยูในหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ
ของมัน ไมมใีครบังคับ เปนของมันเอง เปนอยางน้ีสัตวโลกทั่วๆ ไป แตกอนเราก็ไมได
คิดนะธรรมขอนี้ไมคดิแตกอน กป็ลอยใหมันหมุนไป เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา มี
แตกิเลสหมุนจิตใจ จิตใจนี้เปนเหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถบีตลอดทั้งเขาทั้งเรา เราก็
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ไมไดคดิแตกอน นี่ก็เพราะการบําเพ็ญจิตใจนั้นแหละที่จะไดรูเงื่อนกัน ตั้งแตลมลุก
คลุกคลานมีแตกิเลสเตะกิเลสถีบกิเลสยันตลอดเวลา ซัดกันไปซัดกันมา  

ก็เคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เราลืมเมื่อไรน้ําตารวงอยูบนภูเขา ไปสูกับกิเลส
อยูบนภูเขา นี่เวลาจิตใจออนเปยกกิเลสมีอํานาจมาก มันเตะ สติพยายามตั้งปบ ตั้งเพือ่
ลม ไมไดตั้งเพื่ออยู ตัง้หนาตั้งตาตั้งเทาไรลมทั้งน้ันๆ สุดทายก็เอาน้ําตาสังเวยกิเลส ถึง
ขนาดอุทานทีเดียวนะ แตคําอุทานนี้ก็เปนผลดีอยู อันนั้นละที่ไดเปนขอเคียดแคน แลว
ขอเคียดแคนนี้ก็ตองใหพิจารณาไปอีก ความเคียดแคนธรรมดาทั่วๆ ไปนี้เปนกิเลส 
เคียดแคนใหสัตวใหบุคคลใดก็ตามเปนกิเลสทั้งน้ัน แตเวลาความเคียดแคนในกิเลสใน
หัวใจเราที่จะเอากันใหมันพงัลงน้ีความเคียดแคนนี้เปนธรรม 

นี่ละถึงน้ําตารวง ถึงขนาดอุทานอยูคนเดียว โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ กูมงึ
ในจิตนะ เปนอยูในจิต มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวงสูมันไมได พอตัง้พับลม
ทันทีๆ เลย นี่กระแสกิเลสของกิเลสที่เวลามันรุนแรง รุนแรงขนาดนั้น เอามาทดสอบ
กันกับเวลาที่ความเพียรเราหนักเขาๆ สติปญญาดีขึ้น กิเลสลมผล็อยๆ ตั้งพับขึ้นมานี้
ขาดสะบั้นไปเลย นี่เวลาเราอบรมของเราดีแลว ออกมาจาก..มึงเอากขูนาดนี้เชียวเหรอ 
เอาละอยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย มุมานะเคียดแคนใหกิเลสภายในใจ
ของตัวเอง  

โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น ไมลืม อะไรที่ลงไดฝงใจแลวไมลืม อยางที่
กิเลสเอาเราจนน้ําตารวงบนภูเขาเราก็ไมลืม ถึงขนาดอุทานวา เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียว
เหรอ เอาละอยางไรมึงตองพงัวันหนึ่งจนได ใหกถูอยกไูมถอย นี่เคียดแคนใหกิเลสเปน
ธรรมนะ เปนความมุมานะขึ้นอยางหนัก หนักเร่ือย ถือเอากฎเกณฑนี่ละเคียดแคนให
กิเลสเปนเคร่ืองหนุนความเพียรของเรา ฟาดลงไปๆ ไมหยดุไมถอย ครั้นตอไปกิเลส
มันก็ออนละซิเพราะเราสูไมถอยๆ  

เอาถึงขั้นวากิเลสโผลขึ้นมาไมไดเลย ขั้นนี้เปนขั้นความเพียรอัตโนมตัิแลวนะ 
สตปิญญาอตัโนมัติแลวหมุนตัวเปนธรรมจักรตลอด เรียกวาเปนเอง ความเพียรถึงขั้น
ฆากิเลสดวยความแกลวกลาสามารถของสตปิญญาแลวหมุนไปเอง เหมือนกิเลสหมุน
หัวใจเราเปนเอง แตเวลาธรรมมีกําลังกลาก็หมุนกเิลสเชนเดียวกัน โผลขึ้นมาไมไดขาด
สะบั้นๆ เลย กลางคืนกลางวันไมไดหลับไดนอน จนจะตายจริงๆ ตองบังคบักับพุทโธ 

คําวาบังคับกับพุทโธ คือสติปญญามนัแกลวกลาสามารถ มันพุงๆ ตลอดเวลา 
จนกระทั่งการหลับนอนไมหลับ หลับไมได กิเลสกับธรรมฟดกัน ไมใหหลับ มันอยูที่
หัวใจ นอนอยูมันก็ซัดกนัที่หัวใจ นี่ถึงขั้นอตัโนมัติของสติปญญาฆากิเลสแลวเปนอยาง
นั้น ทีนี้เราจะพักจิตใหมคีวามสะดวกสบายบางทําอยางไร จิตนี้เวลามันหมุนมันหมุนถึง
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ขนาดนี้เจาของก็จะตาย เหนื่อย เหนื่อยในหัวอก หัวอกตรงนี้ละ สติปญญาฟดกันไม
ถอยกับกิเลส แลวจะทําอยางไรจะไดพักใหพอสะดวกสบายบาง  

สุดทายเอาพุทโธมา เราไมลืม เอาพุทโธมาเปนคําบริกรรม คือถาเราจะทําจิตให
สงบนี้ไมสงบ ปญญาออก สตปิญญามันรุนแรงมาก พุงๆ เพลินกับการฆากิเลส ร้ังไม
อยูเลย ตองเอาพุทโธมา ตั้งพทุโธลง พุทโธๆ ใหจิตอยูกับพทุโธ หามไมใหสติปญญา
ออกไมไดธรรมดา ตองเอาพุทโธมาเปนที่ยับยั้งของสติ สติจบัอยูกับพุทโธ พทุโธๆๆ 
คําวาเผลอไมอยากพดู แตพอออนทางนี้เทานั้นละมันจะออกทางดานปญญา เอา
พุทโธๆ ๆ ติดแนบเรียกวาใหหนักแนนทางพทุโธ สติอยูที่นี่หมดเลย ทีนี้จิตก็สงบลง
แนวเลย ลงดวยพุทโธ 

หามธรรมดาไมอยู สตปิญญาออกรุนแรงมาก ทานทั้งหลายฟงเสีย นี่ละในวง
ความเพียรถอดออกมาจากหัวใจเรามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ถึงขั้นออนเปยกน้าํตา
รวงบนภูเขาก็เลาใหฟง นี่ถึงขั้นสติปญญามีกําลังกลาฟดกับกเิลสไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน
ก็มาเลาใหฟง นอนจริงรางกายนอนแตสติปญญากับกิเลสฟดกันอยูบนหัวใจมันไมได
นอนนี่นะ สุดทายแจงๆ กลางวันมันก็จะไมนอนอีก อาว นี่มันจะตายแลวนะนี่ ออนไป
หมดรางกาย ทําอยางไร เอาพุทโธมาบริกรรม จะพักจิตเขาสูสมาธิ ทั้งๆ ที่สมาธิแต
กอนนี้เกงมาก 

เวลามันออกทางดานปญญาแลวทางดานปญญาเหนือสมาธิ ไมสนใจกับสมาธิ มี
แตพุงทางดานปญญาเลย นี่ละมันเอาเขาสมาธิไมได ตองเอาพุทโธ เอาพทุโธๆ สติจับ
กับพุทโธไมใหปลอยนะ พุทโธๆ แลวจิตก็คอยสงบลงๆ แนวลง พอจิตลงสู เอกัคคตา
จิต เอกัคคตาธรรม แนวลงน้ีแลว ทีนี้จิตสงบเงียบเลย นั่นละเรียกวาเหมือนถอดเสี้ยน
ถอดหนาม สงครามระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันยุติในเวลาจิตเขาสูสมาธิ สงบเปน
อารมณอันเดียว บังคับไวนั้น จนกระทั่งจิตใจมกีําลังกระปรี้กระเปราขึ้นภายในตัวเอง 
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามเบาหมด รางกายจิตใจเบาหมด เห็นวาไดกาํลังพอสมควร
พอเรารามือเทานั้นมันก็ผึงออกเลย 

ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตเิปนอยางน้ีเอง ทานทั้งหลายฟงเอาในวงความเพียร 
เราเปนผูมาแสดงเอง เปนเองนํามาแสดงใหพี่นองทั้งหลายฟง จึงไมสงสัยวาจะผิดไป นี่
ละถึงขั้นสตปิญญาเปนอัตโนมัติกิเลสน้ีโผลมาไมไดเลย โผลไมไดๆ เพราะกําลังวังชา
สติปญญาแกกลาสามารถ พอโผลขึน้มานี้ขาดสะบั้นๆ เอาไมหยุดไมถอย เอาจนเต็ม
เหนี่ยว สติปญญาอัตโนมัติไหลเขาสูมหาสติ-มหาปญญานี้ยิ่งเกงมาก หมุนติ้วๆ เอา 
ขอสรุปเลย ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ ไมมีอะไรเหลือเลย เหมือนฟาดินถลม 
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ทีนี้ที่หมุนตัวเปนเกลียวอยูนั้นเงียบเลย กิเลสขาดเสียอยางเดียวไมมีอะไรเปน
ขาศึก ที่ทําใหหมุนติ้วๆ เพราะกิเลสเปนตนเหตุ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวงานที่
หมุนติ้วๆ หยุดกึ๊กทันท ี ก็จะทํากับอะไร ถาวากิเลสก็ขาดสะบั้นใหเห็นตอหนาตอตา
แลว สติปญญาหยุดเอง ทั้งๆ ที่เปนมหาสติ-มหาปญญาหยุดกึ๊กเอง รูเอง สนฺทิฏฐิโก รู
ผลงานของตนโดยลําดับลําดา จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีเหลือ แลวงาน
เหลานี้หยุดเอง กิเลสน่ีละเปนเครื่องหมุนจิต จึงทําใหสติปญญาหมุนตามกิเลสฟดกัน  

พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปสติปญญานี้ก็ยุติทันท ีหมด จากน้ันมาไมเห็นมีอะไรมา
กวนใจ ในสามแดนโลกธาตุไมมีอะไรกวนใจ นอกจากกิเลสอยางเดียวเทานั้น ชี้นิ้วได
เลย นอกจากกิเลสอยางเดียว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรกวน ตั้งแตบัดนัน้
ตลอดเลยทีน่ี่ หมด นั่นละหมดทุกข บรมสุขขึ้นทันทีรับกัน นิพพานเที่ยงบอกในตวั
เสร็จ กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่ทาํลายทุกส่ิงทุกอยางใหแปรปรวนไปตลอดมานั้นถึง
ขั้นนิพพานเที่ยงแลวหมดกฎอนิจจัง ไมมี ดับหมด  

นี่ละการประกอบความพากเพียร เราพูดเรื่องอะไรมามันถึงไดหมุนเขามา พูด
ถึงเร่ืองกิเลสมันหมุนจิตใจของสัตวโลก เราก็ไมเคยคิดวาสติปญญาฆากิเลสน่ีจะหมุน
เปนธรรมจักร หมุนเปนอัตโนมัติเหมือนกิเลสหมุนบนหัวใจสัตว แตก็หมุนแลวในหัวใจ
เรา หมุนจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีเหลือ หมุนเองเปนเอง จนกระทั่งนอนไม
หลับ กลางคืนนอนไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับ คือมันหมุนของมันเองโดยอัตโนมัต ิ
ดวยความเห็นโทษในวัฏจักรที่จะหมนุตัวออกใหหลุดพน อะไรเปนขาศึกฟดกบัสิ่งที่
เปนขาศึกคือกิเลสตลอดเวลา พอกิเลสขาดลงไปแลวไมมีอะไรกวนใจ แสนสบาย ทาน
วานิพพานเที่ยง  มันก็เที่ยงอยูที่จติ กฎอนิจจังไมมีแลวจะเอาอะไรมาทําลาย มันก็เที่ยง
ละซิ 

เราพูดถึงเร่ืองการประกอบความพากเพียร พทุธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอกนะ 
ทานทั้งหลายใหจําเอา สดๆ รอนๆ อยูกับผูปฏบิัติธรรม แตไมอยูกับโมฆบุรุษโมฆสตรี
ที่ไมสนใจกบัอรรถกับธรรม ทั้งๆ ที่วาถือพุทธศาสนา ถือพุทธๆ แตหัวใจไมเปนพุทธ 
มันเปนผีๆ ไปเลย ใหกเิลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน พอธรรมะไดขึ้นกับใจแลวกิเลสขาด
สะบั้นลงไป นั่นละพุทธะแทอยูที่หัวใจ จะวาถือพุทธศาสนาหรือไมถือกแ็ลวแต มันพอ
ตัวอยูในนั้นเสร็จเรียบรอยแลว ไมตองทูลถามหาพระพุทธเจาวามีกี่พระองค ถามหา
อะไร  

เราอยูในทามกลางแหงความหลุดพนเหมือนพระพุทธเจาทั้งหลายแลว พระ
สาวกทั้งหลาย พระพทุธเจาทั้งหลายเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ลวนๆ เหมือนน้ําใน
มหาสมุทรทะเลหลวง เราก็อยูตรงกลางนั้น จอลงไปตรงไหนก็เปนน้ํามหาสมุทรทะเล
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หลวง เราจะไปถามหาน้ํามหาสมุทรที่ไหน ทีนี้จิตพอจอเขาไปถึงความหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงแลวก็เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพาน จิตลงเขาไปจุดกลางนี้กระเทือนถึง
พระพุทธเจาทั้งหลายหมด ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาละ อันนี้เปนอันเดียวกันแลว
กับพระพุทธเจาทั้งหลาย เหมือนกับน้ําทั้งหลายที่เปนอันเดียวกันแลวในวงมหาสมุทร 
ตกมาหยดใดก็เปนน้ํามหาสมุทรดวยกัน ตกมาจากบนฟาก็เปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกัน
หมด 

อันนี้กเ็หมือนกัน ผูบําเพ็ญบารมีธรรมเมื่อเขาถึงขั้นวิมุตตธิรรมแลวไมตองทูล
ถามพระพุทธเจาวาอยูที่ไหน เราอยูในทามกลางแหงความเลิศเลอแลว พระพุทธเจา
เลิศเลอฉันใดธรรมชาตินี้ก็เลิศเลอฉันนั้น ทานแสดงวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย.บรรดา
ทานผูบริสุทธิ์ทั้งหลายนับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย เสมอกนัหมด ไมมี
ความยิ่งหยอนตางกันเลย เรียกวาอยูทามกลางความบริสุทธิ์หมือนกันหมด ถามหากัน
อะไร ถามหาพระพุทธเจาหาอะไร เมื่อเขาถึงขั้นอยูในทามกลางพระพุทธเจา ทามกลาง
ความบริสุทธิ์ ทามกลางแหงนิพพานเที่ยงแลวเหมือนกันหมดเลย นั่น ใหมันเห็นอยูใน
หัวใจซิ ปฏิบัติไป  

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ออกจากภาคปฏิบัติ เพียงนับถือ
เฉยๆ ก็เปนกิ่งกานสาขาดอกใบของพุทธศาสนา ดีเร่ืองดี ดีเขาไปเปนชั้นๆ เขาไป
จนถึงรากแกวรากฝอย ถึงแกนของพุทธศาสนาแทคือจิต จติถึงขั้นบริสุทธิ์แลวสุดยอด
เลย นั่นละพุทธศาสนาสุดยอดอยางนั้น ใหพากันตั้งใจปฏบิัติ เราเกิดมาในทามกลาง
พุทธศาสนาอยาใหเสียทาเสียทีไป ไมเกิดประโยชนอะไร เรๆ รอนๆ โอย เราสลด
สังเวชนะ ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งไดปลงธรรมสังเวช ไมไดดถููกเหยียดหยามยกตนขม
ทาน มันหากเปนโดยหลักธรรมชาติของมันในจิตดวงนี้ 

เห็นเขามาเพนๆ พานๆ ดูแลว โอย สลดสังเวช คือไมมทีี่เกาะที่ยึด มาแบบ
เพนๆ พานๆ ตามประสีประสามา ร่ืนเริงบันเทิงมาดวยอํานาจของกิเลส อยางน้ันทั้ง
เขาทั้งเรามันเหมือนกันหมด ทีนี้จิตที่เปนธรรม ธรรมที่เปนจิตเปนอันเดียวกันแลวมัน
จาหมด มันเห็นหมด จะไมสลดสังเวชไดยังไง ธรรมชาติหนึ่งเลิศเลอ ธรรมชาติหนึ่ง
เลวราย ธรรมชาติหนึ่งหาที่เกาะที่ยึดไมได อยูทามกลางกองไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา 
โมหคฺคินา เผาอยูในหัวใจเอาความวิเศษมาจากไหน อีกอันหนึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศ
เลอบริสุทธิ์สุดสวนแลวในหัวใจ ดูกันมันก็ดูไดงายละซิ  

ขอใหทานทั้งหลายไดตั้งใจปฏิบัติ เราไดพบพุทธศาสนานี้เรียกวาเลิศเลอสุด
ยอดแลว อยาปลอยอยาวาง รักษาจิตใหดี จิตนีล้ะเปนผูที่จะเลิศเลอ เลวรายที่สุดก็คือ
จิตดวงนี้ ถาพาใหมันเลวรายไปตามกิเลสจะเลวรายโดยลําดับ จนกระทั่งหมดคาหมด



 ๙

ราคา ทั้งที่ยังไมตายหมดคุณคาแลว ถาฟตจิตใจของเราใหดีแลวมีคุณคาตลอดๆ 
จนกระทั่งถงึวันตาย ถึงวิมุตติหลุดพนคือจิตดวงนี้เอง เปนธรรมธาตุที่เลิศเลอสุดยอด 
พากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 
 

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/

