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ตนเคาของศาสนา
ธรรมะเราออกไปทั่วโลก คือคนไทยเราไปอยูทั่วไป ประเทศอื่นเชนอยางพวกเขมร
พวกญี่ปุนนี้เขานับถือพุทธศาสนาเขาก็พอใจ มีรอบๆ ฟงไปหมด วันหนึ่งๆ ที่เขามาดู
อินเตอรเน็ตนี้ประมาณ ๓,๐๐๐ ก็เปนประโยชนอยางหนึ่ง ไดยินวาเขาไปอยูเมืองนอกไมมี
ศาสนาไมมีเสียงอรรถเสียงธรรมละซิ เวลาทําการทํางานแลวมาพักก็รูสึกวาเหว เมืองเขา
เปนตัวใครตัวมัน เมืองเขาไมมีไอปุกกี้ไอหยองไอตูบเลนละซิ เหงา พอไดดูอินเตอรเน็ต
แลวเพลิน ฟงเสียงเทปเสียงอะไรนี้เพลิน เลยพอใจเอานี้เปนเครื่องอยู นั่นอยางนั้นนะ
ธรรมเปนเครื่องอยูอบอุน มาก อยางอื่นเปนเครื่องอยูเครื่องเลนมีจืดมีชืดตอไป
เรื่อยๆ แตธรรมะนี้ไมจืดยิ่งหนักเขาไปๆ มีรสมีชาติหนักเขาไปโดยลําดับ เราจึงไดพูด
เสมออยากใหโลกนี้ไดสนใจในธรรมที่ถูกตองดีงาม ไดสนใจในธรรมแลวธรรมนี้จะสัมผัส
สัมพันธทั่วไป แลวความเดือดรอนวุนวายซึ่งเปนฟนเปนไฟจะคอยสงบลงๆ เพราะธรรมนี้
เปนน้ําดับไฟ แตก็เปนไปไมได เพราะโลกนี้ดีชั่วมันเปนพื้นฐานอยูอยางนี้มาดั้งเดิม
สวนมากทางต่ําจะมีอํานาจมากกวา เรื่องมีดวยกันมีอยู ธรรมมี โลกมี แตถาไดธรรมเขาไป
แทรกแลวเริ่มมีที่พงึ่ ที่เกาะ
ดังที่เขาวาเขาอยูเมืองนอกทําการทํางาน เวลาวางเหงา เวลาพักงานหยุดงานเหงา
ไมมีเพื่อนฝูง พอไดยนิ เสียงอรรถเสียงธรรมนี้รูสึกวาจิตใจแชมชื่นเบิกบานเขาเปนลําดับ
เรียกวาไดที่พึ่งวางั้นเถอะ มันก็อยางนั้นแหละ อยางพระทานภาวนาอยูในปา ทานไดที่พงึ่
ในปาในเขา นี้เปนตนเคาของศาสนาเลย คือปาคือเขา พระบวชมานี้พระพุทธเจารับสั่งเลย
ใหไปอยูตามรุกขมูลรมไม นี่ละพระโอวาทเบื้องตน พระบวชมาทุกองคตอ งไดรับพระ
โอวาทขอนี้ เปนพระโอวาทที่สอนใหอยูใหบําเพ็ญในที่เชนนั้น รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย
ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย ขึ้นตนเลย บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอ
ทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ทีป่ ราศจากสิ่ง
กอกวน และจงพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั่นตลอดชีวิตเถิด ไมมจี ืดนะ ตลอดชีวิต
อุสฺสาโห ใหอุตสาหพยายามอยูเชนนั้น ยาวชีวํ คือตลอดชีวิตเลย ไมมีวาธรรมะประเภทนี้
จืดจางนะ
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พระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดี ทรงบําเพ็ญในปา ตรัสรูในปา พระสงฆกเ็ หมือนกัน
บําเพ็ญอยูในปา บรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมอยูในปา พนจากทุกขในปาวางั้นเถอะ แลว
ตรงกันขามพวกเรานี้โดดลงหลุมนรกในบานอยางนี้ก็ไดนี่นะ แกกันซิ ทานพนจากทุกขโดด
ขึ้นจากนรกในปาๆ อันนี้โดดลงนรกในบานๆ พลิกกันมาก็ได พลิกมาเพื่อแกเรา ไมได
พลิกมาเพื่อดูถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด เพราะสุขกับทุกข ดีกับชั่วอยูกบั เรา พลิกเพื่อแก
ตัวเองเปนอะไรไป นั่นละพระทานหาที่พึ่งทานอยูในปาในเขาสงบงบเงียบ
ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในปาในเขา ไมคอยมีภัยนะ มีแตคุณเปนหลักธรรมชาติ ตนไม
ภูเขา
ลําธารตางๆ
เปนที่อยูทอี่ าศัยดวยความราบรื่นและบําเพ็ญสะดวกทัง้ นั้น
เพราะฉะนั้นทานถึงไลเขาไปอยูในปา แลวใหทําความอุตสาหพยายามอยูและบําเพ็ญใน
สถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นูนนะฟงซิ ไมมีคําวาจืดจาง นี่ละทานไปเสาะแสวงหา
ความสุข พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราออกมาจากแดนแหงปาทั้งนั้น
พระพุทธเจาตรัสรูในปา ธรรมอุบัติขึ้นในพระทัยพระพุทธเจาที่อยูในปา พระสงฆสาวกไป
ศึกษาอบรมจากพระพุทธเจาแลวไปบําเพ็ญ บรรลุธรรมอยูในปาๆ ตลอดมา เพราะฉะนั้น
ทานจึงสอนใหอยูในปา นั้นละเพื่อนพึ่งเปนพึ่งตายแทๆ ผูพึ่งเปนพึ่งตายฉุดลากเราใหพน
จากทุกข ทานไดธรรมเขาครองใจแลวอบอุน
อยางอื่นอยางใดไมไดประมาท เราอยูในโลก อยูในบานในเรือนตองอาศัยบาน
อาศัยเรือน เครื่องนุงหมใชสอย อันนี้เปนเรื่องของสวนรางกาย แตสวนเรื่องของธรรมซึ่ง
เปนอยูภายในใจนี้ลึกซึ้งมาก ถามีธรรมอยูไหนสบายหมด ถาไมมธี รรมลําบากนะ ถามี
ธรรมแลวสะดวกสบายหมด เย็นสบายๆ นี่เรียกวาที่พึ่งคือธรรม เปนที่พึ่งเปนพึง่ ตายได
จริงๆ พิจารณายอนหนายอนหลังในการบําเพ็ญ พระพุทธเจา ครูบาอาจารยทั้งหลายพา
บําเพ็ญมา เวลามาประจักษใหกระเทือนถึงกันแลว เราบําเพ็ญนี่นะสําคัญ เราเปนผูบําเพ็ญ
เสียเอง
ไดยินแตขาวแตคราวแตตํารับตําราทานแสดงไว เราไมไดเขาไปเกี่ยวของ เราไมได
ทํา เราก็ไมไดสัมผัสสัมพันธ เรื่องจึงไมกระเทือนถึงกัน ก็เพียงไดยินไดฟงไปเทานั้น จืดๆ
ชืดๆ ไปเสีย ถาเราก็ทําดวย ทานสอนอยางนั้นดวย เราก็ทําอยางนัน้ ดวย ทีนี้ความรู
ความเห็นความเปน ผลจะเกิดขึ้นจากที่ทานสอนไวแลว ตามที่เราทําตามทานแลว มันก็
กระเทือนถึงกันๆ สดๆ รอนๆ
อยางพระพุทธเจาพาอยูในปาจืดชืดเมื่อไร ไมไดจืดชืดของผูบ ําเพ็ญในปา ไปอยูใน
ปาเหมือนกวางเหมือนอีเกงไมไดนะ อยูแบบพระ อยูที่ไหนสะดวกสบาย เย็น ภายในจิตใจ
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นี้สงางามตลอดเวลาตามขั้นตามภูมิของธรรมที่มอี ยูกับใจ มีมากมีนอยอบอุนทั้งนั้นขึ้นชื่อ
วาธรรมสัมผัสใจอยูกับใจแลว มีมากมีนอยอบอุนๆ ตลอดเวลา มีมากเทาไรยิ่งแนวๆ พุงๆ
เลย นั่นละธรรม ทีนี้การกระทําเราก็ทําอยางนี้ ความรูความเห็นก็เปนขึ้นอยางนี้ ก็แบบของ
พระพุทธเจาที่สอนไวแลว เหมือนวากาวไปตามบันไดที่ทรงพาดเอาไวแลวนั้นแล แลวสวาง
กระจางแจงขึ้นไปเทาไรยิ่งเบิกกวางออกๆ เรื่อย
ทีนี้โลกนี้เลยมาเดนอยูที่หัวใจ ฟงใหดีทานทั้งหลาย โลกที่กวางแสนกวาง แตกอน
จิตมันไปวาดภาพหลอกตัวเอง สวนมากมักจะมีแตฟนแตไฟ มีความทะเยอทะยาน
ความหวังนี่หลอกไปเสียกอน ครั้นไปเจอก็เจอแตความผิดหวังๆ มา นี่คือกิเลสหลอกโลก
ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมนี้มันตามซิที่นี่ ตามดูโทษดูคุณ เพราะมันไปจากใจ ความฟุงเฟอ
เหอเหิมนี้ไปจากใจ กระแสของใจครอบโลกธาตุ เพราะฉะนั้นกองทุกขทั้งหมดจึงมารวมอยู
ที่ใจ ไมไดอยูตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ ทองฟามหาสมุทรที่ไหน ทุกขไมมี สุขก็ไมมี
ใจเปนนักรู ใจเปนผูสัมผัส ใจเปนผูหลง กวานไปหมดเลย ที่ไหนก็กวาน ไปอยู
ตลอดเวลา ทุกขจึงมารวมที่หัวใจ ทีนี้เวลาทําจิตตภาวนา นี้สําคัญมากนะ จอเขาไปมหา
เหตุคือดวงใจ ดวงใจนี้คือมหาเหตุ เบื้องตนมหาเหตุมีแตกองทุกข ฟนไฟเผาไหมอยูในใจ
เพราะกิเลสกอขึ้น ธรรมไมมีโอกาส ทีนี้พอธรรมแทรกเขาไปปบนี้ ก็เทากับแสงสวางสอด
เขาไปๆ หรือน้ําดับไฟไปดวยกัน แสงสวางไปดวยกันกับน้ําดับไฟ ความทุกขความรอน
สงบลง แสงสวางเห็นที่ไหนรูที่ไหนปลอยกันไป ละกันไป สลัดกันไปเรื่อยๆ ก็สวางขึ้นๆ
จิตดวงนี้นะ
ทีนี้ความทุกขทั้งหลายที่จิตไปวาดภาพหลอกตัวเอง ธรรมสอดเขาไปนี้มันรูมันถอน
ตัวออกมาๆ นี่ละธรรมเปนความสวาง มองเห็นโทษของกิเลสที่มีอยูกับใจเรา ซึ่งพาใหวาด
ภาพทั่วโลกธาตุเขามาเปนลําดับๆ พอสัมผัสธรรม สิ่งเหลานั้นจะหดตัวเขามา เพราะความ
หลงของตัวเอง พอรูขึ้นมาแลวจะหดเขามาหาความรู หาคุณหามหาคุณนี้แหละ รวมเขา
มาๆ ทีนี้โลกกวางแสนกวางสุดทายเลยมาอยูที่ใจ ใจปลอยเขามามีแตธรรมเดนอยูที่ใจ
สวางกระจางแจง เลยกลายเปนครอบโลกธาตุไป นี่ละทีน่ ี่ธรรมออกจากจิตแลวครอบ
โลกธาตุ มีตั้งแตความสุขความสําราญบานใจ ความอัศจรรยแปลกประหลาดเต็มอยูใน
หัวใจไมมีวันจืดจางเลย
กิเลสครอบนี่มีแตความทุกขไมจืดจางเหมือนกัน ทุกขอันนี้ผานไป เอา ทุกขอันนั้น
เขามา ถายเทกันอยูนี้ คือหัวใจเราเปนสวมเปนถานของฟนของไฟของมูตรของคูถ อยูใน
หัวใจนี้หมด มันผานไปผานมาอยูนั้น เวลาธรรมเขาไปชะลางนี้กระจายออกๆ มีแตธรรม
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ไหลเขามาๆ ความสวางไสวภายในจิตใจคอยเดนดวงขึ้นๆ ทีนี้อยูที่ไหนสบายหมด นั่งอยู
บนหินบนเขา ตามถ้ําเงื้อมผาที่ไหน เหมือนสิ่งเหลานั้นไมมี มีแตความสวางครอบไปหมด
เลยๆ มันไมไดไปหมายเลยละ ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ ในถ้ํา ที่ไหนก็ดี มีแตอันนี้ครอบ
ไปหมดๆ สวาง นี่ละธรรมเกิดในใจ จิตตภาวนาจอเขาไปหามหาเหตุ มหาเหตุคือกิเลสกับ
ธรรมอยูดวยกัน แตธรรมยังออกไมได กิเลสครอบงําเผาอยูตลอดเวลา โลกจึงรอน
ตลอดเวลา เพราะมีแตกิเลสเผาหัวใจ
ทีนี้พอธรรมจอเขาไป เฉพาะอยางยิง่ คือจิตตภาวนาเปนสิ่งที่รูไดชัดจริงๆ ไมสงสัย
พอจิตตภาวนาสติจอเขาไป หาตัวจิตตัวมันดีดมันดิ้น เพราะกิเลสเผามัน กิเลสอยูในใจเผา
หัวใจ ดีดดิ้น พอธรรมจอเขาไปเปนน้ําดับไฟ แสงสวางไปพรอมๆ กัน แลวคอยเบิกกวาง
ออก ชําระลางออก จิตใจคอยสวางออกไป น้ําดับไฟก็ดับไป ไฟคือกิเลส น้ําคือธรรมดับ
ไปๆ เย็นเขาไปๆ ตอไปใจดวงนี้ก็เห็นชัดละที่นี่
นี่ละมหาเหตุอยูที่ใจ ทานทั้งหลายดูใหดี เราอยาไปดูตนไมภูเขา ทองฟามหาสมุทร
ไมมีอะไรกวางยิ่งกวาใจ ใจนี้กวางมาก เรื่องของกองทุกขกก็ วางเชนเดียวกับใจ คิดไปถึง
ไหนสรางกองทุกขมาใหตัวเองถึงนั้น ทีน้เี วลาธรรมกระจายออกไปถึงไหนสรางแตความสุข
มาสูตัวเองๆ ตลอดเวลา ทีนี้จะรวมเขามาๆ เขามาถึงธรรมทีเ่ ปนธรรมสวนละเอียด ทีนี้
ครอบกิเลสนะ เรื่องกิเลสที่เปนฟนเปนไฟอยูในหัวใจกลายเปนน้ําดับไฟ เปนแสงสวางขึ้น
ที่ใจแทนกันๆ
ทีนี้ครอบความทุกขความทรมานฟนไฟทั้งหลายที่อยูในใจไปโดยลําดับลําดา ไปที่
ไหนเลยมีแตความสวางไปหมด สวางที่หัวใจ พระอาทิตยรอยดวงสูหัวใจดวงเดียวไมได
สวางจาครอบกระทั่งโลกพระอาทิตยอีก จะวาอะไรใจ อยูที่ไหนสบายๆ นี่ละที่พึ่งของใจ
จริงๆ คือธรรม ขอใหจอ เขาไปเถอะ มีอยูกับทุกคนที่พูดเหลานี้ กิเลสก็มี ธรรมก็มี ใหเอา
เครื่องมือทีพ่ ระพุทธเจาสอนนี้ไปปฏิบัติเถอะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว
หาที่คานไมไดเลย ตองทดสอบกันทางภาคปฏิบัติ มีจิตตภาวนาเปนสําคัญ
พระพุทธเจาตรัสรูดวยจิตตภาวนา พระสงฆสาวกตรัสรูดวยจิตตภาวนา สังหาร
กิเลสกองทุกขทั้งหลายดวยจิตตภาวนา ทีนี้เรานํามาปฏิบัติ ปฏิบัติแบบเดียวกันมันก็ตอง
เปนแบบเดียวกันไปตามนิสัยวาสนาของเราไปเรื่อยๆ อยางนั้น จนกระทั่งมันเบิกกวางออก
หมด โลกธาตุทีนี้ขึ้นมาแลวนะ ดังที่พระพุทธเจาตรัสสอนมานพ ๑๖ คน โมฆราช นั่น
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ
โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
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เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ.
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซิสติทุกเมื่อ ขาดเมื่อไร พิจารณาโลกให
เปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิคือภูเขาภูเรา ความเห็นวาเปนเขาเปนเรา เปน
สัตวเปนบุคคลนี้ออกเสีย จะพึงขามพนจากพญามัจจุราชคือความเกิดความตายซึ่งหามไป
ดวยกองทุกขนี้เสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางนี้
เมื่อโมฆราชพิจารณาแลวจิตพระโมฆราชก็จาขึ้นเปนแบบเดียวกัน ดังทีพ่ ระพุทธเจาสอน
ทีนี้ผูปฏิบัติก็เหมือนพระโมฆราช จิตอันเดียวกันนั่นละถูกปดบังอยูดวยกิเลส เปด
กิเลสออกกลายเปนจิตวางเปลาสูญเปลาหมดดวยกัน ทรงไดดวยกัน จิตไมมีเพศ ไมมีวัย
ถึงขั้นที่จะรูแลว วัยทานกําหนดไวเปนเครื่องมือที่จะเบิกกวางออกไป วัยก็ตั้งแตอายุ ๗
ขวบขึ้นไป นี่เรียกวาเครื่องมือที่จะเบิกกวางมรรคผลนิพพานสมบูรณไดแลว เพราะฉะนั้นผู
บรรลุตั้งแตอายุ ๗ ขวบจึงมีตั้งแตนั้นเรื่อยๆ ไป นี่ละเครื่องมือสมบูรณแลวที่จะบุกเบิก
มรรคผลนิพพาน พอไดก็ไดเรื่อยมา
พอวาบทนี้มา สฺุญโต โลกํ ก็จาขึ้นมาเลย พิจารณาเรื่องเหลานี้ เราก็เคยพูดแลว
เรื่องการพิจารณา ตั้งแตเรื่องตนเรื่องตัว เรื่องเขาเรื่องเรา พิจารณาตีออกๆ แตกกระจาย
ออกไปหมด เรื่องสกลกายทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งเขาทั้งเรา ตนไมภูเขา เปนวัตถุดวยกัน
พิจารณาดวยอรรถดวยธรรม สติปญญา ขึ้นตนตัง้ แตเรื่องความรักความชัง เขาอสุภะอสุภัง
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ตีลงไป ๆ แตกกระจัดกระจายลงไป หมดสภาพแหงวัตถุทั้งหลาย
ภายในจิตใจ ขามไปแลว ยังเหลือแตนามธรรม จิตเปนจิตที่วางเปลาไปแลวที่นี่ วัตถุปดบัง
จิตใจ พิจารณาดวยอสุภะอสุภัง ทุกขฺ ํ อนิจฺจํ อนตฺตา แลวก็เบิกกวางออกๆ ดับสิ่งนี้ลงไป
เปนของวางเปลาไปเลย นี่ขั้นของจิต ฟงเอานะ พูดถอดออกมาจากเวทีทีเดียว
พอหมดสภาพวัตถุทงั้ หลาย อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ สภาพของตนไมภูเขา ของเขาของ
เรา ภูเขาภูเรา ตีแตกออกไปๆ แลวก็ถอนออกหมดสิง่ เหลานี้ แลวก็หลุดพนจากพญา
มัจจุราช นั่นเห็นไหมละ จิตมองดูโลกนี้วางเปลาไปหมด สูญไปหมด จิตนี้สวางจาครอบ
โลกธาตุไปหมดเลย จิตใดก็ตามอยาวาแตจิตโมฆราชเลย จิตเราจิตทาน พระพุทธเจาสอน
ลงในจุดเดียวกันเพื่อความสูญความวางและความพนทุกขอยางเดียวกัน ไมมีเพศหญิงเพศ
ชาย เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจิตก็วางและถอนออกมาเลย เราไมสงสัยพระโมฆราช จิตดวง
เดียวเทานี้เปนไดทั่วโลก มานพ ๑๖ คนเอาโมฆราชมาเปนตัวอยาง เปนชื่อเฉยๆ จิตเปน
จิตเหมือนกันหมด เขาถึงขั้นนั้นไดดว ยกัน ถาพิจารณาตามนี้แลว สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ
วางไปหมดเหมือนกัน พระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลาย เปนจิตเหมือนพระโมฆราช
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พระพุทธเจาสอนพระโมฆราชมากอน พระโมฆราชรูแลวก็เหมือนเปนพวกเราพวกทาน
เหมือนกัน เมื่อตามกันไปแลวก็เปน สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ วางหมด
ทีแรกวัตถุตา งๆ ปดบัง ตอไปทําลายอันนี้ลงหมด ผานพนไปไดดวยวิปสสนา
ทําลายกองเขากองเรา ภูเขาภูเราได เหลือแตนามธรรม นามธรรมก็เขาไปหาใจ อยูที่ใจนั้น
คืออวิชชา ตีเขาไป มันออกมาสายหยาบ สายกลาง สายละเอียด สายหยาบก็คือสายดาน
วัตถุ สายกลาง ละเอียดเขาไปคือดานนามธรรม พิจารณาเขาไปถึงอวิชชา พอเขาถึงตนราก
ของมันคืออวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลววางหมดเลย
นี่ละ สฺุญโต โลกํ มาสมบูรณแบบเอาตรงนี้ พออวิชชาขาดสะบั้นลงไปนี้โลกเปน
ของวางเปลา ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาพระองคใดก็ตาม เปนแบบเดียวกันหมด ไมมี
องคไหนตางกัน เพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันตทานจึงไมสงสัยพระพุทธเจา กระเทือนถึง
พระพุทธเจาทุกพระองค และพระอรหันตทุกองค เปนอันเดียวกันหมดเลย ทานจะไปถาม
หาอะไร ธรรมเปนของสดๆ รอนๆ อยางนี้ ถาตั้งใจปฏิบัติจะเปนอยางนี้แนนอน
เชนเดียวกับกิเลสสดๆ รอนๆ ใครควาหากิเลสจะเปนไฟขึ้นมาทันทีๆ ควาหาอรรถหา
ธรรมเปนน้ําดับไฟก็ดับกันไดทันทีเชนเดียวกัน จงพากันนําไปปฏิบัตินะ
นี่เราจวนจะตายแลวยิ่งมีแตความหวงใยประชาชนบรรดาโลกทั้งหลาย แทนที่จะมา
หวงตัวเอง เราบอกเราไมมี เราไมมีจริงๆ เวลานี้ที่อยูนี้จะวาหวงหวงมันอะไรเราก็ไมเคยมี
มีแตถือวานี้มันเปนภาระสุดทายคือธาตุขันธนี่ เห็นชัดๆ อยางนี้เลย จิตผานหมดไมมอี ะไร
เหลือเลย ขันธกับจิตนี้มนั เกี่ยวโยงกันดวยความรับผิดชอบ ไมไดเกี่ยวโยงกันดวยอุปาทาน
นะ ดวยความรับผิดชอบ เปนสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกัน
ยกตัวอยางเชน ปุถุชนคนธรรมดาเรา กับพระอรหันตเดินตามทางไปลื่นจะหกลมนี้
คนที่มีกิเลสปุถุชนก็ชวยตัวเองสุดเหวี่ยง ไมควรลมไมยอมใหลม พระอรหันตก็เหมือนกัน
ทานจะชวยทานสุดเหวี่ยงเหมือนกัน ไมควรลมทานจะไมยอมลม เขาใจไหมละ ชวยตัวเอง
อันนี้เปนสัญชาตญาณ ของพระอรหันตเปนสัญชาตญาณไมยึดไมถอื แตก็เปนการชวย
ตัวเองอยูอยางนั้น ไมเหมือนปุถชุ น ปุถุชนนี้ยึดดวยถือดวย ทุกอยางอยูในนั้นหมด กิริยานี้
เหมือนกัน การชวยตัวเองอยางนี้เหมือนกัน ไมควรลมไมใหลม เดินกาวลงไปจะไปเหยียบ
งู เชนรากไมนึกวางูนี้โดดผึงทันทีเลย พระอรหันตก็ตามเปนปุถุชนก็ตาม จะเหยียบลงถูกงู
นึกวาเปนงูแมแตรากไมก็ตาม เมื่อเขาใจวางูแลวโดดผางเลย เปนเหมือนกัน เปนแตเพียง
วาจิตใจของปุถุชนกับพระอรหันตตางกัน จิตใจปุถุชนนี้รอนวูบเลยดวยความตกอกตกใจ
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สุดขีด แตของพระอรหันตทานเพียงแย็บเทานั้นมีเทานั้น คือขันธเตือนแย็บ จิตของทานไม
มีอะไรแลว อันนี้เหมือนกัน
เราพูดถึงเรื่องวาเราเปนหวงโลก หวงมากจริงๆ ไมใชธรรมดา แทนที่จะมาหวงเรา
เราบอกเราไมมี เห็นแตสิ่งนี้เปนภัยตอเรา มันก็ไมไดบอกวามันเปนภัย จิตก็รูวามันไมได
บอกวามันเปนภัย ใจก็ไมถือวาเปนคูตอสูกัน หากเปนสิ่งรับผิดชอบกันในขันธหา ออ
สมมุติทั้งหมดนี้มารวมอยูขันธหา นั่น ทุกสิ่งทุกอยางผานไปหมด ขันธหา ก็ผานไปแลว แต
ความรับผิดชอบในสัญชาตญาณไมผาน ยังรับผิดชอบกันอยู
กิริยาอาการที่ปฏิบัติตอธาตุตอขันธจงึ เหมือนกันกับคนทั่วๆ ไป เพราะอันนี้เปน
สมมุติ สิ่งที่มาเกี่ยวของกับอันนี้ก็เปนสมมุติเหมือนกัน มันก็ปฏิบัติกนั อยางนั้นเรื่อยมา
สวนจิตที่พนจากสมมุติแลวไมมีอะไรที่จะกลาวถึงเลยแหละ ผานไปหมดแลว สวนขันธที่ยัง
มีมันก็แสดงในตัวของมัน เจ็บนั้นปวดนี้ เจ็บทองปวดศีรษะ อยากหลับอยากนอน มีขับมี
ถาย เปนเรื่องของขันธ จิตที่พนไปแลวก็ตองปฏิบัติตามนี้อยูนั้นแหละ จึงวาสมมุตินี้มา
รวมอยูในขันธเปนสุดทาย เพราะหมดไมมีอะไรเหลือเรื่องสมมุติ แตที่สัมผัสสัมพันธกันอยู
เรื่อยๆ ตลอดมานั้นคือขันธหา รางกายของเรา มันหากมีของมัน เปนอยูอยางนั้นตลอด
จนกระทั่งขันธหานี้ยุติลงในวาระสุดทาย คือลมหายใจขาดปบลงไป เรียกวาตาย
พอตายนี้สมมุติทั้งมวลที่อยูในขันธนี้
รวมมาหมดสมมุตทิ ั้งหลายมาอยูในขันธ
ให
รับผิดชอบ พอลมหายใจขาดลงไปเทานั้น เรียกวาขันธนี้ระงับลงไปแลว สมมุติดบั ลงไป
แลว จิตตวิมุตติผานออกไปแลว ความรับผิดชอบไมมี นัน่ เปนวาระสุดทายของสมมุติที่
พระอรหันตทานครองอยู
เวลาลมหายใจขาด นั่นละเปนครั้งสุดทายในสมมุติ จะหมดลงในจุดนั้นทันทีทันใด
จากนั้นก็เปนวิมุตติแลว เพราะจิตของทานเปนวิมุตติอยูในขันธอยูแลว นี่ละสมมุติหมด มี
แตเรื่องวิมุตติออกแลว นั่นทานไป นี่ละทําลงไปจะรูไดดวยกันทุกคน สิ่งเหลานี้ไมตองไป
ทูลถามพระพุทธเจา กระเทือนถึงกันหมด เพราะฉะนั้นพระอรหันตกับพระพุทธเจาทานจึง
ไมอะไรสงสัยกัน เทากับแมน้ํามหาสมุทร เอามือจอลงไปตรงไหนก็เปนมหาสมุทร
เหมือนกันหมด แลวไปสงสัยมหาสมุทรจุดไหนมุมใดไมมี จอลงตรงไหนก็เปนแมน้ํา
มหาสมุทร แลวจะสงสัยอะไรวานี้เปนน้ําประเภทไหน ไมมี ในแมน้ํานั้นเปนมหาสมุทร
ดวยกัน
จิตตวิมุตติผางเขาถึงกันแลวเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด กระเทือน
ถึงกันหมด ทานจึงไมสงสัยกันวาจะเปนเกาะเปนดอนที่ตรงไหน ชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ํา
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เรื่องสมมุติทงั้ มวล ธรรมชาตินั้นมีแต นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ความยิ่งหยอนแหงความ
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจานั้นเสมอกันหมด ไมมีใครยิ่งหยอนตางกันเลย อันนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาพระอรหันตจึงกระเทือนถึงกันหมด ใหพากันจําเอานะ
ธรรมเหลานี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ ของผูปฏิบัติเพื่อความพนทุกข จะพนทุกขไดดวยสวาก
ขาตธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ใหกาวเดินตาม ทุกขยากลําบากขนาดไหนใหพา
กันกาวนะ อยาเห็นแกวาเปนความลําบาก ถาเปนเรื่องของกิเลสบืนตายไปเทาไรมันก็ไมวา
ลําบาก ถาเปนเรื่องของธรรมบืนไปเพื่อดิบเพื่อดีเพื่อพนจากทุกขวาลําบากๆ เรานี้อยากตี
ปากเอานะมันโมโห ผูสอนมันโมโห พากันจําเอานะ เอาละเอาแคนั้นแหละเหนื่อย
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย หัวขอเรื่องวา
หลวงตาบอกวาดูวัดใหดูตัวเอง
เมื่อวานนี้เปนวันพระขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ เปนวันมหาปวารณา พอไดสดับธรรมะ
ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ซึ่งแสดงโปรดญาติโยม ณ
วัดปาบานตาดแลว ใหรูสึกอิ่มเอิบเบิกบานใจ จึงขอนําเทศนาในบางตอนขององคหลวงตา
มาบอกกลาวตอทานผูชมโดยยอดังตอไปนี้
เวลานี้ก็เขามาถึงจุดภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจา ๕ พระองค มาถึง ๔ พระองคนี้แลว
พระสมณโคดมของเรา องคที่ ๕ พระอริยเมตไตรย นี่เรียงลําดับในภัทรกัปนี้ เราก็ไดเขา
มาสูวงพุทธศาสนา เกิดมาในชาติมนุษยนี้ก็ไดพบพระพุทธศาสนา พรอมกับความเชื่อ
ความเคารพเลื่อมใส เรียกวาเปนบุญเปนกุศลของเราอยางมากมาย สัตวทั้งหลายมีจํานวน
สักเทาไรๆ พลาดทั้งนั้น แมมนุษยดว ยกันก็ยังพลาดทั่วโลกดินแดน พลาดจากของจริง เรา
เอาของจริงมาพูด ไมเหยียบย่ําทําลาย ไมยกไมยอ อะไรที่ผิดจากความจริงเอาความจริงมา
พูดทัง้ นั้นจึงเรียกวาศาสนธรรม เวลานี้ธรรมและวินัยนี้แลเปนศาสดาของพวกเราทั้งหลาย
แทนพระพุทธเจาเวลาพระองคปรินิพพานไปแลว จึงขอใหปฏิบัติไดเปนคนดีมีศีลมีธรรม
จะมีความหมายในจิตในใจ
ใจนี้เปนนักทองเที่ยว สิงอยูในรางของสัตวของบุคคลทั่วไปหมด ไมมีเวนที่จิตจะไม
เขาถึง นอกจากขอนซุงเทานั้นตนไมภูเขาจิตไมเขาสิง แตจิตใจของมนุษยและสัตวแทรกอยู
ในรางของมนุษยและสัตวทุกๆ แหงไป อันนีพ้ าใหเราตะเกียกตะกายไปดวยความลมลุก
คลุกคลาน เพราะไปตามกิเลสที่แทรกอยูในจิต ฉุดลากจิตใหไปในทางที่ผิด ก็นําเราไป
ในทางที่ผิดที่พลาด เกิดภพใดชาติใดแทนที่จะประสบความสุขความเจริญ กลายเปนความ

๙
ผิดพลาดไปเรื่อยๆ เพราะกิเลสพาใหผิดพลาด ธรรมไมพาใหผิดพลาด จึงขอใหยึด
หลักธรรมใหดีทุกคนๆ นี้พูดตรงๆ พูดอยางตรงไปตรงมาเปนภาษาธรรม
หลวงตาบัวจวนจะตายแลว ไมไดอยูคา้ํ ฟา ทานทั้งหลายก็ไมไดอยูค้ําฟา จะถูกไฟ
เผาดวยกันนั่นแหละ ไฟเผาหรือถมดินกลบดินฝงกันไปอยางนั้น เวลามีชีวิตอยูนี้ใหทํา
ความดีเสีย จิตนี้ไฟเผาไมไดนะ แตกิเลสเผาได นั่นใหพากันจํา จิตนี้ไฟเผาไมได แตไฟ
กิเลสนั้นเผาไดๆ ตกนรกอเวจีได คําพูดที่วานรกอเวจี บาป บุญ สวรรค พรหมโลก
นิพพาน เปนคําพูดของจอมปราชญที่ฉลาดแหลมคมสุดยอดแลว ทรงธรรมเหลานี้ไว
เรียบรอยแลวนํามาสอนโลกดวยความสัตยความจริง
หรือจะเรียกวาทาทายสัตวโลกหู
หนวกตาบอดก็ได เพราะพระพุทธเจาแตละพระองคนั้นเปน โลกวิทู รูแจงเห็นจริงทุกสัด
ทุกสวน สอนจึงไมผิด ขอใหพากันตัง้ อกตั้งใจ
ไปเที่ยววัดเที่ยววาอยาไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนไปหาดูตั้งแตพระ พระทานเปนยังไง
องคนั้นเปนยังไง องคนี้เปนยังไง ตัวเองไมสนใจดู นี่ละผิดพลาดตรงนี้ ไปดูวัดใหดูตัวเอง
วัดใดทานปฏิบัติอยางไรๆ แลวก็นํามาเปนคติเครื่องเตือนใจตน นี่เรียกวาไปวัดไปวา อยา
ไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนดวยความคึกความคะนอง ถือวัดเปนสนามกีฬา สนามที่เลน
เพลิดเพลินใชไมได ใหพากันดู มาดูพระเปนยังไงพระ พระมีหลายพระ พระมีแตหัวโลนๆ
ครองผาเหลืองอาศัยชาวบานเขากิน อวดตนอวดตัวก็มีเยอะในประเทศไทยของเรา
พระผูตั้งใจปฏิบัติดีตามทางของศาสดาเรียกวาพระแท พระสุปฏิปนโน ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อความพนทุกข ปฏิบัติเปนอัญชลีกรรมได โลกกราบไหวบูชาเปนที่
สนิทใจอยางนี้ก็มี พระของตถาคตเปนพระประเภทเหลานี้ พระของเทวทัตเปนพระ
ประเภทแหวกแนวใหคัดเลือกเอา หูมีตามีไปวัดใดดู เปนวัดก็มี เปนสวมเปนถานก็มีให
เลือกเอา วัดนี้เปนสถานที่อบรมศีลธรรมเพื่อความดีงามแกผทู ่เี ขาไปอยูในสถานที่นั้น ทาน
เรียกวาวัด
ถาผูที่ไปอยูในวัดนั้นปฏิบัติตัวไมมีศลี มีธรรม ไมมีขอบมีเขต ปฏิบัติตัวเหลวแหลก
แหวกแนว นั่นเปนมูตรเปนคูถอยูในวัด วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน มูตรคูถคือพระคือ
เณรเราอยางนี้ก็มี เปนวัดแทเปนพระแท ปฏิบัติเปนศีลเปนธรรมแทก็มี ใหพากันคัดกัน
เลือกเอา หูมีตามีทุกคน อยาไปเที่ยวดูคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวเองไมดู ดูอะไรที่ไหนใหมา
เปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง แลวจะเปนคนดีๆ มีคติธรรมติดตัวไปเรื่อยๆ
เรามีธรรมเปนเครื่องคุมครองรักษา ไปที่ไหนหลับตื่นลืมตามีความผาสุกเย็นใจ เรา
ไดทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา ไปโลกหนาก็ไปเสวยความดีของเราที่สรางมาตั้งแตชาติ

๑๐
นี้ไปแลว จึงขอใหทานทั้งหลายยึดไวเปนหลักเปนเกณฑ ไปวัดไปวาไปที่ไหนใหมีกฎมี
เกณฑ ใหมีสิริมงคลติดตัวไป เอาละวันนี้ใหพร สาธุ
ณ หนูแกว
หลวงตา ดีแลววันนี้ ยอๆ แตดีนะ เปนสาระสําคัญดี
ผูกํากับ อันนี้หนังสือที่หลวงตาเทศนอบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗
ชื่อเรื่องวา “เจ็บแลวตองเข็ด” เขาพิมพเปนเลมเรียบรอยแลวครับ แจกทั่วๆ ไปแลวครับ
หลวงตา เออ อันนี้ดี เปนประโยชนทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย ครอบ
หมด ใครทําใหเมืองไทยจม ป ๒๕๔๐ ใครเปนผูทําชาติใหจม รัฐบาลไหน ถามลงไปหาตน
ตอมันซิ จึงเตือนใหบรรดาพี่นองทั้งหลายฟง พรรคสองพรรคนี้เปนพรรคอันเดียวกัน
พรรคประชาธิปตยเปนแขนซาย พรรคมหาชนเปนแขนขวา เจ็บแลวใหเข็ด ใหหลาบ ไม
เข็ดจมอีกๆๆ จําใหดี
มันตองอยางนั้นซิ เตือน ธรรมตรงไปตรงมานี่ ใครทําใหจมถามหาตนตอมัน เจ็บ
แลวใหเข็ด ใครทําใหตื่นใหฟนขึ้นมา เมื่อถูกแลวยึด ความหมายวาอยางนั้นเขาใจไหมละ
ยึดเพื่อชาติของเรา ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา ไมไดยึดเพื่อใคร
เวลานี้เราตองการใหทองคําเราเปนน้ําไหลซึม เขาสูคลังหลวงของเรา เพราะคลัง
หลวงของเรายังบกพรองทองคําอยูม ากทีเดียว ทีนี้เวลาเราไดทองเปนกอบเปนกําตามพี่
นองทั้งหลายที่ไดบริจาคมาดวยความรักชาติ ความเสียสละเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว เราก็
พอใจในจุดนี้แลว แตจุดนี้เปนจุดใหญโตมาก เมื่อผานลงไปแลวควรจะไดเล็กๆ นอยๆ
เสริมเขาไปๆ เพื่อคลังหลวงของเราที่บกพรองอยูบางไดหนุนกันๆ ขึ้น เวลานี้จึงไดบอกให
บรรดาพี่นองทั้งหลายทราบ ใหเปนประเภททองคําน้ําไหลซึม
เราไมบอกไมกลาว ไมบังคับบัญชาเหมือนแตกอน แตกอนไปที่ไหนตีกระเปานั้น ตี
กระเปานี้ ไหนทองคํา ไหนดอลลาร เดี๋ยวนี้ไมเอา อยางมากก็เพียงออดออนเอาเทานั้น ให
คอยไหลซึมมา จะเปนโอกาสอันดีงามที่สุดในคราวนี้ ถาผานนี้แลวจะไมไดทองคํานะ เรา
คิดเปนหวงชาติไทย เราเขาไปดูทองคําเอง กระเทือนมาตั้งแตบัดนั้น เพราะฉะนั้นทองคํา
จึงกระเทือนโลกมาก จนกระทั่งได ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง เรียบรอยแลวเขาสูคลังหลวง
เวลานี้ไดมาทองคําประเภทไหลซึม ดูเหมือนจะไมต่ํากวา ๑๕ กิโลแลวมั้ง คงไมต่ํากวา ๑๕
กิโลแลวเวลานี้ คอยไหลซึมเขามา เรื่อยๆ อยางนีล้ ะ อันนี้เราเปดแยมเอาไว ถาเปดมากไม
มีคนใหมันขายหนาเขาใจไหม ตองเปดแยมคอยไหลเขามานี้ เขาใจเหรอ

๑๑
เวลานี้อินเตอรเน็ตของเรากําลังออกทั่วโลก กําลังกระจายเวลานี้ กําลังกระจายไป
หมดเลย กวางขวางออกเปนลําดับ สมกับเจตนาของเราที่ชวยชาติคราวนี้ เราลงจุดธรรมะ
เปนจุดที่หนึ่งอยางเงียบๆ ในหัวใจของเรา วัตถุแมจะเปดเผยก็ตาม แตเปนเรื่องเล็กนอย
กวาธรรมที่จะเขาสูหัวใจของโลก อันนี้เขาสูเมืองไทยเรา คลังหลวงของชาติไทยเรา วัตถุ
แตธรรมะนี้จะเขาสูหัวใจของโลกทั่วๆ ไป เราคิดไวหมด ทีนี้ก็เริ่มกระจายไปตามทีค่ ิดไว
เรียบรอยแลว ธรรมะกําลังออกเวลานี้ ออกทั่วไปเลย กวางขวางไปเรื่อยๆ เมืองเราก็ทวั่
ประเทศ แลวยังออกเมืองนอกอีก ไปละที่นี่
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

