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แลวแตนิสัยวาสนาบารมีของผูสราง
เมื่อวานไปภูผามาน ไปลึกๆ โนน ไปโรงไหนเราก็ไมไดลงรถ เดี๋ยวนี้เปนอยาง
นั้น ไปโรงไหนก็ตามไมไดลงรถ ขึ้นรถจากนี้ไปมาลงรถที่นี่เลยไมลงที่ไหน ตั้งใจไปดวย
ความสงสาร ขึ้นลงลําบาก ลงก็ลําบาก ปนขึ้นก็ลาํ บาก เพราะฉะนั้นไมลงเสียดีกวา บาง
ทีก็พดู ตลก นิมนตใหลง ไมลง โรงพยาบาลนี้สูรถเราไมได บทเวลาจะวาใหเขา ความ
จริงที่วาสูไมไดก็คอื ไมตอ งขึ้นตองลง แตไมไดบอกอยางนีน้ ะ ไมลง ทําทาคึกคัก
โรงพยาบาลนี้สูรถเราไมไดวางั้น เขารูนิสัยหมดแหละ
จะตลกอะไรๆ ก็ตามเต็มไปดวยเมตตาทั้งนั้น เมตตาไมไดพรากเลย จะดุจะวา
อะไรก็ตามเมตตาอยูในนั้น ไมงั้นเราจะบึกบึนซอกซอนเขาไปอยางนี้หรือ เราไปดวย
ความเมตตา บึกบึนเขาไป ลึกๆ ทีไ่ หนเขาไป วันนี้จะลึกอยูนะไดคิด ในภูเขาแหละวันนี้
กะไววาจะไป เพราะอันนี้มันอยูลึก อาหารการบริโภครูสึกจะมีนอยมาก ถาที่ไหนใกล
ตลาดตเลอยางนั้นเราก็ไมคอยอะไรนัก ถาอันไหนอยูลึกๆ เรามักจะไปอยางนั้น ไดชวย
ตลอด
ไดพยายามที่สุดแหละชวยโลก เรียกวาชวยสุดกําลังของเรา มีเทาไรๆ ก็
เปนอันวามีเพื่อโลกทัง้ นัน้ เราไมเอา นี่เห็นไหมธรรม ถากิเลสไมมีคําวาพอ เหมือนไฟ
ไดเชื้อ ไสเชื้อเขาไปเทาไรไฟจะแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆ เปลวไฟนั่นคือเปลวกิเลสมัน
ผลาญไปหมด ไดเทาไรไมพอ เพราะฉะนั้นกิเลสจึงเรียกวาเปนบอแหงความหิวโหย ไม
มีอะไรเกินกิเลส นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ํามหาสมุทรทะเลนี้สูแมน้ําแหงตัณหาคือ
ความหิวโหยนี้ไมได ตัณหาคือความอยากมันลนพนไมมฝี ง มหาสมุทรยังมีฝง มีแดนนะ
ทานแสดงไวอยางนี้ พระพุทธเจาแสดงผิดที่ตรงไหน ยิ่งเขาในดานจิตตภาวนานี้
ละเอียดมากนะ มันกระจายถึงพระพุทธเจาทั้งหลายนี่ไมใชเลนๆ
เวลามันไดรูมันกระจายออกหมดเลย ไมยอมกราบพระพุทธเจาจะไปกราบใคร
ในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เทานั้นทรงรูทรงเห็นไดที่เรียกวา
โลกวิทู รูแจงโลก ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงหมด มีเทานี้ จึงวาเปนศาสนาคูโลกคู
สงสารคูบานคูเมืองไมมีผดิ พุทธศาสนา ในโลกธาตุนี้มีศาสนาเดียว เราพูดตามหลัก
ความจริงไมดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดๆ เราเอาอันนี้เปนความจริง หนึ่งเทานั้นเลย
คือมันมีทพี่ สิ ูจนกันภายในจิต เพียงเราอานตามตํารับตํารานี้มันเลื่อนลอย ดังที่
เราเคยพูดใหฟง อานหนังสืออานถึงมรรคผลนิพพาน อานนิพพานนั่นแหละ นิพพานมี

๒
หรือไมมีนา นั่นมันอานนิพพานอยูนั่นนะแตก็วานิพพานมีหรือไมมี พอมันจาขึ้นหัวใจ
ถามทําไม ทีนี้ไมเพียงอันนี้ ถึงกันหมดเลย
นี่ละใครที่วาเราโอเราอวดก็ใหไปวาพระพุทธเจาเสียวาโออวด เปนศาสดาเพียง
พระองคเดียวสอนโลกไดสามโลกธาตุ นั่นภูมิของศาสดา ภูมิของเราตัวเทาหนูนี่ก็เต็ม
ภูมิของมัน เปนแตเพียงวาสิ่งใดที่ควรพูดไมควรพูดเทานั้นเอง ถาไมควรพูดก็เหมือน
ไมมี รูไปผานไปๆ อยางนั้น นี่กราบพระพุทธเจาอยางราบเลย เปนอันเดียวกันหมด
ธรรมชาติอันนี้ทานบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูถึงขั้นบริสุทธิ์เปนธรรม
ธาตุแลวเปนอันเดียวกันเหมือนกันหมดเลย
เราก็เคยเทียบใหฟงแลววา แมน้ําสายตางๆ ที่ไหลลงมาๆ เรียกวาสายนั้นสายนี้
พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเรียกมหาสมุทรไดคําเดียวเทานั้น
จะวาน้ํานี้มาจากไหนๆ
ไมไดเลย เปนมหาสมุทรอันเดียวกัน อันนี้พอจาเขาไปนั้นกระจายถึงกันหมด เหมือน
มหาสมุทร นี่คือความจริงจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนา ไมยอมรับพระพุทธเจาตรงนี้
จะยอมรับที่ไหน
เมื่อเจาของยอมรับความจริงเต็มหัวใจเจาของแลวจะไมยอม
พระพุทธเจาไดยังไง ใครสอนไว นั่นเปนอยางนั้นนะ
ใครจะมาวาโอวาอวดเราจึงไมเคยสนใจ พูดออกมานี้มีแตพดู ดวยความเมตตา
สงสาร เรื่องโอเรื่องอวดเอามาโออวดหาอะไร เกิดประโยชนอะไร สิ่งที่เกิดประโยชนมี
อยู พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย ทานสอนตั้งแตสิ่งที่เปนประโยชน สิ่งที่ไมเปน
ประโยชนทานสอนใหปดออกๆ เหมือนกันทุกพระองค สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺ
สูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ การไมทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยัง
กุศลศีลทานใหถึงพรอมหนึ่ง การชําระจิตของตนใหผองใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์
หนึ่ง นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย เอตํ พุทฺธาน สาสนํ เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย วาทั้งหมดก็ไมผิด เพราะทานเปนแบบเดียวกันหมด ทานถึงสอน
แบบเดียวกัน
รูภายในแลวจะหาใครมาเปนพยาน ไมหาไมจําเปน จาขึ้นมานี้รูทันทีๆ ไมตอง
หาใครเปนพยาน ทานมอบ สนฺทิฏฐิโก ใหเทานั้น สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูเองเห็นเอง
ในผลงานของตนที่ไดมากนอยเปนลําดับ จนกระทั่งถึง สนฺทิฏฐิโก สุดยอดไดแกความ
บริสุทธิ์ ไมตองถามใคร สนฺทิฏฐิโก ตัดสินขึ้นภายในหัวใจ เพราะหัวใจเปนผูขวนขวาย
เอง เปนผูเจอเองพบเองเห็นเองแลวจะไปถามใคร
เรื่องจิตตภาวนานี่ละมันกระจายกวางขวาง
ขอใหรูตามเรื่องจิตตภาวนาที่
พระพุทธเจาทรงสอนเถอะมันจะกระจายถึงกันหมด กราบพระพุทธเจาราบเลยเทียว
หาที่คานไมได รูตรงไหนๆ ก็เปนที่พระพุทธเจารูไปหมดแลวๆ ถาวาบริสุทธิ์
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พระพุทธเจาก็บริสุทธิ์แลว แลวจะหาที่คานที่ไหนไมมี บอกไมมีเลย กราบราบทันทีๆ
เลย
พอพูดอยางนี้เราก็ระลึกถึงที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย ถาใครไปเห็นเขาจะวาบา
จริงๆ อยูคนเดียวอยูกระตอบบนหลังเขา เวลามันตัดสินกันเหมือนฟาดินถลม แตฟา
ดินเขาก็อยูของเขา มันเปนที่กายกับจิตมันไหวกันสะเทือนไปหมดเลย กายซึ่งเปนเรือน
รางของจิต ระหวางธรรมกับกิเลสอยูที่จิต ทีนี้เวลามันพรากจากกันนี้รุนแรงมากนะ แต
อันนี้ทานก็แยกไวเปนสี่ประเภท สุกขวิปสสโก อันนี้เรียบๆ ไปเลยไมกระเทือน เตวิชโช
ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทปั ปตโต นี้กระเทือนทั้งนั้น
สุกขวิปสสโก รูอยางสงบเงียบไปเลย อยางทานสิงหทองมาเลาใหฟง ทานเลา
ตั้งแตตนมาโดยลําดับ เราฟงๆ มาไมมีที่คาน ทีนี้คอยหมดไปๆ แลวหมดไปเลย วางั้น
นะ ไมรูวาหมดเมื่อไร ทีนี้เรื่องความสงสัยมันก็ไมมีทานวา เราก็ฟง ถาไมมีขณะอยาง
นั้น แตหาที่คานผลที่เปนไมไดมันก็ยอมรับกัน นี่ประเภทสุกขวิปสสโก รูอยางสงบเงียบ
ไปเลยไมมีขณะ
สวนสามประเภท เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต นี้เราแนใจวามี
แลวแตมีมากมีนอย จตุปฏิสัมภิทัปปตโตนี้มีมาก กระเทือนไปหมดแหละนี่ อันนี้เปน
ประเภทที่หนึ่งแหงความบริสุทธิ์ของผูจะหลุดพนเปนวิมุตติพระนิพพานขึ้นมา อันนี้จะ
กระเทือนมากทีเดียว การเทศนาวาการก็กวางขวางลึกซึ้งมากตามกัน ความรูที่บริสุทธิ์นี้
เหมือนกัน แตกิ่งกานสาขาดอกใบที่ออกจากความรูนี้ตางกัน เพราะฉะนั้นจึงมี
เอตทัคคะ เลิศไปคนละทิศละทางไมเหมือนกัน ความบริสุทธิ์ยกใหเปนอันเดียวกัน
เหมือนกันหมด แตกงิ่ กานสาขาดอกใบ องคนั้นเลิศทางนั้นๆ ไปอยางนี้ เรียกวาไม
เหมือนกันอันนี้
ที่วาหลังวัดดอยธรรมเจดีย กระเทือนเหมือนวาโลกธาตุนี้กระเทือนไปหมดเลย
ความจริงเขาก็อยูของเขาอยางนั้น มันหากเปนระหวางกิเลสกับธรรมอยูที่จิตขาดสะบั้น
จากกัน จิตนี้อาศัยกายเปนเรือนราง มันก็ตองกระเทือนถึงกันหมด จะไมกระเทือนยังไง
ไมงั้นจะเรียกวาฟาดินถลมเหรอ มันรุนแรง กายนี้ดีดผึงเลยเทียว กายก็ไมมีอะไร ก็ดนิ
น้ําลมไฟ แตเปนเรือนรางของจิต ทีนี้จิตนั้นก็มีกิเลสกับธรรมฟดกันอยูนั้น พออันนี้ขาด
จากกันมันก็กระเทือนถึงเรือนราง เรียกวาฟาดินถลม จะใหฟาดินทั้งหลายถลมเขาไม
ถลมแหละ มันหากเปนอยูนั่นมันรุนแรงขนาดนั้น ทานจึงบอกวาฟาดินถลม ก็ไมนา จะ
ผิดเพราะมันรุนแรง เหมือนวากระเทือนไปหมดเลย
กิเลสเวลาขาดออกไปเปนของเล็กนอยเมื่อไร มันกดมันถวงไวอยางมิดชิด เวลา
ดีดขึ้นไดแลวมันจึงรุนแรงมาก เหลานี้ลวนแลวแตนิสัยวาสนาบารมีของผูส รางมา ไมได
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เกิดขึ้นมาอยางลอยๆ ตนเหตุที่จะมาถึงขั้นนี้มาจากการทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา
เรื่อยๆ ลวนแตความดีที่จะหนุนขึ้นๆ พอถึงที่สุดแลวบารมีแหงความดีงามทั้งหลายมา
รวมกันแลวเขาจุดนั้น เขาจุดนั้นแลวก็หนุนอันนั้น บรรดากิเลสที่เปนภัยตอหัวใจมาตั้ง
กัปตัง้ กัลปนขี้ าดสะบั้นออกไปจากใจ เพราะอํานาจแหงความดีทั้งหลาย บารมีที่สรางมา
ฟดกันขาดสะบั้นไปเลย นั่นละที่รุนแรง
พูดอยางนี้กใ็ ครเขาไมไดเปน เขาก็จะหาวาบาไป ทั้งๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลก
อันนี้แสดงความอัศจรรยขึ้นมา ไอพวกที่บามันก็จะวาอันนี้บา พูดอะไรบาๆ ออกมา
อยางนั้น เขาใจไหมละ จึงลําบากนะพูดใหของสกปรกฟง เขาเขียนจดหมายมาโจมตี
หลวงตาบัวเราขบขันจะตาย อันนี้มันก็สมมุตทิ ั้งนัน้ นี่เรื่องที่วามา อันนั้นอยางนี้ไมมี ทีน้ี
เวลามาโจมตีหลวงตาบัว พูดตรงไหนมีแตเรื่องจอมปลอมๆ เรียกวากุขึ้นมา พลิกขึ้นมา
แตงขึ้นมา หาเรื่องจอมปลอมทัง้ นั้นละมาโจมตีความจริง อานไปแลวก็ยิ้ม แตนี้ไมได
ตื่นแหละเพราะเรื่องความสกปรกมันมีอยูในโลกมาดั้งเดิม มันจะเอาความสะอาดมา
จากไหน มีมากนอยมันก็แสดงออกมา เปนแตผูมีดวยกันไมแสดงออกมาอยางนีก้ ็
เหมือนไมมี แตผูแสดงออกมามันก็ประกาศความมีแหงของสกปรกทั้งหลายทั่วแดน
โลกธาตุ เราอานแลวขบขันจะตายไป
มันไมมีอะไรก็พูดไปเฉยๆ จะใหมันหวั่นมันไหวไมมีละ มันหมดสภาพ เพราะ
เหลานี้เปนสมมุติทงั้ มวลที่มายุแหยกอกวนโจมตีทานั้นทานี้ มีตั้งแตเรื่องสมมุติทั้งมวล
อันนั้นเปนวิมุตติหลุดพนแลว ผานจากนี้ไปแลว ทีนี้ก็มาพิจารณาถึงเรื่องสภาพสมมุติ
เหมือนกันก็ โอ ตั้งแตพระพุทธเจา เปนยังไงพระพุทธเจาใหญเทาไร โลกธรรม ๘ ที่เขา
โจมตีพระพุทธเจานี้ตลอดถึงวันนิพพานเลย อันนี้เราตัวเทาหนูอยูในทามกลางแหง
ความสกปรก จะไมใหสมั ผัสสัมพันธกระทบกระเทือนกันไดยงั ไง เรามาพิจารณานะ
พิจารณาไปอยางนั้นแหละ แตที่จะใหใจมันหวั่นมันไหวไมมีแหละ มันหมด
สภาพ จึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ คือโลกมันวางเปลา วางเปลาก็คือสมมุติทงั้
มวลวางไปหมด ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของจิตใจไดเลย ทีนี้เวลามันมาแสดงอยางนั้น นี่ก็
ดูพิจารณา มันก็สนุกพิจารณาละซิเพราะมันไมมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งเหลานั้นนี่นะ นี่
ละบารมีใครสรางไปอยูกบั เจาของ ติดเจาของ
บาปบุญเปนสําคัญมาก จะไมพรากจากเจาของ จะติดตามเจาของคือใจ ใจดวง
นี้ไมเคยตาย ไมเคยฉิบหายแตไหนแตไรมา ถึงจะตกนรกอเวจีกี่กัปกีก่ ลั ป ทุกขมาก
นอยยอมรับวาทุกข ยอมรับเสวยวาทุกขๆ แตจะใหฉิบหายไมมี ทีนี้อยูในโลกสมมุติมัน
ก็อยูในกฎอนิจจัง ไมเปลี่ยนชาก็เปลี่ยนเร็ว มันเปลี่ยนของมันๆ อยางอยูนรกเมื่อหมด
กรรมแลวก็ฟนขึ้นมาได นั่น นรกก็อยูในแดนสมมุติมกี ารเปลี่ยนแปลงได นอกจาก
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นิพพาน ถาลงนิพพานแลวหมด กฎ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ไมมีเลย เพราะฉะนั้น
นิพพานจึงเที่ยง สิ่งเหลานี้ไมเที่ยงนะ ถึงจะตกนรกอเวจีอยูกี่กปั กีก่ ลั ปก็เปลี่ยนได
เปลี่ยนชาเปลี่ยนเร็วตามอํานาจแหงกรรมหนักเบามากนอยของตน เปลี่ยนขึ้นมาๆ ใจ
ดวงนี้ไมตาย พอเปลี่ยนขึน้ มาเลื่อนขึ้นมา
เพราะคนเราสัตวทั้งโลกมีความดี พอถึงขั้นความดีที่จะเอื้อมฉุดไดแลว ความดี
ก็ฉุดขึ้นๆ เกิดภพนั้นภพนี้สูงไปเรื่อยๆ อายุยืนนาน เชนอยางเทวบุตรเทวดาอายุยืน
นานกวามนุษยเรา ถึงชั้นพรหมแลวก็ยิ่งนาน นานเขาไป จนกระทั่งถึงนิพพานแลวเที่ยง
เลย ถึงนูนละจิตดวงนี้ ตั้งแตอยูในนรกอเวจีมันฟนตัวขึ้นมา พอถึงแดนแหงความ
บริสุทธิ์แลวก็เรียกวาเปนธรรมธาตุไปเลย ทีนี้ไมมีละคําวากฎอนิจจัง ทานจึงวานิพพาน
เที่ยง คือหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มตัว ไมมีสมมุติใดเขาเจือปนเลย ทานเรียกวาธรรม
ธาตุ หรือเรียกวานิพพานเที่ยง
ทีนี้หมด หมดตลอดกาล จึงเรียกวาเที่ยง ไมมอี ดีตอนาคตอะไรที่จะมาทําให
โยกคลอนหวั่นไหวไดเลย ทานจึงวาเอาใหถึงนิพพานคือความเที่ยงแลวหมดกังวลโดย
ประการทั้งปวงตลอดไปเลย เมื่อถึงนั้นแลวเรียกวาหมด อดีตอนาคตปจจุบันตัดขาด
สะบั้นไปหมดเพราะเปนสมมุติดวยกัน อันนั้นไมมีสมมุติแลว หมดโดยสิ้นเชิง ใหพากัน
ตั้งใจปฏิบัติ
ตองฝนนะ การประกอบความดีไมฝน ไมได ตองฝนกัน แตกเิ ลสมันหนาเทาไร
มันก็ฟดเราเต็มเหนี่ยวๆ เงยคอขึ้นจากหมอนไมได ปวยเรื้อรังนอนจมอยูกับหมอน
ความขี้เกียจขี้ครานใหจมอยูในนั้น กิเลสเวลามันหนาใหฟนธรรมขึ้นมา เราเกิดมาเปน
มนุษยนี้ ยิ่งมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาแลวเรียกวาเรามีวาสนาเต็มที่แลว ผูที่เห็น
ศาสนาเหมือนไกแจกับเพชรกับพลอยนั่น ไกแจตั้งแตเราเรียนหนังสือเปนนักเรียนอยู
หนังสือเลมนั้นเขาเรียกธรรมจริยา การประพฤติธรรม แนวทางแหงการประพฤติธรรม
เวลาแปลออกแลว ผูที่ไมมีนิสัยเกี่ยวของกับอรรถกับธรรมเลยเพื่อเปนความดีงามแก
ตน มีแตความมืดบอด ก็เหมือนกับไกแจตัวนั้น
เราเลยไมลืมตั้งแตเปนนักเรียนอยูนั้น ไกแจตัวหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบ
พลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีคามาก จึงรองเปรยๆ ขึน้ วา นี่ถาเจาของของเจามาพบเจาเขา
เชนนี้ เขาคงเก็บเจาไปฝงไวในหัวแหวนตามเดิม แตนี้เจาไมมีประโยชนอะไรแกเรา สู
ขาวสุกขาวสารเมล็ดเดียวก็ไมได วาแลวก็คุยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆ สรุปความวา
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ของที่ดียอมเปนประโยชนแกผูที่รูจักใชเทานั้น เรามันติดใจมา
เองนะก็เลยมาเปนคติธรรม อันนี้มันมาจากชาดก เวลาบวชแลวไปเรียนจึงไปเจอเอานั้น
โอย ออกจากนี้เอง นั่นเปนอยางนั้น ถาผูไมมีนสิ ัยแลวเห็นการทําบุญใหทานเปนเพชร
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เปนพลอยไมเกิดประโยชน สูขาวสุกขาวสารไมได หากินไปวันหนึ่งๆ ถือวาเลิศวาเลอวา
ประเสริฐ การเสาะแสวงหาศีลหาธรรมเปนอาหารทิพยเขาสูใจไมสนใจ ก็ไมได
ประโยชนไดอะไร พากันจําเอานะ
คําวาเพชรพลอยนั้นไดแกธรรม ไดแกความดีทั้งหลายที่เราสรางมา สูขาวสุก
ขาวสารเมล็ดเดียวก็ไมได คือหาอยูหากินไปตามประสาของสัตวไมมีสาระอะไร อยูก นิ
ไปวันหนึ่งๆ ตายแลวก็ไปเทานั้นไมเกิดประโยชนอะไรเหมือนผูบําเพ็ญความดีงาม ได
ธรรมประเภทนี้ครองใจแลวถึงความพนทุกขได ไมไดเหมือนขาวสุกขาวสารนะ ตางกัน
ทานจึงสอนวา ของที่ดียอ มเปนประโยชนแกผูรูจกั ใชเทานั้น เอาละพอวันนี้ พากันจํา
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

