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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
จิตเบิกดวยธรรม 

(ทานผูหญิงหนอยมากราบถวายปจจัย ๑๖,๐๐๐ แดองคหลวงตา) มารยาทนี้
งามเหมือนคุณพอนะ คําพูดคําจามารยาททุกอยางเปนแบบพิมพเดียวกันกับคุณพอ
ทานราชเลขาที่ลวงไปแลวนั้นเหมือนกัน แตมาเขากันไดยังไงกับแมว ปบตีปุบๆ เขากัน
ไดสนิทนะ แปลกดี ทางนีเ้หมือนลิงดวย เหมือนแมวดวย ทางนั้นเรียบเลย  

พอพดูอยางนี้ทําใหระลึกถึงทีท่านแสดงไวในตาํรา พระองคนั้นนามทานชื่อพระ
สันตกายทานนิ่มทุกอยางเลย พระองคไหนชี้เปนเสียงเดียวกันวาทานเปนพระอรหันต 
คือเหมือนผาพับไว เหลือบซายมองขวาอะไรนี้เหมือนมีสตติลอดเวลา พระเห็นแลวงาม
ตางามใจจึงไปทูลถามพระพุทธเจา วาทานองคนี้สําเร็จพระอรหันตแลวเหรอ เพราะดู
อะไรนี้เหมือนพระอรหันต ทานองคนั้นก็ไมเคยเห็นอรหันต วาดูอะไรเหมือนพระ
อรหันต เหมาใสเลย  

พระพุทธเจาทานบอกวายัง พระชื่อสันตกาย พระองคนี้ทานเคยเปนราชสีห ทุก
วันนี้เขาคงจะเรียกวาสิงโตละมัง กิริยาราชสีห กิริยาเสือโครง มันกิริยาเรียบเหมือนกัน 
นิ่มเหมือนกัน มีสติตลอดเวลา พระทั้งวัดเห็นนี้ชมเชย เหมากันตามกิริยานั้นละวาทาน
เปนพระอรหันต แลวเขาไปทูลถามพระพุทธเจาวาทานสันตกายนี้เปนพระอรหันตหรือ
ยัง บรรดาพระทั้งหลายสงสัยคอนขางจะหนักไปทางอรหันต ไปทูลถามพระพุทธเจา 
พระองคก็รับส่ังวายัง ทําไมกิริยามารยาททานถึงไดออนนิ่มเอานักหนา ผิดพระทั้งหลาย
อยูมากทีเดียว ถาวาทานเปนพระอรหันตจะสม  

พระองคก็รับส่ังวายัง ยังไมไดเปนอรหันต แตกิริยามารยาทนี้เธอเคยสั่งสม
มาแลวตั้งแตสมัยเธอเปนราชสีห เธอเปนราชสีหติดๆ กันมาหารอยชาติ นูนนะฟงซิ 
เพราะฉะนั้นกิริยามารยาทราชสีหจึงเปนเหมือนเสือโครง นุมนวลไปหมด ราชสีหเวลา
จะไปจะมา จะไปที่ไหนมีสติสตังรอบคอบทุกอยาง พระองคนี้ทานเคยเปนราชสีหมา 
บอกวาติดๆ กันถึงหารอยชาติ เพราะฉะนั้นกิริยานั้นจึงติดนิสัยทานมา เวลามาเปน
มนุษยแลวเปนกิริยาอยางน้ี มาเปนพระแลวก็แบบนี้แหละ แตเธอน้ันยังไมไดเปนพระ
อรหันต 

ทานเลยยกธรรมเทศนาขึ้นวา สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต วนฺต
โลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ผูมีกายอันสงบจากบาปจากกรรมทั้งหลาย วาจาสงบ
จากวาจาที่เหลวไหลโลเล มีใจสงบดวยการสํารวมดีเรียบรอยแลว เปนผูถึงความ
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บริสุทธิ์ คายโลกามิสเสียไดโดยสิ้นเชิง ผูนั้นแลคือเปนบัณฑิตแท ยกคํานี้ขึ้นเทศนสอน
พระ พระไดสําเร็จมรรคผลนิพพานในคราวนั้นมากนะ พระสันตกายองคนี้ก็ไดสําเร็จ
เปนอรหันตในครั้งนั้น ครั้งที่ยกทานเปนตนเหตุ เพราะทานกิริยาสวยงามมาก นี่เปน
นิสัย 

อยางพระสารีบุตรยังไดถูกตําหนิ เดินไปตามทางกบัพระ เปนพระอัครสาวกขาง
ขวาดวย เปนพระอรหันตดวย เวลานําหนาพระไปฉัน เวลาขากลับมาเดินมาทานมาเห็น
คลองเล็กๆ ทานคิดสนุกตามนิสัยเดิมนะ ทานไมไดคึกคะนองอะไรในใจแหละ หาก
เปนนิสัยที่เคยคึกคะนองมันติดตัวมา พอทานเดินไปนี้พระทั้งหลายก็เดินตามหลังมา 
เดินมาโดดขามปุบทางนูน โดดขามปุบทางนี้ เดี๋ยวนี้โดดขามทางนูนขามนี้ ทําไม เปน
ทั้งพระอรหนัต เปนทั้งอคัรสาวกขางขวา แลวทําไมจึงเปนเหมือนลิง เลยยกโทษกัน 

นําเร่ืองนี้ขึ้นไปทูลพระพทุธเจา พระองคทรงรับสั่งวา เออ ถูกแลวพระสารีบุตร
เราเคยเปนลิงมาเทาไร นิสัยของเธออันนั้นละมันติดมา จะใหเธอมีความคึกความ
คะนองในใจนี้ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง เหมือนพระอรหันตทั่วๆ ไปนั้นแหละ แตกิริยาที่
เปนนิสัยนี้เพราะนิสัยวาสนาของบรรดาพระสาวกทั้งหลายละไมได ละไดเฉพาะ
พระพุทธเจาพระองคเดียว พระสารีบุตรนิสัยเธอเคยเปนลิงมา เปนเรื่องคึกคะนองตาม
กิริยานิสัยเดิม ไปนี้โดดขามทางนูนกลับมาโดดขามทางนี้ โดดขามไปขามมา พระดูแลว
ยกโทษทาน  

พระพุทธเจาเปนผูปลดเปลื้องให อะไรก็ตามถาพระพุทธเจารับสั่งหรือตัดสินให
แลวขาดสะบั้นเลยไมมีเงื่อนตอ อธกิรณอะไรๆ ก็ตามพระพุทธเจารับสั่งคําเดียวขาด
สะบั้น เพราะทรงยืนยันในพระทัยเรียบรอยแลวดวย อยางพระทัพพมัลลบุตร เขาหาวา
ทานเปนปาราชิกราเชิกอะไร วาเปนปาราชิกนะไมใชธรรมดา ขึ้นทูลพระพุทธเจา
พระองครับสั่งคาํเดียวเทานั้น จะไปฟองรองเธออะไร เธอเปนสติวินัย หลุดพนแลวจาก
สมมุติโดยประการทั้งปวง วาเทานั้นพอ ทางนี้บรรดาผูสงสัยก็หายสงสัยหมด นั่น
พระพุทธเจาตัดสินให เธอเปนสติวินัยอยางยอดเยี่ยม สุดสมมุติแลว บอกอยางนั้น
แหละ 

แตกอนมพีระพุทธเจาทรงตัดสินๆ จากน้ันมาแลวก็ไมมีละ ตองวินิจฉัย
ใครครวญเปนอธิกรณอะไรๆ กันนี้ยุงกันใหญ ผิดกลายเปนถูกกม็ี ถกูกลายเปนผิดก็ม ี
มันไมเปนความจริงเหมือนพระพุทธเจาทรงรับสั่งเองหรือตัดสินเอง ถาพระพุทธเจา
ตัดสินปบนี้ขาดสะบั้นไปเลย เพราะพรอมดวยพระญาณหยั่งทราบทุกอยาง 

ในครั้งพุทธกาลพระบวชมานี้สวนมากตอมากมุงตอมรรคผลนิพพานๆ ทั้งน้ัน 
ตอมาก็คอยหดเขามา ยนเขามาๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้เลยกลายเปนเรื่องตรงกันขามไป
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แลว บวชเขามาเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลแทบจะไมม ี บวชเขามาเพื่อยศ
เพื่อลาภ เพื่อสรรเสริญเยินยอ บาอํานาจ บายศ บายกบายอไปหมดแลว นี่ละธรรม
กลายเปนโลก พระเปนผูเสียสละกลายเปนผูมาสั่งสมในสิ่งทีพ่ระพุทธเจาทรงตําหนิ ส่ิง
ที่ทรงชมเชยสรรเสริญคือความเสียสละโดยสิ้นเชิง ขึ้นชื่อวาเปนเรื่องของกิเลสไมใหมี
เหลือเลย เสียสละ พระคือนักเสียสละ 

แตนี้มันก็มากลายเปนพระคือนักส่ังสมไปแลวนี่ อยางน้ีละกิเลสมันหนาแนน 
มันแทรกเขาไปๆ ในจิตใจนั้นแหละ ดังที่วาครั้งพุทธกาลบวชมาไลเขาปา รุกฺขมูล
เสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา 
ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อัพโภกาส ที่เปนที่เว้ิงวางสะดวกสบาย
ในการบําเพ็ญสมณธรรม ปราศจากสิ่งรบกวน ใหทานทั้งหลายจงอุตสาหพยายามอยู
และบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด  

นี่อนุศาสนที่พระองคทรงพร่ําสอน หลังจากบวชแลวสดๆ รอนๆ ก็สอนในเวลา
นั้นเลย จนกระทั่งทุกวันนี้โอวาทขอนี้ก็เปนโอวาทที่นําหนา ถึงอุปชฌายจะไมชอบเขาปา
เขาเขาอะไรก็ตาม เวลาสอนกุลบุตรผูมาบวชตองสอนใหเขาปาเขาเขารุกขมูลรมไมใน
ปา อุปชฌายไมชอบกต็องไดสอน ไมสอนไมได ผิดหลกัของอปุชฌาย นั่นละครั้ง
พุทธกาลแทบวชแลวไลเขาปา เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลบรรดาเศรษฐีกุฎมพีและ
มหากษัตริยที่เสด็จออกบวชไดสําเร็จมรรคผลนิพพานมีจํานวนไมนอยนะ พอออกแลว
ตัดขาดไปหมด คําวาเศรษฐีก็ไมมี มแีตชื่อ ธรรมเต็มหัวใจแทนที่กัน เปนอยางน้ัน 

อะไรๆ ตัดหมด พระราชามหากษัตริยตัดออกหมด เหลือแตผูเสาะแสวงหาเพื่อ
มรรคผลนิพพานอยางเดียว ดวยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลเศรษฐีกุฎมพ-ีพระมหากษัตรยิ 
ที่เสด็จออกทรงผนวชนั้นจึงไดสําเร็จเปนพระอรหันตจํานวนไมนอย ในตําราทานแสดง
ไวอยางน้ัน พอออกแลวตัดหมดคําวาราชามหากษัตริย-เศรษฐีกุฎมพีนีต้ัดขาด ไมเยื่อ
ใยเลย ออกเพื่ออรรถเพือ่ธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว  แลวก็สมมักสมหมาย
ตามที่ออกจริงๆ เพราะทานออกดวยความตั้งอกตั้งใจมุงอรรถมุงธรรมอยางแทจริง 

เมื่อมุงอรรถมุงธรรม ธรรมเปนของมอียูทําไมจะไมเจอ ทําไมจะไมพบ มนัมีอยู
ทั้งกิเลสทั้งธรรม เสาะแสวงหากิเลสมากนอยก็ตองไดกิเลสมากนอยตามที่เสาะแสวงหา 
เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมมากนอยก็ตองไดตามที่เสาะแสวงหา เพราะเปนของมอียู
ดวยกันทั้งสองอยางน้ี นี่ละพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว บรรดาพี่นอง
ทั้งหลายเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด ทานผูเปนเจาของ
ศาสนาคือพระพุทธเจา เปนผูส้ินกิเลสโดยสิ้นเชิง ตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคบริสุทธิ์สุด
ยอดทีเดียว  
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การแสดงออกแหงธรรมทั้งหลายนี้จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ 
ไมมีผิดมีเพีย้นแมแตนอยเลย เปนคําสอนที่ตรงแนวตอบุญตอกุศลตอมรรคผล
นิพพานโดยแท ผูปฏิบัติตามนั้นธรรมเหลานี้ก็เปนอกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา  
มีอยูเปนปจจุบัน เหมือนกันกับกิเลสที่มีอยูประจําหัวใจสัตวเปนปจจุบันตลอดเวลา ถา
ชําระกิเลสก็ขาดไปๆ หมดไป ธรรมะถาบําเพ็ญก็เจริญรุงเรืองขึ้น ถึงขั้นวิมุตตพิระ
นิพพานไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล เพราะคําสอนของพระพุทธเจาไมไดทรงเรียว
แหลม เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบหมดในธรรมทุกขั้นทกุภูมิ  

ผูปฏิบัติตามยอมไดรับผลเปนที่พอใจ นอกจากไมปฏิบัติเทานั้น กอดคัมภีรอยู
ก็ไมเกดิประโยชนอะไร ถาตั้งใจปฏิบัติ ศาสนธรรมมรรคผลนิพพานอยูกับผูบําเพ็ญ 
บําเพ็ญจะเกิดขึ้นที่ใจๆ ใจนั้นมีทั้งกิเลส มีทั้งธรรม เวลานี้กิเลสหุมหอปดบังจนมองหา
ใจไมมี ตาหูจมูกล้ินกายสัมผัสสัมพันธอะไรกิเลสจะออกหนาออกตาทาํหนาที่ของมัน
กอนธรรมทัง้นั้น จนกวาวาไดรับการอบรมทางดานธรรมะหนักเขามากเขาโดยลําดับลํา
ดาก็มีความเขมแข็งมากขึน้และก็ทันกเิลส  

เวลากระทบทางตาหูจมูกล้ินกายนี้ธรรมออกไดทันๆ ตอไปพอกระทบอะไรนี้
เปนธรรมลวนๆ กิเลสออกไมได มแีตธรรม ตาเห็นนี้พิจารณาเปนธรรมแลว หูไดยิน
พิจารณาเปนธรรม ไมไดเปนกิเลสเหมือนแตกอน แตกอนนั้นพอตาเห็นหูไดยินนี้เปน
กิเลสออกหนาออกตาไปเรื่อยๆ ทั้งทานทั้งเรา แตเวลาไดชําระจิตใจใหมีกาํลังมากขึ้นๆ 
ธรรมก็ทันกิเลส สุดทายกิเลสก็ออนขอลงไป ธรรมกลาแข็งขึ้นโดยลําดับ กิเลสโผล
ขึ้นมามากนอยเพียงไรขาดสะบั้นไปเลยๆ  

เมื่อจิตไดกาวเขาถึงธรรมอัตโนมัติ ความเพียรอัตโนมัติ สติปญญาอัตโนมัติ  
กาวเขาสูมหาสติ-มหาปญญาแลวกิเลสจะนับวันหมอบลงๆ โผลหนาขึ้นมาไมได ธรรม
สังหารอยางรวดเร็วๆ สุดทายก็ขาดไปจากใจ ไมมีกิเลสเหลือเลย มีแตธรรม ใจกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันแลวเรียกวาธรรมธาตุ แมจะอยูในจิตของพระอรหันตทานก็เรียก
ตามสมมุติ เวลาธาตุขันธยังมีอยูทานก็เรียกเปนพระอรหันต พอส้ินชีวิตหรือนิพพานไป
แลวคําวาอรหันตทานนิพพาน หมด จากคําวานิพพานเปนอะไร จิตของทานเปนอะไร 
จิตของทานเปนธรรมธาตุ  

นี่ละที่นี่ที่สุดของจิตที่ไมเคยสูญเลย ถึงขั้นสุดทายก็เปนธรรมธาตุ จิตนี้ไมเคย
สูญ จะทุกขยากลําบากขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข ตกนรกตัง้กัปตั้งกัลปก็ยอมรับความ
ทุกขในนรกหลุมนั้นๆ จนกระทั่งกลายขึ้นมาเปนคนดีดวยกฎของอนิจฺจํ ในนรกก็มกีฎ 
อนิจฺจํ เปลี่ยนชาขึ้นมา หากเปลี่ยน เปลี่ยนชาขึ้นมาจนพนนรกขึ้นมาได เปลี่ยนขึ้นมา
เร่ือยๆ จนถึงขั้นบําเพ็ญความดีไดเต็มเม็ดเตม็หนวย ทีนี้ธรรมก็มกีําลังกลาขึ้นมา 
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สังหารกิเลสออกจากใจ คําวากฎอนิจฺจํจึงไมมีในใจของทานผูบริสุทธิ์ หมด คําวาอนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตตฺา ในใจที่บริสุทธิ์นั้นไมมี จะมีแตในธาตุในขันธเปนอยางน้ันทั่วๆ ไปกบั
โลกทั้งหลาย แตใจของทานที่บริสุทธิ์แลวปราศจากกฎของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมี
เลย 

นี่แหละจิตนี้ละเปนธรรมธาตุ แตทานไมคอยเรียกละธรรมธาตุ จะเรียกเปนพระ
อรหันตๆ พอนิพพานแลวพื้นเพสําคัญที่รับไวอยางตายตัวก็คือจิตนั้นเปนธรรมธาตุ คํา
วาพระอรหันตก็นิพพานแลวเทานั้น นิพพานกับธรรมธาตุจึงเปนอันเดียวกัน นี่ละ
อํานาจแหงการบําเพ็ญจิตใจ ใจดวงนี้ไมเคยสิ้นเคยสูญ ไมเคยดับ มีอยูอยางน้ีตลอดมา 
จนกระทั่งถงึที่สุดหลุดพนแลวก็กลายเปนธรรมธาตุไป ไมมคีําวาสูญ ทานจึงใหอบรม
ความดีงาม พอถึงขั้นนี้แลวเรียกวาตัดบรรดาสมมุติทัง้มวลในสามแดนโลกธาตุนี้ที่ได
เคยคละเคลากันมาแตไหนแตไรนี้ ขาดสะบั้นลงไปในขณะที่จิตไดถึงขั้นบริสุทธิ์เปน
ธรรมธาตุแลว จึงไมมีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของไดเลย  

นั่นละทานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุข ํ นิพพานเปนความสุขอยางยอดเยี่ยม ก็คอื
ธรรมธาตุนี้แหละ คําวานิพพานเปนสุขอยางยอดเยี่ยม อันนั้นทานก็คาด เรียกวา
บัญญัติขึ้นมา เพราะโลกมีสมมุตกิ็ตองตั้งเปนสมมุติขึ้นมา วานิพพานเปนความสุขอยาง
ยิ่ง ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกจากนิพพานนั้นคืออะไร นั้นละเรียกวาธรรมธาตุ สุขอยางยิง่ 
ไมสุขอยางยิง่ก็ไมมีอะไรเกินธรรมธาตุของใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลว และปราศจากขนัธที่
เปนสมมุติโดยสิ้นเชิงแลว นั่นละจิตเปนธรรมธาตุโดยสมบูรณ 

ทานผูบําเพ็ญความดีงามทั้งหลายตั้งแตตนๆ จนอวสาน เมื่อบําเพ็ญไมหยุดไม
ถอยความดงีามเพิ่มขึ้นๆ สุดทายก็ถึงวิมตุติหลุดพนจากกองทกุขทัง้หลาย ไมมีคําวา
ทุกข ตัง้แตบัดนั้นไปทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง ก็คือธรรมธาตุนั้นแหละเที่ยง ใหชื่อ
วานิพพานหรือวาธรรมธาตุ ออกจากใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลว ปราศจากสมมุตทิั้งปวง 
เปนธรรมธาตุ หรือวาเปนนิพพาน นิพพานทั้งเปน นิพพานเวลาตายแลวก็มี นิพพาน
ทั้งเปนก็คือทานผูบริสุทธิ์แลวเปนพระอรหันต ทานไดครองสอุปาทิเสสนิพพานคือจิต
บริสุทธิ์ ทรงวิมุตติเต็มหัวใจแลวแตธาตุขันธยังไดครองกันอยู รับผิดชอบกันอยู ทาน
เรียกวาสอุปาทิเสสนิพพาน 

ทีนี้พอธาตขุนัธขาดสะบั้นลงไปจากจิตดวงนี้ หมดความรับผิดชอบกันแลวก็เปน
อนุปาทิเสสนิพพาน เปนนิพพานปราศจากสมมุติโดยสิ้นเชิง เรียกวาปราศจากสมมุติ
ลวนๆ หมดเลย นี่ละธรรมของพระพุทธเจาทานสอนอยางน้ี มีศาสนาใดที่จะนําคําสอน
ที่มาสอนอยางน้ีโดยถูกตอง ก็มีแตพุทธศาสนาศาสนาเดียวเทานั้น เพราะศาสนานี้ผู
เปนเจาของศาสนาก็คือผูบริสุทธิ์แลวไดแกเปนศาสดา บริสุทธิ์ลวนๆ แลวนําธรรมมา
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สอนโลก จึงเปนธรรมไมแปลกปลอม เปนธรรมที่บริสุทธิ์เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลวๆ ถาใครฝนธรรมนี้ก็เรียกวาไมชอบ  

ฝนธรรมก็คือว่ิงตามกิเลส ใหกิเลสฉุดลากไป ฉุดลากไปกาวหนึ่งก็ผิดไปกาว
หนึ่ง สองกาวผิดไปสองกาว สามกาวสี่กาวก็หางจากความดีงามไป หางจากความสุข
ความเจริญความถูกตองดีงามนี้ไป มีแตความผิดพลาดๆ ไปเรื่อย สุดทายคนทั้งคนก็
ผิดพลาดไปหมดทั้งตัว ตายแลวก็จม ไมมคีามีราคาอะไรเลย นี่การกระทําความ
ผิดพลาดแกตน จึงไมควรอยางยิ่งสําหรับผูมีพุทธศาสนาเปนเครื่องพรํ่าสอนอยู  

ขอใหพากันยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจาไวใหดี ไมมอีะไรที่จะถกูตองแมน
ยิ่งกวาศาสนธรรมของพระพุทธเจา นอกจากนั้นมนัปลอมแปลงทั้งน้ัน อยางกิเลสน่ีรอย
สันพันคม มันปลอมแปลง ตมตุนหลอกลวงสัตวโลกไมใหมีวันเบื่อหนายอิ่มพอกค็ือ
กิเลสหลอกลวงสัตวโลก อยางชาตินี้วาเปนทุกขๆ ก็ยังอยากไปเกิดชาติหนาอีก จะไมให
เปนทุกขยังไง ความเกิดกับความตายมันไปดวยกัน ความทุกขกไ็ปดวยกัน ชาติไหนมัน
ก็เกิดเหมือนกันเปนทุกขเหมือนกัน  

ถาผูที่ตองการอยางถูกตองก็คอืวาไมใหเกิด เกิดนี้เกิดมาพอแลว แบกหามกอง
ทุกขมามากแลว ทีนี้จะสลัดความทุกขทั้งหลายที่มีกิเลสเปนตัวสาํคัญแทรกอยูในนั้น 
เพื่อสรางกองทุกขใหแกสัตวใหขาดสะบั้นลงไปจากใจ ใหใจไดถึงขั้นบริสุทธแลวนั้น
แหละหมด ไมมีอดีต-อนาคต ทั้งปจจุบันเปนสมมุติดวยกัน อันนั้นเปนวิมุตติหลุดพน
เรียบรอยแลว นี่ธรรมของทานผูเลิศเลอ พระพุทธเจาหนึ่ง-พระอรหันตหนึ่งเปนผู
ครองธรรมประเภทนี้ไวไดโดยสมบูรณ เปนธรรมธาตุ ที่วาเกล่ือนอยูในโลกธาตุนี่กค็ือ
ธรรมธาตุนั้นเอง จะเปนอะไร จากจิตที่บริสุทธิ์ละธาตุละขันธหมดแลวกก็ลายเปนธรรม
ธาตุไปเลย บรรดาทานผูส้ินกิเลสจิตของทานเปนธรรมธาตุ นี่ละแยกออกไปก็เปนธรรม
ธาตุ จึงวาไมมีอะไรสูญ  

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ ระยะนี้รูสึกวาประชาชนชาวพุทธเราลืมเนื้อลืมตัวกันมาก 
พากันกระโดดโลดเตน ดีดดิ้น ฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัว ชิงดีชงิเดน มันไมใชชิงดี
ชิงเดนมันชิงความชั่วความทุกขกันตางหาก แตแลวก็มาสมมุติเอาวาชิงดีชิงเดน ชิง
ความทุกขความเดือดรอน ชิงความชั่วชาลามกเต็มตัวๆ ดวยกัน มันจึงมตีั้งแตกองทกุข 
ใหพูดอยางน้ีถาพูด เหมาะสมดี ชงิดีชิงเดนกต็องชงิการสรางความดีงามนั่นซิ เขามี
ความขยันหมั่นเพียรสรางบุญกุศล เราก็ตองขยนัหมั่นเพียร  

เอา..เฉพาะอยางยิ่งผูออกปฏิบัติภาวนา ออกไปปฏิบัติภาวนาแขงกันทําความ
เพียร อยูในปาในเขาแขงกันทําความพากความเพียร ไมมีใครเห็นไมมีใครรูนั้นยิ่งสนุก
ทําความเพียร เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไมมีกลางวันกลางคืน เวนแตเวลาหลับ
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พักผอนธาตุขันธเทานั้น นอกนั้นเปนเวลาแขงกิเลสที่มนัเปนวงลอมอันใหญหลวง
ครอบงําจิตใจ เบิกกิเลสใหมันกระจายออกไปๆ จิตกข็ยายตัวออกไปเปนความสวาง
ไสวกวางขวางเบิกบานจนกลายเปนจิตวางไปๆ วางไปดวยความแปลกประหลาด
อัศจรรยดวย นี่ละจิตเบิกดวยธรรม คือดวยความพากเพียรอยูในปาในเขา 

มองดูโลกที่ไหนก็ไมมี เห็นแตความรูที่เดนชัดอยูภายในหัวใจ ความรูนี้เปน
ความรูที่ละเอียดลออมาก เพราะไดชําระอยูทุกเวล่ําเวลาดวยความเพียรประเภทตางๆ 
อยูในปาในเขาก็มีแตความพากเพียรชําระกิเลส ไปอยูทีไ่หนก็สะดวกสบาย ใจก็วางไป
เปนลําดับ เบาบางลงเปนลําดับ จนกลายเปนใจวาง จิตวาง ตอจากจิตวางแลวก็วาง คํา
วาวางนั้นมีอยูสองประเภท จิตทีช่ําระเขาไปถึงขั้นที่วา..คือทีแรกเราอาศัยรางกายนี้กอน 
อาศัยรางกายดังที่ทานอปุชฌายสอนใหกุลบุตรบวชใหมวาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ  
ใหพิจารณาอันนี้กอน นี้เปนดานวัตถุเปนสวนหยาบๆ  

จากเกสา-โลมา สกลกายนี้ทั้งหมดเปนสวนหยาบ พิจารณาแยกสวนแบงสวน
ออกเปนธาตุเปนขันธ ออกเปนอนจิฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาอสุภะอสุภัง แยกไปๆ จากน้ีแลว
จิตพอ การพิจารณารางกายที่วาน้ีหมดไป ใจกลายเปนใจวางไปแลว พิจารณาอสุภะ
อสุภังในสวนรางกายนี้ผานแลว ขั้นนี้หมดไปกไ็ปถึงขั้นที่วาง คือไมไดพจิารณารางกาย 
คือรางกายผานไปเรียบรอยแลว นี่ละจิตผูปฏิบัติภาวนารูไดชัดๆ ไมตองไปถามใคร 
เวลานี้จิตอิ่มตัวแลวในการพิจารณารางกาย จะเปนอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ก็
ตามในสวนรางกายนี้หมดหรือวาอิ่มพอไปโดยสิ้นเชิง ไมเอา ไมตองการอีกแลว อิ่ม 

เมื่อถึงขั้นอิม่นี้แลวก็เขาสูขั้นนามธรรม คือความเกิดความดับเขาถึงขั้นวางที่นี่ 
พอวางเขาแลวจิตก็เบาลงๆ รางกายวัตถุนี้หมด ไมเอาแลว พอแลว นั่น การพิจารณา
รางกายเมื่อถึงขั้นพอพอ จะพิจารณาอะไรก็ไมไดมันกลายเปนจิตวางไปหมดแลว พอ
พิจารณาอันนี้จะตั้งเปนวาอสุภะอสุภังไดอยางไร มันเหมือนฟาแลบแพล็บเทานั้นแลว
ดับ ปรากฏขึ้นเปนรูปพับดับพรอมแยกไมทันวาเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 

เพราะฉะนั้นจิตจึงผาน มีความเกิดความดับของจิต ความคิดความปรุง เกิดขึ้น
จากจิต เกิดขึ้นแลวก็ดับๆ ตามลงไปๆ จนกระทั่งถงึจิต เพราะส่ิงเหลานี้เกิดมาจากจิต
ดับแลวไปอยูที่จิต ส่ิงที่แฝงอยูในจิตคืออะไร คืออวิชชา อวิชชฺา ปจฺจยา สงฺขารา ทําให
คิดใหปรุงใหแตง พิจารณาเขาไปๆ ถึงขั้นอวิชชาซึ่งเปนรากเหงาแหงความเกิดแกเจ็บ
ตายของสัตวโลก จนกระทั่งอวิชชาขาดสะบั้นลงไป ไมมีส่ิงใดเหลือเลยแลวนั้นละที่นี่
เรียกวาจิตวางโดยแท วางโดยแท ทั้งวางทั้งวางบริสุทธิ์สุดสวน เรียกวาวางภายนอก วาง
ภายใน คือใจตัวเองก็วาง วางภายนอก วางภายนอก วางภายในและวางภายใน  
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ทีนี้หมด ไมมีอะไรเหลือเลยละที่นี่ เลยใจเปนใจที่วางไมมีส่ิงใดเขามาเกี่ยวของ
พัวพันอีกเหมือนแตกอนที่กิเลสตัวเปนสาเหตุสรางเหตุการณตางๆ ดับลงไปแลวไมมี
อะไร ใจของพระอรหันตจึงเปนใจที่วางครอบโลกธาตุ ไมมีเร่ืองมีราวอะไรที่จะมา
เกิดขึ้นอีก นอกจากกิเลสอยางเดียวที่เปนตัวกอเร่ืองกอราว แตก็ดับไปเรียบรอยแลว 
ยังเหลือแตความวางเปลา ภายนอกก็วาง ภายในก็วาง วางไปหมด ทัง้ภายนอกกว็าง 
ภายในก็วาง นั่นคือจิตพระอรหันตวางไปหมด ทนีี้เร่ืองราวภายในใจตั้งแตขณะนั้นไมมี
อีกตอไปเลย ทานครองบรมสุขตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ ความทุกขไมมี
ภายในใจเลย จนกระทั่งถงึนิพพานหรือวาดับสลาย ทานนิพพานไปเรียกวานิพพาน
เที่ยง ไมมีอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของพวัพันอีกเลย นี่การบําเพ็ญธรรม  

พทุธศาสนาสอนใหถึงทีสุ่ดวิมุตติพระนิพพาน นอกจากนั้นจะเปนศาสนาใดก็
ตามไมมีใครอาจเอื้อมสอนกันและกันใหถึงพระนพิพาน ไมมี อยางมากก็แคสวรรค
สอนก็สอนไปแบบดนเดา สวนพระพุทธเจาสอนทั้งนรก สอนทั้งสวรรค สอนทั้งพรหม
โลก สอนทั้งนิพพาน เพราะพระองคทรงทราบตลอดทั่วถึงหมดแลว ศาสนาจึงรวมยอด
อยูที่พทุธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด เมื่อเรียนจบพุทธศาสนานี้แลวเรียกวาพน
ทุกขโดยสิ้นเชิง  

พระพุทธเจาและพระอรหันตทานเรียนจบศาสนา เรียนจบธรรม เมื่อเรียนธรรม
จบภายในจิตใจแลวใจก็เปนธรรมอันเดียวกัน เรียกวาวางหมด วางหมด นี่ละเรียนจบ 
พุทธศาสนาสอนถึงขั้นนีแ้หละ นอกนั้นไมมี มีแตพุทธศาสนาเทานั้นสอนโลกใหถึง
นิพพาน ใครจะไปพูดไดนิพพาน กลาพูดได แตพระพุทธเจาทรงประกาศลั่นโลกธาตุมา
เฉพาะองคปจจุบันนี้ก็ ๒๕๐๐ กวาป ประกาศตั้งแตตนถงึพระนิพพานอยางอาจหาญ
ชาญชัย ไมมคีําวาสะทกสะทาน เพราะพระองคทรงไวหมดเรียบรอยแลว สอนโลกจึงไม
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลย  

เราผูที่ลางมือเปบคอยฟงอรรถฟงธรรมทาน นําไปปฏิบัติทาํไมจะปฏิบัติไมได  
ตามกําลังความสามารถของเรา ถาจะใหกิเลสซึ่งมันเปนเจากี้เจาการอยูแลวมาจัดแจง
เรา ส่ังเสียเรา มันจะสั่งเสียตั้งแตความไมวางทั้งนั้น การที่จะทําความดีไมวามากวานอย
ไมวางทั้งนั้น กิเลสปดตันไวหมดเลย แตการที่จะเปนไปตามกิเลสน้ีเปดโลงๆ 
เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงไปทางต่ํามากกวาทางสูงคือทางดงีาม นี่ธรรมพระพุทธเจาก็เปด
ใหทราบทั้งสองทาง  

ทางกิเลสเปนทางปดตันอั้นตู หาทางออกทางไปไมได มแีตจมโดยถายเดียว 
ทางดานธรรมนี้เปดโลงๆ ดานธรรมคือการสรางความดีงามไมวาจะเปนประเภทใด 
การใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา ซึ่งเปนความดีงาม เอา สรางลงไป 
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เราสรางเพื่อเรา แตกิเลสมันก็มากีดขวาง ฟาดกเิลสใหขาดสะบั้นออกไป เราก็มีทางที่
จะเบิกกวางออกไปเรื่อยๆ ตอไปเมือ่ใจกับธรรมเขาสัมผัสสัมพันธกันแนนแฟนเขาทุก
วันๆ ไมไดทําไมไดนะ การบําเพ็ญธรรมตองบําเพ็ญ ไมบําเพ็ญไมได หนักเขาๆ เอา
ทะลุไปเลย 

นี่ละการบําเพ็ญทีแรกกย็ากลําบาก เพราะกิเลสกีดขวาง เมื่อชําระกิเลสเบาลง
ไปๆ ธรรมมีกําลังแกกลาก็กาวเดินออกๆ จนกระทั่งถงึความพนทุกขได ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ การสอนธรรมเหลานี้เราเองแมจะตัวเทาหนูก็ตามเราไมไดสอนดวยความสงสัย 
สอนดวยความแมนยําแนใจ ถอดจากหัวใจสอนทานผูฟงทั้งหลาย จึงควรเปนที่แนใจ 
การสอนนี้แนใจ เพราะหัวใจดวงนี้หมดความผิดพลาดทั้งหลายแลว เหลือแตความ
ถูกตองดีงามตั้งแตตนจนกระทั่งถงึขัน้สุดยอดแหงความบริสุทธ อยูในหัวใจนี้หมด 
ครองไวเรียบรอยแลว สอนออกมาจงึไมผิด 

ดังธรรมพระพุทธเจาทานวาสวากขาตธรรม หรือสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
ธรรมทานตรัสไวชอบเรียบรอยแลว ทีนี้เมื่อเขาถึงใจไดกล่ันกรองเต็มที่เต็มฐานแลวก็
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์สุดสวน แสดงออกแงใดมมุใดจึงไมผดิ ตรงแนวๆ เลย จึงขอให
ทานทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติ การประกอบความพากเพียรศีลธรรมประจําใจ นี้
เปนคุณธรรมประจําตนดวย เปนผลเปนประโยชนแกหนาที่การงานและสังคมตางๆ ไม
มีส้ินสุด เพราะธรรมมีในใจของผูบําเพญ็ธรรมแลวการเขาคบคาสมาคมกันนี้ก็งาย 
เชื่อถือกันไดงายดาย  

แตถาไมมีธรรมมีแตกิเลสแลวไวใจกันไมได คอยแตจะตลบตะแลง ตมตุนกัน
หลอกลวงกนัตลอด ถาเปนธรรมแลวไมตมตุนหลอกลวง ตางคนตางมคีวามซื่อสัตย
สุจริต วางใจหรือเชื่อถือกนัได สนิทสนมกันไดไมตองสงสัย จงึขอใหทานทั้งหลายไดนํา
ธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบตัิ อุตสาหกาํจัดสิ่งที่ไมดทีั้งหลายซึ่งอยูในหัวใจของเราดวยกัน
ทุกคน ใหชําระลางดวยน้ําที่สะอาดคือธรรม ใจจะคอยมีความสงางามขึ้นมาๆ ผล
สุดทายที่วาเลิศเลอขนาดไหนก็เรานี้แหละ จะเปนผูรับมรดกอันเลิศเลอของเราเอง 
ไมใชผูอื่นใดจะมาแบงสันปนสวนเอาได เราทําหนักก็เปนเรื่องของเรา เบาก็เปนเรื่อง
ของเรา หลุดพนโดยสิ้นเชิงถึงวิมตุตกิ็คือเรานี้แหละ  

จึงขอใหพากนัตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยาหางเหินจากศีลธรรม การหางเหินจาก
ศีลธรรมแลวมันเขาใกลชิดติดพันกบัความชั่วชาลามก ความเปนฟนเปนไฟเผาไหมได
ตลอดนะ ถาใกลชิดติดพันกับอรรถกับธรรม ความทุกขทั้งหลายอันกิเลสจะสรางขึ้นมา
นั้นก็คอยจางไปๆ เอาจนกิเลสหมดจากหัวใจไมมีทุกข ใหพากันจํา การแสดงธรรมก็
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เห็นวาสมควรแกธาตุขันธและกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดย
ทั่วกันเทอญ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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