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เดินตามรอยศาสดาเต็มภูมิของตน
กอนจังหัน
การอดอาหารนี้ ไมใชอดเพื่อบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมนะ แตอดนี้เปนอุปกรณ
ของความเพียร เดินไดสะดวก แกกิเลสสะดวกกวากัน ถาความเพียรทั้งทองอิม่ ๆ ทอง
เต็มๆ นี้ไมเปนทาละ สติตั้งไมอยูๆ อาหารนี่สําคัญมาก อาหารหนุนรางกายใหมีกําลัง
แตจิตใจออนเปยกๆ สุดทายจิตใจเหลวไหล เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานทานจึงตองทํา
ทุกวิถีทางทีจ่ ะทําได เชนอยางอดอาหาร พระพุทธเจาอดพระกระยาหาร เพื่อตรัสรูโดย
การอดโดยถายเดียว ทานไมมีจิตตภาวนาเขาแทรกหรือเปนหลัก เพราะฉะนั้นจึงไมได
ตรัสรูธรรม
แตนี้ที่ทานอดนี้อดเพื่อหนุนความเพียรทางดานจิตใจใหดี ธาตุขันธนี่ทบั จิตใจ
ไดเปนอยางดี ถาอิ่มปากอิ่มทองแลวภาวนา จิตใจกับอรรถธรรมนี่แหงผากนะ ถาทอง
วางอยูเรื่อยๆ หิวอยูเรื่อยๆ ทางจิตใจก็อิ่มธรรมๆ นี่ละที่ไดมาเตือนหมูเพื่อน เรานี่รูสึก
จะทําอะไรมันจะผาดโผนไปทั้งนั้นแหละ เพราะกําลังใจมันรุนแรง เหตุที่จะผาดโผนนี้
ไมใชอะไร กําลังใจรุนแรง ถาวามุงมั่นก็เอาจริงเอาจัง แนะ เปนตายไมรู ทีนี้อดอาหาร
เห็นวาอดอาหาร ภาวนาดี ดีกอ็ ดเรื่อยๆ สุดทายทองเสีย พรรษา ๑๖
พูดใหชัดเจน พรรษา ๑๖ เปนพรรษาที่กิเลสพังออกจากใจ ดวยการทรมานโดย
วิธีการตางๆ มีการอดอาหารเปนตน ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยอดอาหารนะ ฉันเรื่อยมา
ทองก็เลยเสียเรื่อยมา ตั้งแตพรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสียแลว เราออกปฏิบัติพรรษาเจ็ด
ตั้งแตพรรษาเจ็ดไปความเพียรก็เด็ดๆ สวนมากอดอาหารเปนพื้นฐาน จนจะเปนจะตาย
มันก็ไมสนใจ มันจะมุงแตธรรม คืออดอาหารหลายวันเทาไร จิตมันยิ่งละเอียดลออ
เหมือนหนึ่งวาจะเหาะเหินเดินฟา มันเปนอยูในจิต
จนเราไมลืมที่ลงมาจากภูเขาตอนเชามันจะตายจริงๆ ไปบิณฑบาตมาฉัน ไปจะ
ถึงหมูบานไหมนา กะกําหนดวันที่จะไปบิณฑบาตในหมูบาน พอถูไถคงไปได เอา วัน
พรุงนี้ไปฉัน ไปพอไปถึงกลางทาง ไปนั่งเจาหมดกําลัง หมดจริงๆ กาวไมออก แลวก็นี่
ที่วากิเลสเกิด คืออยูๆ เรานั่งพักกลางทาง ที่จะไปบิณฑบาตในหมูบานเขา นี่เห็นไหม นี่
เรียกวากิเลสเกิด ธรรมเกิดตางกันนะ นี่เห็นไหมทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย
แตกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม ขึ้นเปนคําๆ นะ ขึ้นเปนคําๆ สอน
ภายในใจของเรา นี่เรียกวากิเลสเกิด มาตัดทอนกําลังของเรา คนเรากลัวตายก็ตองหยุด
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นี่ทานกําลังจะตายรูไหม คนเรากลัวตายก็หยุด พอกิเลสเกิดขึน้ ดับไปปบ ธรรมก็ขึ้นรับ
กัน
เออ การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร นี้อดอาหารอดเพียง
เทานี้จะตายเหรอ เอาตายก็ตาย นั่นมันแกกัน เอาตายก็ตาย มันก็พงุ เลย จึงไดมาเตือน
หมูเพื่อน การอดอาหาร ถาอดมากเกินประมาณก็เสียธาตุเสียขันธ สวนจิตใจไดกําลังก็
จริง แตถาธาตุขันธเครื่องใชเสียไปแลวมันก็ไมเหมาะ มันไมเหมาะทั้งสองอยาง นี่ก็
ไดมาสั่งสอนหมูเพื่อน เพราะเรามันเปนมากอนแลว ผาดโผนนะ อดอาหารคิดดูตั้งแต
พรรษาเจ็ด ออกไปละ อดอาหารเปนพื้นถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป มีแตอดๆ ทอง
ธาตุขันธเสียไปมันก็ไมสนใจ รูวาทองนี่เสียตั้งแตพรรษา ๑๐
พรรษา ๗ ออกปฏิบัติ ฟดกันใหญเลยพรรษา ๑๐ สวนมากก็คอื อดอาหารละ
พรรษา ๑๐ ทองเสียแลว ก็ไมสนใจ นั่นละทองเสียตั้งแตพรรษา ๑๐ ถึงพรรษา ๑๖ เสีย
ไปเรื่อยๆ ทางนี้ก็หมุนตลอดทางดานธรรมะ ทีนี้พอพรรษา ๑๖ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลง
ไปแลว ตั้งแตนั้นมาก็ไมอดอาหารอีกนะ ฉันๆ ไปเทาไรมันก็เสียทอง ทีนี้มันก็มารวม
เอาวา ๗ วันถายเสียทีนึง ถาถายแลวหมดทองเลยนะ แตกอนถายเมื่อไร ไมถายเมื่อไร
ไมสนใจ มีแตอดๆ แตเวลามันมาฉันแลว ๗ วันถายที จากนั้นก็ทองเสียมาเลย
จนกระทั่งถึงจะออกชวยชาติ ทองยังเสียจะตายอยูนะ นี่ละเปนมาตั้งแตอดอาหาร
แลวก็ไดยาหมอเติ้งหรืออะไร มาฉัน เหมือนปลิดทิ้งนะ อู เกงมากยาขนานนี้
พอฉันยาขนานนี้เขาไป ทองที่ถายก็หายไปเลย จึงไดชวยชาติเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้
จากนั้นก็ไดอุบายนี้ ความเปนของเจาของละมาสอนหมูเพื่อน อยาใหผาดโผนโจน
ทะยานเกินไป ใหพอเหมาะพอดี เฉพาะอยางยิ่งเชนอดอาหาร ถาอดก็จริง ดีก็จริง ถูก
กับนิสัยก็จริง แตมันเสียธาตุขันธ เพราะอดอาหาร อาหารไมพอ สติดี ความเพียรทุก
ดานดี เปนแตเพียงวาเดินไมคอยได ถาอดอาหารแลวเดินไมคอยได หมดกําลัง แตนั่ง
เกงมาก เหมือนหัวตอ จิตแนวไมมีคําวางวง
อดอาหารถาอดตัง้ แตสองวันไปแลว ความงวงไมมีนะ นั่งเปนเหมือนหัวตอ สติ
แนว ทีนี้สติมี กิเลสไมเกิด ถาขาดสติไปเมื่อไร กิเลสเกิด เกิดกับสังขารความคิดความ
ปรุงนะ นั่นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา จากอวิชชามาเปนสังขาร สังขารก็เปนสมุทัย
ปรุงออกแปบๆๆ เปนกิเลสเรื่อยๆ ละ ทีนี้เมื่อสติมีอยู กิเลสไมปรุงๆ สังขารไมปรุง
กิเลสก็ไมเกิด เพราะฉะนั้นเรื่องสติจึงหักหามกิเลสไดเปนอยางดี ประหนึ่งวาขอบ
มหาสมุทร ฝงมหาสมุทร มีฝงมหาสมุทร นี้ฝงของกิเลสก็ขอบสติครอบเอาไวเลย กิเลส
ผานออกไปไมได ทีนี้คนเราเมื่อมีสติอยู กิเลสก็ไมทํางาน ความมีสตินั้นก็เปนการ
ทํางาน เปนความเพียรอยูในตัวนั่นละดีเรื่อยๆ
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สติดีเทาไร กิเลสนี้ไมเกิด ธรรมยิ่งเจริญ ความสงบรมเย็นเจริญเรื่อยๆ จากนั้น
เขาขั้นสมาธิ จิตแนนปงนะ จิตเปนสมาธิคือจิตแนนปงเหมือนหิน เวลามันเปนสมาธิ
เต็มภูมิแลว เหมือนหินแนนปง ถาสงบก็เรียกวาสมถะ สงบไมยุงเหยิงวุนวาย แตถาขั้น
สมาธิเต็มภูมิแลว ความคิดรําคาญไมอยากคิด จิตแนนปงอยูนั่นละ จากนั้นก็ออก
ทางดานปญญา ขึ้นอยูก ับสติทั้งนั้นละ ปญญาเราไมอยากพูดนะ แหมพิสดารมากนะ
เรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา ปญญานี่พิสดารมากแกกิเลส มวนเสื่อกิเลสคือปญญากับสติ
เปนอันเดียวกัน
เมื่อถึงขั้นสติปญญาเปนอันเดียวกันแลว นั่นละทานวาเปนความเพียรอัตโนมัติ
ซัดกิเลสไมมถี อยเลย ไมมีวันมีคืน จนนอนไมหลับตลอดรุงๆ นอนไมหลับ คือจิตมัน
ทํางานไมหยุด ฆากิเลส ตองรั้งเอาไว ดังที่เคยพูดใหฟง รั้งดวยพุทโธ มาบริกรรมพุทโธ
เหมือนวาเรียน ก.ไก ก.กาใหม ใหอยูกับพุทโธ ไมใหออก ถาไมมีคําบริกรรมเกาะ จิต
เกาะกับคําบริกรรมนั่นแลวมันออก เรื่องปญญารุนแรงมากนะ หามไมอยู ตองเอาพุทโธ
หาม พุทโธๆ สติไปอยูก ับพุทโธนี้เสีย มันก็ไมออก
การทําความเพียร เรานี้ทํามาแทบเปนแทบตาย ทั้งการพินจิ พิจารณา สักแตวา
ทําไมไดนะความเพียร ตองใชสติปญ
 ญาพินิจพิจารณาผลไดผลเสียของตน ไมเชนนั้น
การบําเพ็ญภาวนาไมคอยไดเรื่องไดราว ไมมีหลักมีเกณฑนะ ตองใชสติปญญานะผู
ภาวนาทั้งหลาย ทําอุบายวิธีอยางนี้มันไมดีเพราะเหตุไร เอา สอดแทรกหาเรื่องหาราว
แลวมันก็ไดผลๆ
วันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาใหพี่นองทั้งหลายฟงบาง เราจวนจะตายแลว ทาน
ทั้งหลายรูไหมวาอายุ ๙๕ ปแลว จะอยูไปกี่ปกี่เดือน อยูไปกับโลกกับสงสารเทานั้นนะ
เราไมไดอยูเพื่ออะไร ถาธรรมดาเราไปนานแลว เราก็อยูเพื่อโลกสงสารดวยความ
เมตตา ไปที่โนนที่นี่ สงเคราะหที่โนนที่นี่ ทางดานจิตใจ คําวาเมตตานี่สงเคราะหทั้ง
มนุษย ทั้งเทวดาอินทรพรหม ไมใชเลนๆ นะ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ฉันใด สาวก
ทั้งหลายผูมีอํานาจวาสนาก็เดินตามรอยศาสดาเต็มภูมิของตน
ภูมิอันหนึ่งภูมิของศาสดา ภูมิอันหนึ่งของสาวก เมื่อมีนิสัยปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พวกเทพพวกผีมีเหมือนกัน เปนแตเพียงวากําลังๆ ของชางกําลังของหนู หากมี นี่ทาน
ก็ทําของทาน ไมไดหยุดทําประโยชนใหโลก ประโยชนใหโลกก็อยางนี้ละ ไปที่ไหน
สงเคราะหเรื่อยไป จนกระทั่งไมมี เราไมมี มีอะไรๆ ใหเรื่อยๆ เพราะความเมตตา ไปที่
ไหนความเมตตาตีออกๆ ความมีนี้กํานี้ไมไดนะ มีแตความเมตตาตีกระจายออกๆ ไป
เรื่อย สงเคราะหเรื่อยๆ นี่ละจิตเมื่ออิ่มพอแลวไมเอาอะไร
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เรื่องธรรมมีพอนะธรรม เมื่อธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวพอ กิเลสก็จะไปละ
ตัวไหน ทานวา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ เสร็จแลวพรหมจรรยคือการฆากิเลส
ไดแกงานของผูประกอบความพากเพียรเพื่อจะพนจากกิเลส งานฆากิเลสเสร็จสิ้นลงไป
แลว ไมมีกิเลสฆาอีก ทานเรียกวา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ กิจที่ควรทําก็คือการฆา
กิเลสไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะยิ่งกวานี้ไมมี นี่ละทานทําเสร็จแลวแลวทานจะ
ทํางานอะไร
พระพุทธเจา พระอรหันต ทานไมมงี านที่จะทําแกกิเลสอยางโลกทั่วๆ ไป งานก็
มีแตเมตตาธรรมไปทางดานธรรมลวนๆ เลย ที่จะใหแกกิเลสของทานไมมี หมดจึงวา
วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ แตงานของโลกนี่แหม.. เดินไปไหนมันอดคิดไมได คืองานของธรรม
มันพอเต็มหัวใจ ไมกระดุกกระดิกหิวนั้นหิวนี้ ควานั้นควานี้ในธรรมไมมี ธรรมอิ่มแลว
พอ คําวาพอในธรรม พออยางอัศจรรยนะไมใชพอธรรมดา
ทีนี้เรามองดูโลก ใครมั่งมีศรีสุขเทาไรยิ่งสรางยิ่งอะไรขึ้นมา มันเปนบากันทั้งนั้น
ละโลก นั่นละกิเลสไมมพี อ เอา ไสเชื้อไฟเขาไปหาไฟใหไฟดับดวยเชื้อมีไหม ไมมฉี ัน
ใด ใหดิ้นตามกิเลสความอยากความไดความทะเยอทะยาน อยากมั่งอยากมี อยากดี
อยากเดน อยากใหเขาชมเชยสรรเสริญ นี้คือกิเลส เจาของก็ดิ้นละซิ ไดเทานี้แลวไมพอ
ไดเทานั้นๆ ไมพอ ตายทิ้งเปลาๆ คนมั่งมีศรีสุขกับคนจนไมมีใครเปนสุขตางกันละ
พวกเศรษฐียิ่งทุกขมาก พวกคนทุกขคนจนเสียอีกไมไดทุกขมาก ทุกขก็ทุกขเพราะไมมี
อะไรจะอยูจะกิน ทางผูมงั่ มีศรีสุขนี้มีกินก็จริง เต็มปากเต็มทองแตงานไมหยุด นั่น อัน
นี้เขามีงานหยุดของเขา พวกคนทุกขคนจนไมดีดไมดิ้นเหมือนเศรษฐี
เศรษฐีมันเปนบาไดรูไหม เอาๆ ธรรมจับ การพูดนี้เราไมไดดูถูกเหยียดหยาม
โลก โลกคือโลกไมพอ โลกของกิเลส ตําหนิไปซิ ธรรมพอ ธรรมมีพอ ไดมากเทาไรยิ่ง
ดีดยิ่งดิ้น ไดนี้แลวไดนั้นๆ ไดเรื่อยๆ อยากมั่งอยากมี อยากใหเขาชมเชยสรรเสริญวา
เรามั่งเรามี เวลาตายแลวก็เหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมเผาก็ฝง ไมฝงก็โยนลงเหว ก็
เหมือนกันกับโลก แตเวลามีชีวิตอยูมันหากดีดหากดิ้น เพราะอํานาจของกิเลสตัณหาไม
มีเมืองพอ ธรรมมีความพอ พูดใหชัดๆ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ตั้งแตบัดนั้นมา
ไมเห็นมีกิเลสตัวใดมากวนใหไดทําความเพียร ใหมีการมีงานดีดดิ้นไมมี
ธรรมทานไมดีดดิ้น มีแตความเมตตาโลก จึงบอกตรงๆ เราไมมีงาน พูดใหมัน
ชัดเจนตามหัวใจที่พอแลวกับธรรม อะไรๆ พอหมด ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว
เรียกวาพอ พอนี่เรียกวาพออยางเลิศเลอไมใชพอธรรมดา พระพุทธเจาทานพออยาง
เลิศเลอ สาวกทั้งหลายทานพออยางเลิศเลอ ดําเนินไปตามกัน มันก็เปนไดดวยกัน
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เพราะสวากขาตธรรมทานตรัสไวชอบแลว ควรจะพินิจพิจารณา อยาพากันเปนบา
เกินไป
พูดอยางนี้เหมือนกับเอาฝามือกั้นคลื่นมหาสมุทรนะ เราพูดคนเดียวนี้เหมือน
เอาฝามือกั้นคลื่นมหาสมุทร ผูที่จะใหเปนแบบฝามือนี้คือมีอรรถมีธรรมดูโลก สอนโลก
ใหอยูไมอยูโลก เหยียบธรรมไปเลยละ นั่นละคลื่น คลื่นกิเลสมันคลื่นใหญ พูดอยางนี้
เขาหาวาบาไปละ อยางทีเ่ ราพูดอยูเวลานี้ มีเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิน้ ๆ เขาหาวาเราบา ไปบอก
เขาอยางนั้น คนหนึ่งขวนขวายหาสมบัติเงินทองขาวของเพือ่ เปนความสุข เพื่อใหโลก
เขาไดชมเชยสรรเสริญ คนหนึ่งยังจะมาหามวาเปนบาหาไมพอเสียอีก มันก็จะตําหนิไป
อยางนั้น ความจริงกําลังเปนบามันไมรูนะ เขาใจ
จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวพอ อยางพระพุทธเจาสาวกอรหันตพอจริงๆ
ทานไมดีดไมดิ้นกับอะไร บรมสุขอยูตรงนั้นละ ตรงเมืองพอ พากันพิจารณานะ วันนี้ก็
เทศนกอนจังหัน บางวันก็จังหันแลวเทศน ตามแตโอกาส บางทีก็ซดั ใหญเลย บางทีก็
เฉย กินแลวเหมือนหมู ไปหานอนอยางนั้นก็มี ทําใหมันพอนะ ไมนานละมันจะตาย นี่
อายุ ๙๕ จะอยูไปไดกี่วนั ตอไปมันก็ตายเทานั้น ตายไปไหนเราก็ไมวาสําหรับเราเอง
ทานทั้งหลายฟงเสียนะ ปาชาของเราๆ ไมมีที่จุดที่หมาย
ธาตุขันธอันนี้มันเปนสวนผสมธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ เมือ่ หมดสภาพแลวแตก
กระจาย จิตดีดผึงเลย ไมไดหวงใยกัน นั่นละธรรมพอแลว จิตอยูกับธรรม ธรรมอยูกับ
จิตเปนอันเดียวกันแลว ไมตองหาที่พึ่งที่ไหนละ คนที่ไมมีอรรถมีธรรม มีแตบาปแต
กรรม จวนตายเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้น ยิ่งรอนมากนะ ตายแลวกลัวตกนรกบาง ยังไมอยาก
ตายอีกดวย เปนอยางนั้นละ จําเอา เอาละใหพร
หลังจังหัน
ทางเวียงจันทนเราจะอาภัพวาสนายังไงก็ไมรูนะ เวียงจันทนกับเมืองไทยก็คือ
แขนซายกับแขนขวาจะเปนอะไรไป ในพงศาวดารก็มีมาจากไหนๆ เราดูหมดแลวนะ
พงศาวดาร เปนใครที่ไหนไป ก็คอื แขนซายแขนขวามาดวยกันนั่นเอง กอเดียวกัน ทีนี้
เวลาเราเริ่มชวยทางเวียงจันทน พึ่งไดชวยทางตา ๓๐ ลาน จากนั้นเราก็เรงที่จะไปชวย
ก็อุปสรรคอะไรๆ ในบานในเมืองเดียวกันเตะกัน กัดกันฉีกกันเหมือนหมา ของที่เราจะ
ยกไปใหตกลงก็ยกกลับคืนหมด วาไขหวัดนกกําลังระบาดอยูที่เวียงจันทน หวัดนก
หวัดหมากัดกันถาวาอยางนั้นเราจะเชื่อนะ
เวลานี้ทางเวียงจันทนกําลังเปนไขหมากัดกัน วายังไปไมไดไมมกี ําหนดวางั้น
ของเรามีกําหนดแลวเราเตรียมมาพรอมแลว เราก็ยกกองทานทั้งหมดตัง้ ๑๐ คันรถ
ฟาดไปทางเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ทางนี้ไมมีไขหวัดนก เอาไปทางนี้หมดเลย
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จากนั้นยกไปอีก ๕ คันรถไปทางเชียงใหม พวกไหนเปนไขหวัดนกไมให ใหไขหวัดนก
กินหัวมัน ที่ไหนไมมีไขหวัดนก เอาให เราสนใจกับใครเมื่อไร โลกธาตุนี่ไมมี
ความหมายธรรมจาอยู พูดใหมันชัดเจน
เราสอนพี่นองทัง้ หลายเราสอนเลนๆ เมื่อไร เพราะฉะนั้นใครอยามาปากเปราะ
ปากบอนปากสกปรกมาวาเราอยางนั้นอยางนี้ เราไมเปนไรนะ พวกนี้มันจะตกนรกไมมี
วันขึ้น เราเมตตาสงสารจึงเตือนเอาไว เราไมมีอะไร สามโลกธาตุผานหมด นรกอเวจี
ผาน พูดใหมันชัดเจน เราปฏิบัติธรรมมาเปนเวลา ๑๖ ป คว่ํานรกอเวจีลงหมดโดย
สิ้นเชิง บรรดาสมมุติทั้งปวงคว่ําเรียบ ขึ้นขั้นวิมุตติธรรม สบายหายหวงตั้งแตวันนั้นมา
เพราะฉะนั้นใหระวังรักษาปากใหดี ปากทานทั้งหลายมันจะทําลายเจาของ
นี่ละที่เราพูดถึงเรื่องกิริยาอาการนี้เปนสนามโลกธรรมไมผิด
เราพิจารณา
หมดแลว สวนจิตผานปุบนี้ไมมีใครจะไปอาจเอือ้ มได แตเรื่องสังขารรางกายเปนสมมุติ
ดวยกันมันสัมผัสสัมพันธกันได ตําหนิติชมกัน หรือเรียกวาสังขารรางกายนี่เปนบอแหง
สมมุติ และเปนสนามแหงโลกธรรม ตําหนิติเตียนกันได การตําหนิติเตียนก็ควรจะมี
ขอบเขต ใหระวังนะปากเปราะปากบอน เห็นกันแลวแวดๆ จะเอามรรคผลนิพพานมา
คุยกันไมมี พากันตําหนิคนนั้นคนนี้ สุดทายไปตําหนิครูบาอาจารยที่มันจะจม มันเกาไป
เกามาก็ไปถูกที่สําคัญๆ พังนะจะวาไมบอก
เราไมมีอะไรกับโลก กิริยาเราแสดงธรรมดามันก็มีอยางที่วานี่แหละ จิตใจเรา
ผานหมด ไมมีอะไรเหลือโลกธาตุคว่าํ หมดแลว ใหพากันระวังปากนะ ทีพ่ ูดอยางนี้ก็
เพราะทานเหลานี้มาศึกษาอบรมจากเรา เดี๋ยวมันจะอบรมไปลงนรกนะ เราไมไดอบรม
เพื่อไปนรก อบรมใหไปสวรรคนิพพานตางหาก จําคํานี้ใหดี มันไดยินยิบๆ แย็บๆ อยู
นะ เราจะมีอะไรกับใคร ไมมพี ูดตรงๆ กิริยาที่ทําเหลานี้เปนสักแตวาๆ หัวใจผาน
หมดแลว บริสุทธิ์เต็มทีแ่ ลว อันนี้ก็มีแตขันธกับสมมุติเตาะๆ แตะๆ กันไปอยางนี้ ติฉิน
นินทากาเล สรรเสริญกันไปตามประสาลิ้นปากที่มันคะนองเทานั้นเอง
เรื่องสมมุตภิ ายในใจเรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง เราไมมีในหัวใจของเรา สมมุติทั้ง
ปวงสามโลกธาตุมากองอยูในสมมุติ สมมุติกม็ ากองอยูในจิต จิตปดทีเดียวขาดสะบั้น
ลงไปเหลือแตธรรมวิสุทธิธรรม ผานสมมุติไปเรียบรอยแลวเรียกวาวิมุตติธรรม นั่น ผู
ปฏิบัติสอนไปสอนมามันเลยจะโกยนรกอเวจีเขาเผามันนะ เราก็สอนสอนโลกสงสารก็
สอน กิริยาบางอยางมันก็มีทงั้ โลกเขาตําหนิ แตธรรมไมมี แตมันก็ไปกวานเขามาเผา
เจาของจนไดละ จึงตองเตือน โหย เราจะไมเกี่ยวกับใครเลยในโลกนี้เรานะทําไดตลอด
เชนอยางเราอยูคนเดียวเรานี้ โลกธาตุนี้สูญวางหมดเลย อยูคนเดียวนี่วางหมด ไมวา
กลางคืนกลางวัน
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สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ มจฺจุราชา น ปสฺสติ
พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช ๑ ในมานพ ๑๖ คน ผูนี้ผูที่มีนิสัยบรรลุธรรมได
อยางรวดเร็ว พระองคสอนคนนี้กอน ดูกอ นโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุ เมื่อ ฟงซิ มี
สติทุกเมื่อ ขาดไดเมื่อไร มีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอน
อัตตานุทิฏฐิความสําคัญวาเขาวาเราอันเปนกางขวางคอนั้นออก แลวจะพึงหลุดพนจาก
พญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยาง
นี้ นี่พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช ทีนี้ผูบําเพ็ญเขาไปธรรมถึงขั้นนี้แลว บรรดาพระ
อรหันตเปนพระโมฆราชดวยกันหมด จิตวางเปลาสูญเปลาหมดดวยกัน แตทรงยกพระ
โมฆราชเปนตนเหตุ วาโมฆราชองคเดียว เมื่อธรรมเขาไปถึงนั้นเปนพระโมฆราชดวย
กันหมด
ขอใหธรรมเขาไปซิจิต นี่ละวางอยางนั้นนะ เราอยูเดียวเรานี้วางโลกธาตุสูญหมด
ฟงใหชัดเสียทานทั้งหลายมาฟงธรรมเรา
เราปฏิบัติมาไมปฏิบัติมาเพื่อโกหกทาน
ทั้งหลาย โกหกเจาของก็ไมมี เอาเปนเอาตายตลอดมาละเรื่องฟดกับกิเลสตัณหา จะมา
โกหกเจาของไดยังไง คนจะตายดวยการทําความเพียรฆากิเลสยังจะวาโกหกเจาของอยู
เหรอ อันนี้นําผลประโยชนที่ไดมาจากการประกอบความเพียรมากนอย ถึงขั้นจะสลบ
ไสลก็มี มาสอนยังวาโกหกอยูเหรอ พิจารณาซินะ ธรรมนี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ
เพราะฉะนั้นพูดมันจึงขึงขังตึงตังละซิ มันเต็มอยูใ นหัวใจจืดชืดเมื่อไรไมมี นอกจากจะ
ไมเปดออก ถาเปดออกมากนอยนี้พงุ ๆๆ เลย
อะไรในโลกอันนี้จะเหนือธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
นี่ละเลิศเลออยูตรงนี้
ธรรมพระพุทธเจาก็เขียนไวตํารับตํารามันก็เปนหนอนแทะกระดาษไปเสีย มันไมนํามา
ปฏิบัติละซิ สุดทายก็เรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ก็เลยเปนกิเลสแทรกเขาไป ธรรมทั้งหลายเลย
กลายเปนกิเลสเต็มหัวใจของผูเรียนมาก ผูเรียนเพื่อปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ปฏิบัติลงไปๆ เห็นผลปรากฏเปนของเจาของเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปฏิเวธธรรมรูแจง
แทงทะลุหมด หายสงสัยโลกธาตุ นี่ธรรมพระพุทธเจาทานสอน สอนเพื่อปฏิบัติ ปฏิบัติ
เพื่อผลงานของตัวเอง สนฺทิฏฐิโก ถึงขั้นเลิศพอ
อันนี้ไปเรียนเปนหนอนแทะกระดาษ ไมไดสนใจกับเรื่องอรรถเรื่องธรรมเลย
ทุกวันนี้พระเราก็มีแตผาเหลืองเสียมากตอมาก ฟาดหลวงตาบัวไปดวยนะ หลวงตาบัว
ก็เปนพระเหมือนกัน มันสนใจกับอรรถกับธรรมที่ไหนพระสมัยปจจุบันนี้ สมัยนี้วัดปา
บานตาดนี้ละมันสนใจกับอรรถกับธรรมอะไร เปนบากับโลกเขาเทานั้น ดีดดิ้นยิ่งกวา

๘
โลกเขา หยาบยิ่งกวาโลกเขาอีกก็คอื พระหัวโลนๆ เรานี้ละ จะเปนใครที่ไหนไป เปนบา
ยศบาลาภ อะไรจะเลิศยิ่งกวาพระ คําวาพระประเสริฐสุดแลว สิ่งที่นําเขามาชมเชย
สรรเสริญก็ต่ํากวาสิ่งนี้ทั้งนั้นๆ จะเขาถึงกันไดยังไง
นินทาสรรเสริญโลกธรรม ๘ ไมมีในจิตของพระอรหันต มันตกไปเองเหมือน
หยดน้ําลงใบบัว ตกพับไหลกลิ้งไปเลยๆ ไมซึมซาบกัน นี่ละจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวกับ
โลกทั้งหลาย กระแสของโลกเขาไปนี้เหมือนหยดน้ําตกลงบนใบบัว ตกลงไปกลิ้งหมด
เลยไมมีคางอยูในจิตพระอรหันต นั่นละจิตที่บริสุทธิ์แทเปนอยางนั้น ฟาดออกไปใหมัน
เห็นประจักษในตัวเองนี้พูดไดเต็มปาก ไมเคยพูดพูดไดขอใหรูขึ้นมาเถอะนะ นอกจาก
กาลอันควรไมควรแคไหน จะพูดหนักเบามากนอยเพียงไรเทานั้น พูดไดทงั้ นั้นธรรมมี
อยูในหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน นั่นเรียกวาธรรมธาตุ
ธรรมธาตุอยูในสวนบุคคลก็คือในพระอรหันต
ออกจากนั้นก็เปนธรรมธาตุ
ลวนๆ ธาตุขันธไมเกี่ยวของ ถาอยูในธาตุขันธทานก็เรียกวาทานผูบริสุทธิ์ เปนพระ
อรหันตบางวาไปอยางนั้น พอขันธขาดสะบั้นลงไปเปนธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลย จิต
ของทานผูสิ้นกิเลสจะสิ้นอยางนั้น ทานปฏิบัตินะ ไมเปนหนอนแทะกระดาษ มายกโทษ
ยกกรณกัน ในวัดปาบานตาดเรานี้ก็เหมือนกัน มาหากันแลวมีตั้งแตเรื่องติฉินนินทาซึ่ง
กันและกัน จะชมเชยสรรเสริญคุณธรรมแหงการปฏิบัติของกันและกันสูกันฟงเพือ่ เปน
กําลังใจไมมี เดี๋ยวนี้วัดปาบานตาดเปนอยางนั้นนะ เหลวไหลไปหมดเลย
ไอเราก็ยิ่งแกยิ่งปลอยไป
ทีนี้ถงึ กาลที่จะพูดก็พดู ใหทราบเสียบางวามันเปน
อยางนั้นเดี๋ยวนี้วัดปาบานตาดเรา เฉพาะในครัวละสําคัญมาก พิลึกกึกกือ พระทานไม
เห็นมีอะไรอยูดวยกันมาเทาไร อันนั้นฟงเสียงแววาๆ มีแตเรื่องเรียนวิชาหมากัดกัน
ออกมา ไอผูปกครองมันจะตายแลวอยูศูนยกลางนี่นะ เปนหูหนวกตาบอดไปอยางนั้น
ละดู เรื่องคิดนี้คิดไมตอ งบอก ความคิดความรูสึกนี้คิดเก็บเรียบ ไมควรจะออกไมออก
เหมือนหูหนวกตาบอด ดูไปฟงไปรูไป เก็บภายในความรูสึกไวหมดเลย ไมไดออก
งายๆ นะ แตเวลาก็ออกอยางที่วานี่ละ ฟงเอาซิ มันเปนอยางนั้นมาแลวตั้งแตยังไมพดู
นูนนะ
นี่จะหวังเอาอะไร เราไมหวังเอาอะไรอยูในโลกอันนี้เราบอกแลว บริสุทธิ์เต็ม
สวนแลวในหัวใจนี้ไมมีที่สงสัยแลว เราพูดใหมันชัดเสียในวันนี้ ปฏิบัติมาเปนเวลา ๑๖
ป คว่ํากิเลสขาดสะบั้นลงบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วัน
นั้นวันกิเลสพังจากหัวใจ ตั้งแตวันนั้นมาก็ครองธรรมจาตลอดครอบโลกธาตุ ก็มแี ต
รางกายนี้เปนสนามโลกธรรม ใครจะตําหนิติเตียนไดทั้งนั้นเหมือนโลกทัว่ ๆ ไป แต
ธรรมชาตินั้นเขาไมถึง จําเอานะ เอาละวันนี้เหนื่อยแลว

๙
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

