๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ดูที่หัวใจแลวงานทั้งหลายจะยุติ
วันนี้พระมาฉัน ๓๖ เหลือจากนั้นอยูขางในไมไดฉัน สําหรับวัดนี้ไมเคยมีพระมา
ฉันครบองคเลย ตั้งแตสรางวัดมาไมเคยมีพระมาฉันครบองคเลย ขาดตลอดมา
จนกระทั่งปจจุบัน ทานไมฉันทานไมออกมา ทําความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย เราก็ให
โอกาสดวย ถาองคไหนไมฉันแลวองคนั้นไมตองยุงกับอะไร งานการเกี่ยวกับเพื่อนกับ
ฝูงเลย เชนปดกวาดเช็ดถูทําขอวัตรปฏิบัติอะไรนี้ตัดออกหมด ใหปฏิบัติตัวเอง
โดยเฉพาะ เรียกวาความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย วันหนึ่งๆ อดทานไมฉันๆ นี้วันละ
หลายๆ องคอยูขางใน คือมันเคยชินมาแลว ไมไดพดู ถึงกันเลยละ องคไหนไมฉันไม
ออกมาก็แลวไปเลย พวกนี้ฉันก็ทําไปๆ เปนอยางนั้นตลอด ทานไมฉันทานก็ไมออกมา
ทานทําความเพียรของทาน
สวนมากมักจะไปทางอาหารนะนักภาวนา คืออาหารนี่เปนสําคัญมากเกี่ยวกับ
บํารุงรางกาย รางกายมีกําลังก็ไปทับจิตแลวกาวภาวนาไมออก ถามันทับมากๆ ภาวนา
นี่กาวไมออก ตองไดผอ นสั้นผอนยาวอยูเสมอ ถาอดไปจริงๆ มันก็จะตายจะวาไง ถา
ปลอยใหมันกินจริงๆ มันก็ไมเปนทาทางดานจิตใจ แนะ ตองไดแบงสันปนสวนกันอยู
ตลอดเลย มีอดบางอิม่ บางๆ อยูอยางนั้น การภาวนาก็พอกาวออกๆ สวนมากจะมา
ขึ้นอยูกับอาหาร เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทานจึงตอง อาหารนี่เรียกวาเขียมๆ ทั้งนั้นไมให
สมบูรณ ตองมีเขียมๆ เปนพื้นเอาไวๆ เขียมๆ อด ทีนี้ทางใจก็คอยเจริญขึ้นๆ
คําวาใจเจริญไดแกสติดี รักษาจิตใจไดดี จิตก็มีความสงบเย็น ความคิดความ
ปรุงคือเรื่องของกิเลส มันคิดมันปรุงตั้งแตเรื่องของกิเลส เรื่องวัฏวนวัฏจิตทั้งนั้น ทีจ่ ะ
ใหคิดไปเพือ่ มรรคผลนิพพานมีนอยมาก ตองไดบังคับใหคิดในทางที่ถูกที่ดี ไมเชนนั้น
กิเลสจะเอาไปถลุงหมด ความคิดความปรุงตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ มีแตเรื่อง
กิเลสเอาไปถลุง กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ ดูเอาหัวใจของใคร
แตกอนเราก็ไมเคยคิด มันก็เกิดขึ้นบนเวทีระหวางจิตกับกิเลสฟดกันก็มารูขึ้น
ตรงนี้ รูตอนที่วาธรรมมีสติปญญา จิตใจมีความสามารถแกกลาอาจหาญชาญชัยตอการ
ฆากิเลส จนกระทั่งถึงเขาขั้นฆากิเลสแกกิเลสโดยอัตโนมัติ คือไมตอ งมีความเพียร เปน
อัตโนมัติไปแลว เมื่อถึงขั้นที่ธรรมมีกําลังแกกิเลสฆากิเลสแลวตองเปนอัตโนมัติ อยูที่
ไหนๆ เวนแตหลับ มันจะหมุนของมันอยูตลอดเวลา หมุนฆากิเลส ซอกแซกซิกแซ็ก
เปนเองๆ นี่เปนอัตโนมัติในความเพียรของผูฆากิเลส
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ทีนี้เวลาหนักเขาๆ กิเลสหมอบลงๆ คือถาความเพียรเปนอัตโนมัติแลวอยางนั้น
กิเลสเกิดไมได ที่มอี ยูแลวก็คอยระงับดับลงๆ พอสติปญ
 ญาขึ้นเปนอัตโนมัติแลวกิเลส
ไมมีทางเกิดละ มีแตลดลงๆ แลวเชื่อมเขาไปหามหาสติมหาปญญา อันนี้ซึมไปเลย
กิเลสแทบไมปรากฏ มีอยูก็ไมแสดง ไมกลาแสดง พอแสดงปบขาดสะบั้นไปเลย นั่น
เห็นไหมสติปญญาเมื่อมีกาํ ลังกลาแลวขาดสะบั้นๆ เหมือนกิเลสมีกําลังกลา ฟาดความ
เพียรของเราขาดสะบั้นๆ อยางหลวงตาไปนั่งรองไหอยูบนภูเขา คือกิเลสฟาดสติขาด
สะบั้นๆ น้ําตารวง นี่เห็นไหมกระแสของกิเลสเวลามันรุนแรง ตั้งไมอยูเลย เราไมลืม
ทีนี้เวลาธรรมมีกําลัง คําวาธรรมมีกําลังคือสติเปนพื้นฐานๆ ละไมไดนะสติ เปน
พื้นฐานสําคัญ สติเปนตัวรักษาตานทานทุกอยาง ถาสติมีอยูแลวกิเลสจะไมเกิด บังคับ
สติใหดี จิตเมื่อมีอารักขาแลวก็คอยสงางามขึ้นมาเพราะไมถูกกิเลสรบกวนก็สงบเย็นๆ
ถากิเลสไมกวนเสียอยางเดียวมันก็สงบเย็น ที่หาความสงบเย็นไมไดก็เพราะกิเลสกวน
กิเลสเกิดอยูใ นจิตนั่นแหละมากวนจิต
ทีนี้เวลาสติปญญาเขาขั้นอัตโนมัติ ความเพียรอัตโนมัติแลวนี้ เรียกวาทํางาน
โดยลําพังตนเอง ที่จะใหไดเพียรๆ นี่ไมมี มีแตรั้งเอาไวๆ คือมันผาดโผนหมุนติ้วๆ
ตลอดเวลา ตองรั้งเอาไวใหอยูในความพอเหมาะพอดี เชนการหลับการนอน บังคับให
นอน สวนมากบังคับ เรื่องการหลับการนอนมันจะไมยอมนอน มันหมุนของมันเอง
เพลินอยูในการฆากิเลส เพลินๆ เรียกวาเปนอัตโนมัติ คือมันหมุนของมันเอง ถึงขั้นนี้
มันก็รูที่นี่ ยอนไปหาเรื่องกิเลสทํางานทําลายหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน มันเปน
อยางนี้มาทุกหัวใจ นั่นมันวิ่งถึงกันแลวนะ เปนอัตโนมัติของกิเลสทําลายจิตใจของสัตว
โลก เปนอัตโนมัติอยางนี้
เมื่อธรรมขั้นนี้กาวขึ้นทําลายกิเลสโดยอัตโนมัติแลวมันวิ่งรับกัน แตกอ นกิเลส
ทําลายจิตใจของสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมันเปนอยางนี้ๆ เหมือนเวลาธรรมมีกาํ ลัง
แลวฆากิเลสแกกิเลสโดยอัตโนมัตินี้เอง นั่นมันวิ่งถึงกัน ถามันไดปรากฏในจิตแลวทุก
อยางจะสดๆ รอนๆ ทั้งนั้น เรื่องมรรคผลนิพพานๆ ที่มันไมไดทําแลววาสุดเอื้อมๆ ดี
ไมดีไมเชื่อๆ แตเวลาทําลงไปๆ ผลปรากฏขึ้นมากนอยมันก็หยั่งถึงผลขัน้ สูงขึ้นไปๆ ถึง
ยังไมรูก็ยอมรับ เชื่อๆ
อยางที่วานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ถึงขั้นความเพียรดูดดื่มแลว มันจับผิดจับถูกๆ
เหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อม เปนอยูในหัวใจนี่ แตกอนวานิพพานมีหรือไมมีนา เปน
อยางนั้นนะ พอถึงขั้นนี้แลวนิพพานอยูชั่วเอื้อม มีหรือไมมีถึงวาอยูชั่วเอื้อม ฟงซิมัน
หมุนใสกัน เปนอยูในหัวใจ จนพุงถึงแลวหมดปญหา ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสดๆ
รอนๆ นะ ปรากฏขึ้นมากนอยจะสดๆ รอนๆ ในหัวใจของผูบําเพ็ญ ถาไมบําเพ็ญไมได
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ทําแลวจิตใจมันจืดมันชืด มันดูดดืม่ ไปทางกิเลสตัณหาคือทางต่ํา อะไรต่ําแลวไหลลง
เรื่อยๆ เหมือนน้ําไหลลงทางต่ํา ไหลลงเรื่อยๆ ถาจะใหขึ้นทางสูงตองผลักดัน มีเครื่อง
ดันขึ้น
พอถึงขั้นนิพพานอยูชั่วเอื้อมอันนี้หมุนติ้วเลย นิพพานมีหรือไมมีกต็ าม ทีแรก
เวลาเราเรียนเริ่มปฏิบัติเบื้องตนก็เปนอยางนั้น นิพพานมีหรือไมมีนา สวนใหญเชื่อวามี
สวนยอยมันแบงไปกินวานิพพานมีหรือไมมีนา เปนอยางนั้นนะ พอการปฏิบัติหมุนเขา
ไปๆ นิพพานมีหรือไมมนี าหายไปเลย สุดทายนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ดันตลอด นั่น
เกิดมาในชาตินี้เรามีวาสนาแลวนะ ไดพบพุทธศาสนาของพระพุทธเจาเรา เลิศ
เลอสุดยอดแลว สามแดนโลกธาตุไมมีใครสามารถที่จะคุยเขี่ยขุดคนขึน้ มาใหรูใหเห็น
ทั้งกิเลสทั้งธรรมไดเหมือนองคศาสดาเรา ไมมี สามโลกธาตุไปหารายใดก็หาเถอะ
เพราะฉะนั้นทานจึงวา กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจานี้ยากแสน
ยาก การเกิดขึ้นของทานผูรูที่จะรูอยางวานี่ไมมี องคเดียวๆ พระพุทธเจาอุบัติทีละองค
เทานั้นเพราะเกิดไดยากแสนยาก นี่ทานก็ไดอุบตั ิขึ้นมาแลวเปนศาสดา คําสอนนี่เปนคํา
สอนของศาสดาผูบริสุทธิ์หลุดพนไปแลว ใหยึดเปนหลักนะ ถายึดนี้เปนหลักแลวจะ
คอยเปนคอยไป คอยหมุนตัวไปเอง
พอถึงขั้นนิพพานอยูชั่วเอื้อมไมตองพูดแหละ
คือมันจะไมนอนทัง้ วันทั้งคืน
จิตใจมันดูดมันดื่มที่จะใหหลุดใหพนไปเสียโดยถายเดียวเทานั้น ก็เลยนิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ ไป มันเปนในใจของผูบําเพ็ญนั่นแหละ ดังที่ทานวาเดินจงกรมฝาเทาแตกๆ
อันนี้มีในตํารา ตั้งแตเวลาเราเรียนหนังสืออานไป เออ ทานเดินจงกรมฝาเทาแตก ก็ดู
กลางๆ นะจะวาเชื่อจริงๆ ก็ไมปก ใจจะเชื่อ วาไมเชื่อก็ไมปก ใจที่จะไมเชื่อนะ ฟงลอยๆ
คือจิตใจเวลานั้นมันลอยอยู
เชนอยางพระโสณะประกอบความพากเพียร เดินจงกรมจนฝาเทาแตก เราก็ฟง
ไปธรรมดาๆ พอมันมาถึงเรื่องของตัวเองเขา มันวิ่งใสกันยอมรับทันทีเลย คําวาเดิน
จงกรมฝาเทาแตก ไดแกความเพียรกลา ดูดดืม่ เรียกวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ อยางนี้
ละประเภทนิพพานอยูชั่วเอื้อม นี่ประเภทฝาเทาแตกไมสงสัย ลืมหลับลืมนอน นอนก็
ไมหลับ การนอน เอา นอน แตธรรมกับกิเลสฟดกันอยูบนหัวใจไมยอมหยุด นอนก็
นอนซิ กิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจไมยอมนอน อาว เหนื่อยลุกขึ้นมานั่ง นั่งก็ฟด
แนะ นอนก็ฟด ลงไปเดินจงกรมก็ฟดกันอยูอยางนั้น สุดทายแจง นี่ละความเพียร
อัตโนมัติ ลืมวันลืมคืน ลืมหลับลืมนอน บังคับใหหลับมันก็ไมหลับ
ใหมันเห็นในหัวใจเจาของซิ ทีนพี้ อมาถึงขั้นนี้แลว เราเองเราไมไดแตกนะฝา
เทา หากเปนสักขีพยานกันไดดี เวลาเดินจงกรมลืมเวล่ําเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เวลา
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มาพักทีนี้ออกรอนฝาเทา โอย เหมือนไฟลนนะ เอามาดูอยางนี้จริงๆ เอ ฝาเทามันแตก
เหรอ นี่เวลามาพักนะ เขามาแครมาพัก ฝาเทามันแตกเหรอ ดูมันก็ไมแตก ทีนี้พอเอา
มือลูบ โอย มันเสียว คือมันจะทะลุ หนังบางเขาๆ ทะลุเขาไปขางในเรียกวาฝาเทาแตก
มันไมไดแตกอยางนี้นะ หนังบางเขาไปๆ ดินกัดเขาไปบางเขาไป จับนี้เสียวๆ เราเปน
แลวนี่ ยอมรับวาทานเดินจงกรมฝาเทาแตก คือมันกัดเขาไปๆ จนถึงเนื้อ ไมใชฝาเทา
แตกอยางนีน้ ะ คือหนังพื้นเทามันบางเขาไปๆ จนทะลุถึงเนื้อ ทานเรียกวาฝาเทาแตก
เห็นในตํารา ยกตัวอยางก็พระโสณะนี่แหละ ผูประกอบความเพียรฝาเทาแตก
ทีนี้มาถึงตัวเราเขา ใหมันมีพยานอยางนั้นซิ ทานวาเดินจงกรมจนฝาเทาแตก
มันฝาเทาแตกยังไงๆ ถาธรรมดาเดินจงกรมบังคับบัญชาเจาของไปจนกระทั่งฝาเทา
แตก เรานี้จะวาทิฐิหรือไมทิฐกิ ็ตามมันไมอยากเชื่อ พอถึงขัน้ ความเพียรอัตโนมัติแลว
เอาละที่นี่ ถาไดลงทางจงกรมแลวเทานั้นเลย ไมวาเดินชาเดินเร็วหากเดินอยูไมหยุด
ความเพียรนี่หมุนอยูภายในไมออกขางนอก ตานี่ฝาฟาง คือจิตมันไมออกขางนอก มัน
อยูขางใน ตาก็เลยกลายเปนตาฝาตาฟาง เดินจงกรมไปนี้มันโซซัดโซเซ จิตมันหมุนอยู
ภายในไมออก เดินไปโซเซๆ โครมครามเขาปา เอา เขาปา ออกมาอีก
คือจิตมันหมุนอยูภายใน ตาก็เลยเซอซาไป เดี๋ยวโครมครามเขาปา เอา เขาปา
อีกแลว อยางนั้นนะ ไมเดินเร็วละ ทั้งวันมันเดินไดเพราะความเพียรมันหมุนอยูภายใน
ไมไดหมุนอยูขางนอกนะ ทานทั้งหลายใหฟงเสียนะ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่นะ
ทํามาแลวเปนมาแลว เปนแตเพียงวาฝาเทายังไมแตก มันออกรอนเหมือนไฟลน เวลา
มานั่งมองเห็นกาน้ําโดดใสกาน้ํา กลืนไมทันสําลักกั๊กๆ แตเวลาเดินจงกรมมันไมสนใจ
กับอะไรเลย ทั้งวันมันก็เดินได เวลามาพักมองเห็นกาน้ํา โดดใสกาน้ํา กลืนไมทันสําลัก
กั๊กๆๆ เปนหมดแลวนี่ นี่เรียกวาความเพียรกลา ไมมีหยุดมีถอย นอนก็ตองบังคับให
นอน
บังคับใหนอนธรรมดาไมได มันจะทํางานของมันระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน
จะไมหยุดนะ ตองเอาพุทโธ นี่เราก็เปน เปนแลวนะ ยับยั้งกันดวยพุทโธ คือไมใหไป
ทํางานทางดานปญญา ปญญามันเฉียบมันแหลมมันรวดเร็วกับกิเลส มันหมุนของมัน
อยูตลอดเวลา สติกับปญญาเปนอันเดียวกันเมื่อถึงขั้นนี้แลว หมุนตลอด ทีนี้เวลาเราจะ
หลับนอนมันจะตายจริงๆ นี่จะวาไง ภายในนี้เหนื่อย คือมันหมุนอยูภายใน ทีนี้จะมา
พักใหจิตสงบเขาสูสมาธิ เรื่องสมาธิก็เกงอยูแลว แตเวลาออกทางดานปญญามันก็หา
เรื่องสมาธิวามันนอนตายอยูเฉยๆ ไมไดแกกิเลส ปญญาตางหากแกกิเลส ทีนี้เวลา
ปญญาแกกิเลสมันจะไมพาหลับพานอน เปนอยางนั้นนะ
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ตองยับยั้งกันดวยพุทโธ เอาพุทโธอยูในจุดเดียว ใหอยูกับจุดเดียวนี้ ถาวาเผลอ
เราไมอยากพูดนะจิตขั้นนี้ไมไดเผลอ เปนแตเพียงวาออนทางหนึ่ง ทางไหนหนักกวามัน
ก็ดึงไป เชนทางดานปญญาหนักกวานี้ เรามาทําสมาธิใหใจสงบ ไมทําอยางรุนแรง
บังคับจริงๆ ไมไดนะ มันจะพุงออกทางดานปญญา จึงตองยับยั้งดวยพุทโธ เอาพุทโธๆ
ถี่ยบิ ไมใหออกนะ ถาออกก็ออกทางดานปญญาตางหากไมไดออกไปไหน พุทโธๆๆ
เดี๋ยวก็สงบลงๆ แนวเลยที่นี่ หยุดนิ่งเงียบเลย นิ่งอยางนั้นก็ยังตองบังคับเอาไว ไม
บังคับไมไดมันจะออกทางดานปญญา เพราะปญญานี้รุนแรงมากทีเดียว ถึงขัน้
สติปญญาอัตโนมัติแลวรุนแรงมากทีเดียว บังคับใหอยูกับพุทโธๆ จิตสงบแนวลงไป
พอจิตสงบลงไปแลวเรียกวาหยุดทํางาน นั่นละพัก เขาสูความสงบแนว ทีนี้
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะจิตเวลามันพักงาน ไมไดทํางานทางดานปญญา จิตสงบ
แนวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม กระปรี้กระเปราขึ้นภายในจิตใจ มีกาํ ลังวังชาขึ้นใน
ปจจุบันนั้น พอเต็มที่แลวทีนี้พอรามือเทานั้นละมันจะพุงของมันเลย พอเรารามือ
เรียกวาสติทางนี้ออนทางบังคับใหอยูในความสงบออน มันจะพุงออกทางปญญาเลย นี้
ก็เอาใหญเลย ทานจึงวาการเขาพักสมาธินี้แมไมไดการไดงานอะไรแตเปนการพักผอน
นอนหลับ เอากําลังวังชาเพื่องานคือสติปญญาตอไป เปนอยางนั้นนะ ใหมันเห็น
ประจักษในใจซิการภาวนา
ตองไดพกั อยางนั้น จะใหมันพักธรรมดาเขามานี้ไมมีทาง อํานาจของสติปญญา
นี้รุนแรงมากทีเดียว พุงๆๆ เวลามันไดออก จิตนี้มันโงเมื่อไร ถึงขั้นฉลาดมัน
รอบตัวๆๆ ตลอดเวลา นี่ละสติปญญาเมื่อจิตเปนธรรมแลวมันโลงไปหมดเลย ไมมี
อะไรมาขวางไดเลยนะจิต ที่มันขวางขวางก็คือกิเลสนั่นละขวาง เมื่อกิเลสออนลง
สติปญญาเปนฝายธรรมกลาแข็งขึ้นไปนี้มันพุงๆ ของมันเลย นี่พูดถึงเรื่องสติปญญา
อัตโนมัติ นีล่ ะนิพพานอยูชั่วเอื้อม ไมมีคําวาถอย ตายก็ตายไปเลยใหถอยไมมี เดิน
จงกรมตั้งแตลงทางจงกรมนี้จนกระทั่งค่ํามันเดินอยูอยางนั้นทั้งวัน ไมรูจักวาเพลียไม
เพลีย เดินโครมครามเดี๋ยวเขาปานูนเขาปานี้ คนอื่นเขาไปเห็นเขาจะวา พระองคนี้เปน
บาหรือไงเขาจะวาละ
วาไดเพราะเขาไมเคยรู จิตมันหมุนอยูภายในนะมันไมออก ทีนี้ตามันก็เซอซาไป
หมด ตาฝาตาฟาง สติปญญามันหมุนอยูภายในๆ เดินจงกรมเดี๋ยวเซอซาโครมคราม
เขาปา แลวแย็บ เอาเขาปา ออกมาแลวไปอีก ทางนี้มันหมุนไมถอย สักเดี๋ยวโครมคราม
เขาทางนี้ เปนอยางนั้นก็ตามอยูคนเดียวใครจะไปวาอะไรชางซิ ถาคนอื่นเขาไปเห็นเขา
จะวาบาละ มันเปนอยางนั้นลักษณะอยางนั้นจริงๆ นี่ละความเพียรดูเอา คือมันไมสนใจ
กับอะไรมันจะสนใจตั้งแตกิเลสกับธรรมฟดกันอยูใ นหัวใจนี้ อยูภายในนี้เทานั้นมันจะ
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ไมออกขางนอก ทีนกี้ ็ตาฝาตาฟางเดินจงกรมเขาปาเขารกไป ไมเดินเร็วละ แตจิตกับ
ธรรมกับกิเลสฟดกันนี้มนั หากหมุนของมันตลอดเวลา
นี่ละที่วาเดินจงกรมฝาเทาแตก คือกลางวันก็เดินกลางคืนก็เดิน เดินไมหยุดไม
ถอยมันจะไมแตกไดยังไงฝาเทา แตกได เราไมถึงขั้นฝาเทาแตก เปนแตเพียงวามัน
ออกรอนเหลือกําลัง เวลามาพักนี้มันออกรอนมาก เอ ฝาเทาเรานี้แตกเหรอ ไดเอาฝา
เทามาดู ไมแตก เอะ ไมแตก เอามือลูบคลํานี้เสียวหมด คือมันกําลังจะทะลุถึงเนื้อแลว
นั่น เราฝาเทายังไมแตก ถาหากวานานกวานี้อีกแตกไมสงสัยเลย เชื่อแลวเชื่อวา
พระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก แตกไดอยางนี้เอง คือมันมีสิ่งบังคับ
ทางความพากเพียรไมหยุดไมถอย สุดทายฝาเทาตองแตก เชื่อทันทีเลย เวลามาเปนกับ
ตัวเองแลวเชื่อ แตเรายังไมแตก เรายังไมแตกก็วาไมแตก แตเสียวนี้เสียวแลว มาลูบ
คลํานี้เสียวไปหมด ฝาเทาเสียวหากไมแตก ถานานกวานั้นแตก แตกิเลสมันแตก
เสียกอนนะซิ
นี่ละความเพียรทานวาฝาเทาแตก ถาบังคับเดินจงกรมเฉยๆ จนฝาเทาแตกมัน
เชื่อไดยากนะ พอถึงความเพียรขั้นนี้แลวยอมรับทันที มันไมรูจักหยุดจักถอยเลย
แมแตนอนมันก็ยังนอนไมหลับ บังคับใหนอน สุดทายเอาพุทโธบริกรรม ใหหลับกับ
พุทโธ พุทโธนี้ปลอยไมไดนะ เวลาจําเปนจริงๆ ใหลงจุดเดียวคือเอาพุทโธเปนที่ยึด พอ
ปลอยนี้ปบมันจะวิ่งออกทางดานปญญาพุงๆ เลย ใหมาอยูกับพุทโธคําเดียวๆ บริกรรม
ติดตอสืบเนื่องเรื่อยๆ แลวจิตก็แนวลงสงบ นี่ละพักจิตตองพักวิธีนี้ สําหรับเราเองเปน
อยางนี้แหละ ตองพักดวยพุทโธ เวลาจะบังคับจิตใหเขาสูความสงบตองบังคับดวยพุท
โธ เพราะมันรุนแรง ทางดานสติปญญารุนแรงมากทีเดียว พอปลอยมือปบพุงเลยๆ
ถึงขั้นสติปญ
 ญาแกลวกลาสามารถ มันคลองแคลววองไวเปนอยางนั้นละ พุงๆ
ตลอด เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดเลยไมมีเหลือ ความเพียรที่อยางวานี่นะ
ที่เปนธรรมจักรหมุนตลอดเวลานี้หยุดเองนะไมตอ งบังคับ บางทีเจาของไดวิตกกังวล
เหมือนกัน ตั้งแตทําความเพียรตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานปลอบใจเจาของ เออ
เวลานี้ยังไมมีทุนมีรอนมันจะทุกขยากลําบาก เอา อุตสาหไป แตเวลามีกําลังวังชามีทุนมี
รอนแลวมันจะคอยเบาไปๆ มันคาดเอานะนั่น มันจะคอยเบาไปๆ สบายไปเรื่อยๆ วา
งั้นนะ อันเราคาดไมใชความจริง
ทีนี้พอถึงขั้นความจริงแลวมันมีกําลังมากเทาไรมันยิ่งหมุนใหญเลย ทีนี้ก็เลยมา
คิด เอา ก็เราคิดแตกอนวาเราพยายามทําความเพียรนี้ตะเกียกตะกายก็ปลอบเจาของวา
ใหอุตสาหเสียกอน เวลามีกําลังวังชาแลวจะคอยสะดวกสบายไป นี้ผิดทั้งเพ ผิดเลย
เชียว มันมีกําลังมันยิ่งหมุนของมันตลอดเวลา นี่ตัวยุงใหญอยูตรงนั้น กิเลสกับหัวใจ
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พันกันอยูนี้ไมยุง ตอนกิเลสกับธรรมฟดกันนั่นละยุง เลยจะไมไดหลับไดนอน บางคืน
ตลอดรุงเลยนอนไมหลับ กลางวันมันจะไมหลับ คือกิเลสกับธรรมฟดกันมันไมไดถอย
กันนี่นะ เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลย เรื่องเหลานี้ยุติหมดโดยไมตองบังคับ ที่
มันหมุนตัวเปนธรรมจักรหยุดกึ๊กเลย หมด ก็จะไปฆาอะไรจะไปทํางานกับอะไร ฆา
กิเลสกิเลสก็ตายใหเห็นชัดเจนแลวขาดสะบั้นลงไป โลกธาตุนี่จาไปหมดแลว แลวกิเลส
ตัวไหนจะผานเขามาพอที่จะใหไดฆากับมันใหเปนความกังวลไมมี นั่นหมด นั่นละทาน
วาทานสิ้นกิเลส สิ้นอยางนั้น
เมื่อสิ้นเสร็จโดยประการทั้งปวงแลวจะคนใหมันมีก็ไมมี เชนความโลภ บังคับให
มีก็ไมมี ความโกรธถึงจะแสดงกิริยาอาการเปนฟนเปนไฟเหมือนคนทั้งหลายเขาโกรธ
กัน แสดงอยางนั้นตองเปนความโกรธภายในใจ แตจิตนี้ไมไดเปน จิตอันนี้มันเปนพลัง
ของธรรมอันหนึ่งตางหาก พุงๆ ขึ้นมา ความโกรธไมมี หากเปนพลังของธรรม เผ็ดรอน
ขนาดไหนก็ตามมีแตกิรยิ าของธรรมทั้งนั้นออกมา ความโกรธความเคียดแคนหาที่ไหน
ก็ไมเจอ เมือ่ เจออยูจะเรียกวามันสิ้นไดยังไง นั่นละมันสิ้นมันสิ้นอยางนั้น มีแตกิริยา
ของธรรมออกพุงๆ นี่ทานทั้งหลายไปพิจารณาเอา
นี่ละใจดูใจ ดูใจจะมีวันสิ้นสุดยุติ เรื่องวัฏจักรวัฏวนเกิดแกเจ็บตาย ภพนอยภพ
ใหญไมมีประมาณมาตั้งกัปตัง้ กัลป จะมายุติกนั ที่ดูหัวใจตัวเอง ดวยจิตตภาวนาตาม
ทางของศาสดา ที่นี่เปนที่ยุติ วัฏจักรจะยุติลงจุดนี้ ถาไมดูหัวใจเสียกอน งานอะไรใคร
จะงานอะไรตายทิ้งเปลาๆ ไมมีใครที่จะวางงานแลวตายไป ไมมี มีพระพุทธเจาพระ
อรหันตวางงาน นิพพานไปดวยความวางงาน ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวงาน
หมดแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว การฆากิเลสอันเปน
งานใหญหลวงของวัฏจักรวัฏวนนี้ ไดขาดสะบั้นลงไปแลวเสร็จสิ้นลงไปแลวงานอันนี้
งานที่ควรจะทําก็คืองานแกกิเลสนี้เอง ก็ไดทําเสร็จเรียบรอยแลว งานอื่นที่จะทํา
ใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่นทานสิ้นสุด ตั้งแตนั้นมากิเลสตัวใดไมมีที่จะมากวนใจทาน จึง
เรียกวาสิ้น นั่น ฆามันที่หัวใจ ถาดูที่หัวใจนี้แลวงานทั้งหลายจะยุติ ถาดูภายนอกนี้ดูไป
จนกระทั่งกัปตั้งกัลปตายแลวจมกันอยูอยางนี้ตลอดไป ถายอนเขามาดูหัวใจดวยจิตต
ภาวนาจะมีวัน งานทั้งหลายจะหดยนเขามาๆ สุดทายขาดสะบั้นลงไป งานวัฏจักรไมมี
ในจิตแลวก็เปนวิวัฏจักรไมตองหมุน งานบริสุทธิ์ นั่นจําใหดี
นี่ละงานพระพุทธเจาที่สอนโลก สอนดวยความถูกตองแมนยําไมผิด ใหมันเปน
ในหัวใจซิ พระพุทธเจาจะสดๆ รอนๆ ที่หัวใจเราเลย พอมันจาขึ้นมาเทานี้พระพุทธเจา
มีกี่พระองคเปนอันเดียวกันหมดแลว เหมือนแมน้ําในมหาสมุทรจะกวางแคบขนาด
ไหน มือจอลงไปตรงไหนเปนมหาสมุทรดวยกันหมด นี่ความบริสุทธิ์ของทานผูสิ้นกิเลส

๘
แลวเขาถึงปบนี้มหาวิมุตติมหานิพพาน เทากับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นละ พอเขาถึงนี้
เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดเลย นั่น หายสงสัย ถามหาพระพุทธเจา
อะไร อันนี้เปนอันเดียวกันแลว การประพฤติปฏิบัติ ดูที่จิตใจจะมีทางยุตนิ ะ ดูภายนอก
ไมวาทานวาเรากิเลสพาใหดู ดูเทาไรเหมือนไฟไดเชื้อ เผากันไปอยางนั้นตลอด
โลกอันนี้โลกถูกกิเลสเผาตลอดเวลานะ ถาดูเขาไปที่หัวใจจะเห็นจุดที่กิเลสเผา
ดับกิเลสคือฟนไฟที่หัวใจไดแลวเปนน้ําดับไฟเงียบหมด นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นใด
ยิ่งกวาความสงบอยางราบคาบนี้ไมมี นั่น สงบคือกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลว นั่นละผู
สิ้นกิเลส นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ อยูตรงจุดนั้น จบแลวที่นี่เรียนวัฏจักรจบ วิวัฏจักรโผลขึ้น
มาแลว วัฏจักรขาดสะบั้นไปหมดเลย เรียนลงที่หัวใจ เรียนอะไรไดอะไรมามีแตความ
เสี่ยงไดเสี่ยงเสีย เสี่ยงมีเสี่ยงเปนไปอยางนั้นตลอดจนกระทั่งวันตาย เศรษฐีก็เสี่ยง ได
มากไดนอยก็เสี่ยง
ความไดความเสียความบกพรองความสมบูรณของตัวเองเสี่ยง
ตลอดเวลาเลย ธรรมนี้เมื่อมีขึ้นในหัวใจแลวอบอุนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสมบูรณ
เต็มที่แลวหมดเสี่ยง ไมมีอะไรเสี่ยงแลว สมบูรณเต็มที่แลว ใหพากันจําเอานะ เอาละ
พอ
วันนี้ก็เทศนนานพอสมควรอยู วาจะไมเทศนมนั หากเปนของมันอยางนี้แหละ
ใหดูนะงานที่จะยุติลงไดใหดูหัวใจ ดูอะไรๆ ไมเสร็จสิ้น ถาดูหัวใจมีทางเสร็จสิ้น มันจะ
รวมเขามา งานใหญงานหลวงงานวัฏจักรวัฏวนวิวัฏจักรอยูที่หัวใจดวงเดียว ดูนี้ให
รอบคอบแลวขาดหมด ไมมีงานอื่นใดมาติดตอแลว แลวมีอะไรอีก (ถวายสถานีวิทยุ
เสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ คณะสงฆวัดศรีจาํ ปาชนบท หมูที่ ๙ ตําบลพังโคน อําเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนครและศรัทธาญาติโยมชาวอําเภอพังโคน ขอถวายสถานีเสียง
ธรรมเพื่อประชาชนแดองคหลวงตา ไดทดลองออกอากาศตั้งแตวันจันทรที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๔๙ ชวงเวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.ทุกวันครับ)
ดีแลวไปทํากันนะ ธรรมะเขาสูใจไปที่ไหนกวางแคบเย็นไปตามๆ กันหมด ถา
ธรรมะเขาไปที่ไหนเย็นไปๆ รูเหตุรูผล รูดีรูชั่ว มีการยับยั้งชั่งตัวไดดี ธรรมะเขา
ตรงไหนๆ ถากิเลสเขาตรงไหนเปนไฟๆ เผาไหมไปเรื่อย ลําสดลําแหงไมวากิเลสเผาได
หมดเลย ธรรมะนี้เปนน้ําดับไฟดับไดหมด ใหพากันเอาธรรมะเขาสูใจ เอาธรรมะเขา
เปนเพื่อนพึ่งเปนพึ่งตายกับใจ อยูที่ไหนทํางานใดอยาลืมธรรมภายในใจ ทานทั้งหลาย
จะไมเสียทาเสียทีกับกิเลสตลอดไป จะมีการยับยั้งชั่งตัว มีการตานทานแลวระงับดับ
ไดๆ พอซุกหัวนอนไดเปนอยางนอย มากกวานั้นสงาภายในใจ จําเอานะ ธรรมไปที่
ไหนเย็นหมด กิเลสไปทีไ่ หนรอนเปนไฟไปหมด มีเทานั้นละไปได ใหพร

๙
เมื่อวานนี้ก็ไปบึงกาฬ บึงกาฬนี้ ๙๐ เตียง แตทางฝง ลาวขามเขามาหา
โรงพยาบาลบึงกาฬ มามากรับภาระมาก เราเลยไปชวยบอย อยางอื่นก็ชวยเยอะ
อาหารเมื่อวานก็เอาไป
เดี๋ยวนี้เปนปรกติไปโรงพยาบาลไหนใหโรงละสองหมืน่ ๆ
ตลอดไปเลย สงสาร โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งอยูในหัวใจเรา เราแบกตลอดเลยทุก
ภาคนะ ไมใชภาคหนึ่งภาคเดียว ทั่วประเทศไทย เปนแตวามากกับนอยตางกัน ทัว่
ตลอดเลย นี่ก็โดดไปฝง ลาวนูน เวียงจันทน เครื่องมือตาไมมีเลย เวียงจันทนในนาม
ของประเทศลาวไมมีเครื่องมือตาเลยจะทําไง ไปทีแรกเขาเขียนรายการมาใหเราเรารับ
หมดเลย ยกรายการนี้สั่งเลยเชียว ๑๖ ลาน สั่งมาแลว ไปคราวหลังนี้ตามอีก จะ
พยายามทําเครื่องมือตาใหครบ
ในนามของประเทศลาวทั้งประเทศไดอาศัยเพียง
เวียงจันทนก็พอ เราวางั้น นี่พยายาม ไปคราวนี้อีก ๑๔ ลาน ไปเมื่อเร็วๆ นี้อาทิตยกวา
ละมั้ง ไปคราวกอนให ๑๖ ลานตา ไปคราวนี้ใหอีก ๑๔ ลาน เปน ๓๐ ลานพอดีตา
นอกจากนั้นเราไมนับละ ของฟาดใสรถยนตนี้เปนแถวยาวเหยียด สิบลอๆ
อยางนั้นละหลวงตาไปไหนถามีแลวถอยไมได อยางนี้ทั้งนั้น ออกหมดเลย ที่จะ
กําไวนี้ไมมี มีตั้งแตแบตลอดเลย เปนอยางนั้นละ ไปที่ไหนกระเทือนทั่วประเทศลาวถา
เราไปทีไร รถนี้ยาวเหยียดเลย สิ่งของเต็มหมด เงินคราวกอนให ๑๖ ลาน..ตา คราวนี้
ไป ๑๔ ลาน เปน ๓๐ ลาน เงินสดคราวที่แลวไปสามแสนกวา คราวนี้ก็สามแสนกวา ให
เงินสด สวนเงินกอนก็ให ๑๖ กับ ๑๔ ลาน เปน ๓๐ ลานแลวนี่ เราจะชวยทางตาทาง
นูน และพยายามจะใหครบทางเวียงจันทน ครบโรงพยาบาลเดียวก็พอประเทศลาวทั้ง
ประเทศ คิดวาเครื่องมือตาจะใหพอ
สวนทางนี้เราเยอะแลว เราตั้งไป ๕ จุดแลวเวลานี้ บุรีรัมย นี่ก็จะใหครบตานะ
ยานนี้เขาในบุรีรัมย จากนั้นก็ไปเพชรบูรณจุดหนึ่ง พิษณุโลกจุดหนึ่ง อุตรดิตถจุดหนึ่ง
ตานี้จะใหพอๆ เริ่มสั่งแลวแหละ บุรีรัมย ๖ ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน พิษณุโลก ๙ ลาน
๕ หมื่น อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ แสน นี่สั่งแลวนะจะใหเขาจุดๆ ใหพอๆ ลงจุดไหนตาให
พอในจุดนั้นๆ วางเปนระยะๆ เปนยานๆ ไป เพราะฉะนั้นจึงไมมี ทานทั้งหลายอยา
เขาใจวาหลวงตามีเงินนะ ไมมีละ หัวใจมันเปดอยูนี้ตลอดดวยความเมตตา จะเอาอะไร
มามี มีไมไดวางั้นเถอะ ไหลออกตลอดเวลา มีแตออกทั้งนั้นเราไมเอา เราก็บอกแลววา
เราพอทุกอยางแลว ไมมีอะไรบกพรองในหัวใจเรา มีแตความเมตตาใหไมหยุด มีเทาไร
ใหทั้งนั้นๆ ตลอดจนกระทั่งวันตาย
เวลาตายนี้เราก็เขียนพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว เวลาเราตายนี้เขาจะเผาศพเรา
มีใครบริจาคมากนอยมาเทาไรๆ ใครจะมางานเผาศพเรา เงินเหลานี้อยาเอาไปใช
สุรุยสุรายจัดโลงนั้นโลงนี้มาเผาศพอีตาบัว ตัดออกใหหมด ใหคณะกรรมการเก็บเงิน

๑๐
จํานวนนี้ไวใหหมดเลย แลวยกเงินจํานวนนี้อยางนอยซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง นี่เปน
จุดใหญที่เราพูดไวแลว สวนที่วาจะเอาเงินนี้เขาสูคลังหลวงเราไมแนใจมันจะไหลไปทาง
ไหนบาง ถาเอาเงินนี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงแนใจ เราจึงชี้นิ้วลงตรงนี้วา เงิน
จํานวนที่เขาบริจาคทั้งหมดนี้ เราจะซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนวาระสุดทาย เราจะเผา
ดวยไฟ
สมบัติเหลานี้สมควรกับผูมีชีวิตอยู จะสงเคราะหทานผูมีชีวิต เอาเปนวาระ
สุดทาย ตายแลวดีดผึง พูดใหชัดเจน เปดเผยในหัวใจของเรามาเปนเวลา ๕๖ ปนี้แลว
เราไมมีอะไรสงสัยในโลกนี้ เปดจาหมดแลวทุกอยาง ไมมีในหัวใจ ขึ้นชื่อวาสมมุติแม
เม็ดหินเม็ดทรายไมมี ผานหมด วางเปลาไปหมดโลกธาตุนี้ เราพอเราพออยางนั้น พอ
อยางเลิศเลอ เพราะฉะนั้นจึงสงเคราะหโลกดวยความเมตตาเต็มสัดเต็มสวน มีเทาไรมี
ไมไดวางั้นเลย หมดๆ เลย ดวยอํานาจความเมตตากวาดออกหมดเลย เอาละไปละ
มันก็แปลกอยูนะที่มันไหลออกนี้เหมือนจะไมมอี ะไรติดตัวเลย แตมันก็ไหลเขา
มาอยางนี้ละ ไดไหลออกอยูตลอดนะ ทางไหลออกไมถอย รอบวัดเลย เงินเราไหลออก
ทั่วโลก เพราะเงินนี้เงินเพื่อโลก เขาเขียนไวนั้น ไมไดมีคําวาเพื่อเรา เราจึงไดบอกใหพี่
นองทั้งหลายทราบวาเวลาเราตายนี้ เงินในบัญชีจะมีอยูนะเพราะมันหลายบัญชี เขา
ถวายที่ไหนๆ เขาบัญชีทางโนน เชนอยางไปกรุงเทพเขาถวายทางกรุงเทพ เอาเขาบัญชี
ทางกรุงเทพในนามของหลวงตาบัว บัญชีทุกบัญชีเปนบัญชีเพื่อโลก ไมใชบัญชีเพื่อเรา
ใหทานทั้งหลายจําเอาไว
จะมีสักกี่บัญชีก็ตามเปนบัญชีเพื่อโลกทั้งนั้น อยาเขาใจวาหลวงตาบัวตายแลวจะ
มาเปนเปรตเฝาบัญชีเงิน ไมมา นิพพานเลิศขนาดไหนยิ่งกวาไอหลังลายนี่วะ เราไมมา
เฝา บอกใหทราบเฉยๆ เวลาเราตายนี้เงินจะมีอยูนะ จะมีอยูตามบัญชีตางๆ เชนใน
กรุงเทพมีหลายบัญชีอยู เขาถวายทางโนนเอาเขาบัญชีทางโนน มาทางนี้ก็เหมือนกัน
เวลาเราตายแลวบัญชีนี้จะมารวมตัววา หลวงตาบัวมีเงินเทานั้นๆ แลวใหรวมลงเลยวา
เงินเทาไรก็ตามนี้คือเงินเพื่อโลก เทานั้นพอ เราไมเอาอะไรแลว พอทุกอยางแลว พากัน
เขาใจนี้ไว.....
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

