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เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เรื่องทั้งหลายไปจากจิต
ระยะนี้ดูวานายกไมไดอยู ออกทางภาคอีสานมั้ง ดูวาไปทางรอยเอ็ดวางั้น เรา
สงสาร นายกเราเปนคนดี พื้นเพเปนคนดี แตมันมีอะไร จะเปนบาปเปนบุญเปนกรรม
อะไรก็ไมทราบนะ มันมีอยูลึกๆ ลับๆ กับนายกเรา เราพูดจริงๆ อยางนี้ละ พิจารณานี่
พุงเลยพูดไมออก เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งขูทงั้ ปลอบกับนายกนะเรา มีทั้งขูมีทั้งปลอบ เปน
คนดี งานการตั้งแตมนี ายกมานี้กี่ยุคกี่สมัย มีใครหาเงินเขาหัวใจของชาติไดเหมือน
นายกเรา นอกจากมาโกยเอาหัวใจของชาติออกไปกินกันไปกลืนกันเทานั้นเอง อยาง
หนึ่งก็ธรรมดาๆ เงียบๆ ไมมากนัก กินไมมากนักๆ
ก็มาผาดโผนตอนนี้ละ ตอนนายกจะขึ้นนี้เอง มันผาดโผน กินผาดโผน พอ
นายกนี้ขึ้นแลวก็รูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางไหลเขามาๆ สูหัวใจของชาติเรา เงินเขาสูคลัง
หลวงของพวกเราเยอะ เทาที่ฟงมาๆ ก็รูสึกวานายกคนนี้เดน อยางที่เราอานวันนั้น ๑๓
รายการใชไหม(ครับผม) อยางนี้ไมมีใครทําได นายกเราคนนี้ทําได เราบอกตรงๆ
อยางนี้เองวาทําได พวกยาเสพยติดนี้ โถ มันจะเอาใหคนไทยทั้งประเทศนี้เปนหมาขี้
เรื้อนไปหมด ไมมีคามีราคาอะไรเลย ยาเสพยติดไมมีใครจะปราบได นายกปราบได นี่
นาชมไหม ที่เรื่องสําคัญมากที่สุดคือคนไทยเราทั้งประเทศจะเปนหมาขี้เรื้อนไปทัง้ หมด
ไมมีคามีราคาเลย ลงยาเสพยติดเขาตรงไหนแลวหมด นี่ก็นายกเราปราบไดขนาดนี้ หา
ไมไดแลว นี่เราก็ชม
ดูเหมือนที่เราออกประกาศแลว ใหลูกศิษยเขียนรายการมา ออกประกาศมาดู
เหมือน ๑๓ ขอหรือไง (ครับผม) ที่ชมเชยนายกเรา ซึ่งไมมีใครทําไดอยางนี้ มีแตเรื่อง
สําคัญๆ นะที่เอาออกมาประกาศใหประชาชนทั้งหลายไดทราบ สวนที่ปลีกยอยไมได
เอามาประกาศ เอาแตที่สําคัญๆ มาประกาศ ๑๓ ขอ เรื่องคุณสมบัติของนายกที่เดนใน
ความเปนนายกคราวนี้
ผูกํากับ มีปญหาของสันติ อินโดนีเซีย ครับ เขาวา กราบเรียนหลวงตา การ
ภาวนาของสันติมีดังตอไปนี้
๑.ระหวางวันที่ ๓-๑๒ มกราคม ๔๘ หนูรูสึกวาภาวนาดีเจาคะ แตยากที่จะ
อธิบายเปนคําพูดได แตพอจะสรุปไดวา อาการของจิตที่แสดงออกมีสองแบบ แบบที่
หนึ่ง คือ ในขณะเริ่มภาวนานั้นรูสึกตัวอยูวานั่งภาวนา แตหลังจากนั้นไปแลวไมรูสึก
อะไรเลยถาไมมีอาการกระตุกของรางกาย แบบที่สอง คือ เมื่อเริ่มนั่งภาวนาไปได

๒
ประมาณ ๑๐ นาทีจะเริ่มมีอาการ เหมือนมีพลังเคลื่อนที่จากใตฝาเทามาหยุดอยูนานที่
บริเวณกลางหนาผาก หลัง ศีรษะและคอ พรอมกันนั้นก็มีอาการหูอื้อมาก แตก็ยังไดยิน
เสียงจากภายนอกชัดเจน ทุกๆ ครั้งที่เกิดอาการแบบนี้ จะเกิดขึ้นจากใตฝาเทาทั้งสอง
ขาง แตในระยะนี้เกิดจากใตฝาเทาขางขวาเพียงขางเดียวเจาคะ
๒.ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๔๘ ตอนกลางคืนเวลาประมาณ ๒ ทุม หลังจากที่เดิน
จงกรมเสร็จแลวกลับเขาไปในแคร และไดนําเอกสารออกมากรอกขอความ ขณะกําลัง
เขียนหนังสืออยูนั้นมีอาการของจิตซึง่ อธิบายเปนภาษาพูดออกมาไมไดเกิดขึ้น แตมันมี
ผลทําใหหนูตกใจจนรางกายหมดแรง เหนื่อยเหมือนจะขาดใจ พักผอนเปนชั่วโมงๆ ก็
ไมหาย หนูไมเขาใจเลยเจาคะ และมันแสดงอาการอยางนี้บอยๆ ครั้ง ไมวาจะกําลัง
ทํากับขาว กําลังกวาดตาดหรือทําอะไรอยูก็ตาม จะเกิดอาการแบบนี้ไดทุกเวลาและไม
เลือกสถานที่ดวยเจาคะ หนูไมมีเจตนาจะใหมันเกิด แตมันเปนของมันเอง หนูควรจะ
ทําอยางไรตอไปเจาคะ
๓.ในระหวางวันที่ ๑๔ มกราคม ๔๘ หนูนั่งภาวนาตั้งแต ๐๑.๓๕ น.จนถึง
๐๔.๐๐ น. อาการของจิตในวันนี้ เมื่อเริ่มนั่งภาวนาไปไดระยะหนึ่ง ความรูสึกของ
รางกายก็หายไป แตความรูสึกในจิตเกิดขึ้นจากฝาเทาถึงหัวเขาและหายไปอยางรวดเร็ว
ประมาณ ๕ นาทีก็เกิดขึน้ ซ้ําอีก เปนแบบนี้อยูประมาณ ๗ ครั้งแลวก็เงียบ เงียบเหมือน
คนตายแตไมตาย รูสึกรูแตเหมือนไมรู รูสึกเขาใจแตเหมือนไมเขาใจ รูสึกอยูแตเหมือน
ไมอยู รูสึกมีแตเหมือนไมมี ไมเห็นมีอนิจจัง ไมเห็นมีทุกข ไมเห็นมีอนัตตา ไมเห็นมี
อัตตา มีแตเงียบอยางเดียว หนูรูสึกเหมือนในบานไมมีคนอยู ไมมีเจาของ ไมมีใครเลย
เจาคะ
สันติ เดี๋ยวนี้ผูรูไมอยากรูอะไรอีกเจาคะ มันปลอยของมันเอง
หลวงตา หลักมันอยูที่จติ ทีอ่ าการเปนอยางนั้นอยางนี้เกี่ยวกับเรื่องรางกายนั้น
มันเปนกระแสของจิตออกไปสูรางกายตางๆ อยาไปถือเปนประมาณนักนะ สําคัญที่ดู
ความเคลื่อนไหวของจิต ตะกี้นี้วาไมอยากดูอะไรไมอยากรูอะไรใชไหม นี่ละจิตเรียกวา
มันจะหมดเรื่องเขามา มันจะหดเขามา เรื่องทั้งหลายไปจากจิตทั้งหมด ระโยงระยาง
ครอบโลกธาตุจากจิตดวงเดียว จะไมมีใครทราบไดเลยนอกจากธรรมะพระพุทธเจาและ
พระพุทธเจาเทานั้นที่รูเรื่องของโลกครอบทั้งสามโลกธาตุ พระพุทธเจาเปนพระองค
แรก พออันนี้แตกกระจายออกมันจะตามรูหมดเลยเทียว หดเขามาๆ พอรูเรื่องหมด
หดเขามาแลวก็อยางที่วานี่ ไมอยากอะไรละ คือเรื่องมันหมดแลวมันหดเขามาๆ ตัว
เรื่องอยูกับจิต จิตรูรอบหมดแลวมันก็ปลอยไปหมดโดยประการทั้งปวง ทีนี้ก็วางไปเลย
เปนอยางนั้น

๓
ตัวมหาเหตุเราก็เคยพูดแลว อยูที่นี่ทงั้ หมด เวลาเราไมรูมันนี้ โหย วิ่งตามเงานี้
โถ ขาหักแขนหักไมรูตัว วิ่งตลอด คือมันดึงไปหลอกไปใหเพลินไปเรื่อยๆ กระแสของ
จิตมันเหมือนกับเถาวัลยกอเดียวนี้
ออกจากกอนี้ระโยงระยางไปครอบไปหมดเลย
เถาวัลยมันออกจากกอเดียวนี้ตอสายยาวเหยียดครอบไปหมดเลย นี่ก็ตอออกมาจากจิต
ดวงเดียวนี้ออกไป ทีนี้เวลานี้ประมวลเขามามันก็รูเขามาๆ หดเขามาๆ มาลงจุดที่วากอ
นี้ ถอนกอนี้พรวดออกแลวหมด เรื่องทัง้ หมดไมมีอะไรเหลือ เถาวัลยมันจะยืดยาวไป
ขนาดไหนก็ตาม กอขาดเทานั้นหมดเลยไมมีอะไรเหลือ มาลงอยูที่จิต ยุตกิ ันที่จิต ระงับ
ดับกันที่จิตนี้เลย นี่พอฟงอยู เขาทาอยู ตามนิสัยของคนที่จะเปน เรื่องของจิตไมใชเรื่อง
เล็กนอยนะ แตละคนๆ มีจริตนิสัยตางกันไปโดยลําดับลําดา แลวแตเรื่องของใครจะ
ออกแงไหนๆ มันก็เปนอยางนี้ละ แตเปนอาการของจิตทั้งนัน้ ไมใชอะไร
ผูกํากับ เรื่องอาการหมดแรงก็เปนอาการของจิตเหมือนกันหรือครับ
หลวงตา หมดแรงก็เปนอาการของมัน อาการของจิตที่ออกไปหาสวนรางกาย
ใหมีแรงหมดแรง มันก็ออกไปจากนี้ไปสูอวัยวะที่มันเกี่ยวโยงกันที่ไหน มันก็รับผิดชอบ
ในหลักธรรมชาติของมัน มันก็ทราบกันไปหมด หมดแรงมีแรง เขาใจไหม ออกไปจาก
จิตนี้ละ ชางมันซิ อาการของมันตางหาก ไปสนใจอะไรกับมันนัก
สันติ หมดแรงนี่มันทําอะไรไมไดเลยเจาคะ
หลวงตา ทําไมไดกไ็ มตอ งทํา จิตไมหมดแรง จิตรูวามันหมดแรง มันรูอยูจิต
อะไรหมดก็ใหหมด ตัวจิตไมหมด อันนั้นหมดอันนี้หมดมันก็รูหมดอยูตลอด เขาใจ
ไหม ตัวนี้ไมหมดแรง ก็ยงั บอกเขามาหลักใหญๆ
สันติ บางทีเปนตอหนาคนมากๆ หมดแรง
หลวงตา ก็ชางหัวมันซี ตั้งแตเขาเมาเหลาตอหนาคนมากๆ เขายังไมเห็นอาย
เราเปนทางธรรมของเรา แตไมเรียกวาเมาธรรม ถายังปฏิบัติอยูนี้ก็ยังเรียกวาเมาธรรม
อยู คือยังไมรูตรงไหนก็ยังเมาอยูอยางนั้น ถารูเสียแลวมันก็ปลอยๆ คือเมาในธรรม
ทานไมเรียกวาเมาเฉยๆ มันหากเมาตามอาการของธรรม ถาเทียบกับทางโลก ก็คือเมา
ทางโลกกับเมาทางธรรม แตทางธรรมไมไดเรียกวาเมา เพราะเขากันไมไดกับธรรม อัน
เลิศนั่น กระแสออกมานี้จะไปวาอยางนั้นอยางนี้ไมถกู ไมนา วาแหละ ไมกลาวาแหละ
ใคร
มันหมดที่จติ นั่นแหละ ทุกอยางจะไปลงที่นั่นหมดเลย มันจะประมวลมาหมด รู
ตรงไหน ควรรูตรงไหนมันจะรู ควรปลอยตรงไหนมันจะปลอยของมันเอง เรื่อยเขา
มาๆ เขามาจนถึงตนตอมันแลว ปลอยตนตอนีอ้ กี คําวาจิตยังมีอกี อันหนึ่ง ปลอยตรง
จิต เราเคยพูดแลววามันวางไปหมดโลกธาตุ ดูจิตนี้มันวางไปหมด จนกระทั่งอัศจรรย

๔
เจาของ ยืนรําพึงอยูเราลืมเมื่อไร โอโห จิตของเราทําไมมันถึงอัศจรรยเอานักหนา
อัศจรรยเจาของ ดูมันสวาง มันจาไปหมดครอบโลกธาตุเลย รางกายนี้มันก็วางไปแบบ
เดียวกัน รางกายของเรานี้มันก็เปนแบบเดียวกัน เพราะเปนสมมุติเปนวัตถุดวยกัน
อะไรวางอันนี้ก็วางได แนะ จนกระทั่งมันอัศจรรย ไมรูตัวนะนั่น มันสวางไสวมันจาไป
หมดเลย โอโห จิตของเราทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนา สวางไสวพิลึกพิลั่น วาสวางก็
ครอบไปหมดเลย แมรางกายนี้ก็ไปดวยกันหมด เหมือนไมมีรางกายเลย ตนไมภูเขา
มองไปเพียงเปนเหมือนวาเงาๆ เทานั้นเอง สวนใหญมันวางไปหมดเลย มันครอบไป
หมดๆ
เราก็เพลิน เราก็อัศจรรยตัวของเรา นี่เห็นไหมธรรมที่เหนือกวามีอีกนะ พอเรา
รําพึงอยางนั้นยุติลง วาจิตใจของเราทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนาขนาดนี้นา สักเดี๋ยว
ธรรมะทานที่สูงกวานี้ขึ้นมาเตือนแลวนะ นั่นเห็นไหมละ ขึ้นมาเตือนเรา ถามีจุดมีตอม
แหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ นั่นธรรมะเตือนแลว ยังจับไมไดนะ เลยงงไปอีก เอ
มันตัวภพอะไรอีกนา เวลาผานไปแลวมันถึงไดรูเรื่อง โอโห ทานเตือน ความสวางไสวนี้
เปนอาการของจิต มันสวางภายนอก ถาวาปลอยก็ปลอยภายนอก สวางภายนอก
ภายในตัวเองยังติดตัวเองยังไมรู นั่น ทานจึงบอกวา ถามีจุดมีตอมแหงผูร ูอยูที่ไหน นี่
ละผูรูนี่ละตัวเหตุ นั้นแลคือตัวภพอยูตรงนี้นะ ก็ยังไมรู แตเวลาพิจารณาผาน อันนี้พัง
ลงหมดทุกอยางแลวถึงไดรูวา วางทั้งภายนอก วางทั้งภายใน ปลอยทั้งภายนอก ปลอย
ทั้งภายใน หมดโดยสิ้นเชิง ถึงไดมารูเรื่อง ออ นีธ่ รรมะทานเตือน
คําวาจุดหรือตอม คือหมายถึงผูรูนั่นละมันยังมีอยูนั่น นั้นแลคือตัวภพ ทาน
บอกตัวนี้ละตัวภพตัวชาติ ตัวนี้เอง บอกชัดเจนนะแตเราไมรู เวลามันพังกันลงไป
เรียบรอยแลวถึงไดรูวา ตอมนี้จุดนี้ไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง นี่เรียกวาหมดแลว หมด
ภพหมดชาติ ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพอยูที่นั่น ตัวภพตัวชาติตวั
กิเลสตัณหาอยูที่นั่น ความหมายวางั้น พอตัวนี้พังลงไปเทานั้นหมดโดยสิ้นเชิง ถึงไดมา
รูทีหลัง ออ ที่วาตอมแหงผูรู คือตัวนี้เอง นั่น นี่ละธรรมที่สูงกวาเหนือกวาเตือนเอาตรง
นี้
เราจึงระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น พอเรื่องนี้ผานไปถึงมาระลึกทีหลัง คือถาหาก
วาทานยังมีชีวิตอยูนี้ เมื่อมันเปนอยางนั้นแลวไปกราบเรียนทาน ทานจะใสเปรี้ยงทันที
ดีไมดีผงึ ในเวลานั้น ผานในเวลานั้นเลย แตตอนนั้นมันยังไมไดไมมีผูเตือน ถาสมมุตวิ า
มีผูเตือน ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ก็จดุ นั้นแหละ ทานจะชี้ลงไป
ทันที จุดที่มนั จาๆ อยูนั้น นั่นละตัวภพ นั่นละตัวชาติ นั้นละตัวมหาภัย เพียงเทานั้นมัน
จะผางเลยทันที ขาดสะบั้นลงไปในขณะนั้นที่ทานยังมีชีวิตอยูนะ แตนี้ทานลวงไปแลว
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เรามาเปนทีหลัง เวลาเปนแลวมันถึงวิ่งหาทาน โอยเสียดาย ถาทานยังมีชีวิตอยูนี้จะไป
ไดแลวตั้งแตโนนแหละ ไปไดขณะนั้นทันทีเลย พอเลาใหทานฟงนี้ทานก็จะใสเปรี้ยง
ตรงนั้นแหละทันทีเลย นั่นทานผูรูทานเหนือทานรูอยางนั้นนี่นะ เรามีแตงมเงาอยู
จากนั้นแลวไมมีเลย ที่วาจุดวาตอมแหงผูรูอยูที่ไหน จุดนั้นหมด ตอมหมด นั่น
ละคือจุดภพจุดชาติ อยูท ี่จุดผูรูนั่นแหละ พออันนี้หมดไปแลว ผูรูอันนี้เปนผูรูวัฏจักร
ขาดลงไปแลว ผูรูธรรมชาติเปนวิวัฏฏจักร เปนความบริสุทธิ์ลวนๆ มีอยูแลวแตเมื่อไร
ถูกอันนี้ปกคลุมไวเฉยๆ นี่ละเรื่องการภาวนาเปนอยางนี้นะ มันเปนเสียจนเจาของ
อัศจรรยเจาของ ธรรมะทานกลัวจะหลงละซีทานจึงเตือน ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่
ไหน นั้นแลคือตัวภพ นั่นทานเตือนแลวตรงนั้น เรายังจับไมไดเลย เวลาผานไป
เรียบรอยแลว อันนี้พังลงไปแลวถึงไดรูทีหลัง ออ ตัวนี้เอง แนะ อยางนั้นแลว
เราอยากใหชาวพุทธของเราทั้งหลายสนใจทางจิตตภาวนาใหมากนะ
ทาน
ทั้งหลายจะเดนในหัวใจของตัวเองนะ พุทธศาสนาเดนที่ตรงไหน เราไปดูในคัมภง
คัมภีร ดูที่นั่น ดูวัดวาอาวาส ดูสิ่งกอสรางตางๆ มีแตวัตถุๆ เหมือนกันกับสิ่งเหลานี้ไม
เห็นแปลกกันอะไร เวลามันจาขึ้นที่หัวใจมันไมไดเหมือนอยางนี้นะ จึงไดบอกชัดๆ
เวลามันตางกันมันตาง เชนอยางที่เราขัดเราถู ขัดถูจนขึ้นเปนเงา มันใสมันสะอาดเต็ม
เหนี่ยวของมัน จนเปนเงาเลย นี่เรื่องของกิเลสมันบอกวาสุดยอดแลว เปนความสะอาด
สะอานสุดยอดแลวของกิเลส เรื่องของกิเลสมันวาสวยสุดยอด ทีนี้สายตาของธรรมจับ
ปุบเขาไป นี้เรียกวาสกปรกสุดยอด ฟงซินะ นั่นเห็นไหมธรรมเปนยังไง กิเลสมันบอกวา
สะอาดสุดยอดแลว ทุกสิ่งทุกอยางตกแตงสดสวยงดงาม ขัดสีดีทุกอยางเรียบรอยแลว
หาที่ตองติไมได..กิเลส พอใหสายตาของธรรมจับเขามาปบ นี่คือความสกปรกสุดยอด
ในสายตาของธรรม ฟงซินะมันตางกันไหม
นี่ละทานจึงวาธรรมเลิศเลอ กิเลสจะขนาดไหนก็ตาม มันคือความสกปรกของ
กิเลสนั้นแหละ มันจะแสดงออกลวดลายใดก็เปนลวดลายของกิเลสทั้งนั้น ไมใช
ลวดลายของธรรม ใหธรรมจับปบเทานี้ไดทันทีเลย นี่คือความสกปรกสุดยอดของกิเลส
นั่นละธรรมตางกันขนาดนั้น คําเชนนี้ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม ใครมาพูดใหทาน
ทั้งหลายฟง นี้ถอดออกจากหัวใจมาพูดนี่นะ อะไรจะสะอาดขนาดไหนก็ตามในโลกธาตุ
นี้ มองดูแลว นี้แลคือความสกปรกสุดยอดของกิเลสในสายตาของธรรม เปนอยางนั้น
นะ ตางกันอยางนั้น จึงอยากใหภาวนากัน เราจะไดเห็นความแปลกประหลาด เราจะได
มีที่เกาะที่ยึด
เกาะโนนเกาะนี้เกาะไปอยางนั้นละ เกาะตั้งแตวันเกิดถึงวันตายพังกันทัง้ นั้นละ
เกาะไปพังไป ไดมาเสียไปๆ เกาะไปพังไปๆ อยางนี้ทั้งเขาทั้งเรา ไมมอี ะไรแนนอนใน
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หัวใจ สิ่งเหลานั้นเอาเปนของแนนอนไมได เกาะมาพังไป ไดมาเสียไปอยูอยางนี้ตลอด
ทั้งเขาทั้งเรา ทีนี้พอไดธรรมเขาสูจิตนี้มันจะไดเปนหลักๆ ขึ้นทันที ตางกันนะ พอเริ่ม
ไดอันนี้แลวมันจะเริ่มปลอยขางนอกเขามา ที่มันเกาะมันยึดนั้น เขาใจวาเปนของดิบ
ของดี ของมีราค่ําราคาตามความสําคัญของกิเลส พอธรรมคอยแทรกปุบเทานี้มันจะ
ปลอยนั้นเขามา คือสูอันนี้ไมได มันจะปลอยเขามาแลวมายึดอันนี้ๆ แลวปลอยเขาๆ ที
นี้หนาแนนขึ้นๆ ทางนี้หนาแนนเทาไร ขางนอกยิ่งปลอยเขามาๆ ทางนี้เต็มที่แลวปลอย
หมด ขางนอกไมมอี ะไรเหลือ สามแดนโลกธาตุปลอยหมดเลย นั่น แตกอนมันยึด สาม
แดนโลกธาตุยึดไดหมด แตเวลามันรูแลวดวยอํานาจแหงธรรมสองทางใหเห็น เมื่อรู
แลวมันก็ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ทีนี้ไมมีอะไรเหมือนอันนี้เลย นั่นละพระพุทธเจา พระ
สาวกทาน ปลอยอยางนั้นละ ทานรูอยางนั้น พากันจดจําเอานะ
เรื่องการภาวนาสําคัญมาก ยิ่งเราจวนจะตายแลวเรียกวาแผดออกมาเรื่อยๆ ละ
เดี๋ยวนี้ เราไมสนใจกับขี้หมูขี้หมาที่มาเหาว็อกๆ แว็กๆ ตําหนิติเตียนวาอยางนั้นอยางนี้
หาวาโอวาอวด เราไมเคยสนใจ ถาจะสนใจอยางนี้ธรรมพระพุทธเจาออกสอนโลกไมได
เรียกวาสูกิเลสไมได กิเลสกั้นกางไวหมดออกไมไดธรรม แตธรรมเหยียบไปเลย ธรรม
ไมไดสนใจกับสิ่งเหลานี้ เหยียบออกเลย ผูใดที่มีอุปนิสัยปจจัยที่ควรจะยึดจะเกาะได
พระองคจับปุบๆ ดึงออกๆๆ อะไรมันไปไมไดทิ้งไวๆ สวนไหนที่ไปไดดึงออกๆ นี่
ธรรมสอนโลกเขาใจไหมละ พากันจําเอานะ
ที่ยุติจริงๆ ที่ยึดที่เกาะเปนที่ภาคภูมิใจสุดยอดคือหัวใจ ขอใหเหลียวแลกันนะ
ดวยจิตตภาวนา กิเลสนี้มันรุมลอมเอาจริงๆ เวลาเราจะภาวนานี้แหม แตกอนมันก็ยุง
อยูแลวความคิดความปรุงของเรา ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ความคิดความปรุงนี้ทํา
ความยุงเหยิงแกใจหาความสงบไมไดอยูอยางนั้นตลอดเวลา
ทีนี้เราก็มาเริ่มภาวนา
เหมือนเอาสารสมกวนน้ําที่ขุน สารสมกวนลง เชนพุทโธๆ กวนลง ทีนี้ความคิดความ
ปรุงมันดันออกมานะ มันอยากคิดอยากปรุงเรื่องของกิเลส ความคิดความปรุงของ
ธรรมนี้มันปดออกมันไมอยากใหคิด เชนพุทโธนี้ แหมออนเปยกนะ ถาวาคิดแบบเปน
บาทั้งวันทั้งคืนคิดไดดวยกัน นี่ละเรื่องอํานาจของกิเลส
ทีนี้เวลาเราระงับทางนั้นดวยกําหนดภาวนา เชนพุทโธๆ เอาไมใหมันคิด คิดไป
ไหนก็ไมใหคิด เราเคยคิดมามากตอมากแลวไมเห็นเกิดประโยชนอะไร คราวนี้จะคิด
กับธรรม เปนกับธรรม ตายกับธรรม ซัดกันตรงนี้ แลวอันนี้ก็มีกําลังขึน้ ๆ สิ่งที่ยุงเหยิง
วุนวายผลักดันใหเราคิดเราปรุงคอยเบาลงๆ ทางนี้คอยสงาขึ้นๆ ตอไปทางนี้ก็หนัก
ขึ้นๆ ความคิดความปรุงทั้งหลายที่มากอกวนเบาลงๆ ทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ จิต
สงบ ในขั้นนี้สงบกอน เหมือนวาสารสมกวนน้ําที่ขุนมัวใหมันสงบลงๆ
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จากนั้นปญญากระจายเลย ออกหมด ที่มันเปนผงเปนละอองไปนอนกน ถูก
สารสมกวนมันไปนอนอยูกนพังออกหมด ทีนี้เหลือแตน้ําที่ใสสะอาดเต็มเหนี่ยว นี่ละ
สารสมคือธรรมพระพุทธเจากวนเขาไปๆ ใจของเราจะไดสะอาดขึ้นมาใหเห็นชัดเจน ถา
ลงใจสะอาดแลวไมมีอะไรเหมือนในโลกนี้ ไมมีเลยบอกตรงๆ เดี๋ยวนี้ถูกกิเลสเหยียบ
อะไรก็กิเลสมาเสกสรรปนยอวาเปนของดีทั้งๆ ทีม่ ันเลว มันเสกสรรวาเปนของดี ไอเรา
ก็โงสุดโงแสนโงวิ่งตามกิเลสไปตลอด โลกนี้จึงเปนโลกที่วิ่งตามกิเลส ไมยอมฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม เขาเรียกวากระตายตื่นตูม
กระตายตื่นตูมเราก็เคยมาพูดใหฟงแลว ในนิทานอีสป ทานแสดงไวในคัมภีร
เวลาเรียนแลวไปเห็นจึงไปรู โอโหนิทานนี้ออกจากคัมภีรนี้เอง ทานเอาไปแสดงสอน
เด็ก เรายังจําไดวานิทานอีสป ตัง้ แตเราเปนเด็กจําไดสองสามขอ เอามาอธิบายใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง คือตัง้ แตเราเปนนักเรียน เราไปอานในนิทานอีสป ที่วากระตายตื่นตูมก็
เหมือนกัน
กระตายตื่นตูมมีขอ ยกขึน้ มาวา กระตายตัวหนึ่งมันนอนหลับอยูใตตนตาล พอดี
มะตูมอยูนั้นตนหนึ่ง มันมีลูกอยูขางบน พอมะตูมหลนมาถูกกานตาลโครมครามตูม
ตามลงมา กระตายตื่นใหญนึกวาฟาถลม ก็วงิ่ เลย พอวิ่งไปเจอตัวนั้นวิ่งอะไรๆ ฟา
ถลม ตัวนั้นก็ฟาถลมตัวนี้ก็วิ่งตามกัน ฟาถลมก็วิ่งตามกระตายไปหมด ขาหักขาขาดไม
สนใจ เพราะฟาถลมมันแรงมาก พวกนี้พวกกระตายตื่นตูม กระตายตัวเดียวเทานั้นละ
หลอก กิเลสตัวเดียวหลอก
พวกกระตายตื่นตูมมีแตฟาถลม กระตายวิ่งฟาถลมเรื่อยไป ไปหาใครก็เปน
อะไรฟาถลม วิ่งไปอะไรฟาถลม แลวก็วิ่งตามกันไมไดหนาไดหลังอะไร จึงไปเจอพญา
ราชสีหอยูขางหนา เห็นสัตวทั้งหลายวิ่งกันระเนระนาดไป วิ่งอะไรๆ ฟาถลม เดี๋ยวหยุด
เสียกอนอยาดวนไป ฟาถลมที่ไหน ทั้งจะไปอยูแตมันสูราชสีหไมได อํานาจราชสีห
มากกวากลัวราชสีหก็เลยหยุด มันฟาถลมอะไร เอา มาชี้แจงใหฟง ใครวาฟาถลม ถาม
ไปถามมาก็มาถูกไอกระตายนั่นแหละวาฟาถลม เอา พาไปดูมันถลมที่ไหน พญาราชสีห
ใหกระตายพามาดูที่ฟาถลม
พอมาถึงที่นนั่ แลวก็มาดู มันมีมะตูมลูกหนึ่งหลนอยู หลนมากระทบกับกานตาล
แลวตูมตามลงมา กระตายนึกวาฟาถลมมันก็วิ่ง มาดู ออ มะตูมลูกนี้เองที่หลนลงมาถูก
กานตาลตกมานี้ มันฟาถลมอะไร สัตวทั้งหลายจึงคอยไดรูเนื้อรูตัว แตพวกขาขาด ขาด
ไปแลว อะไรที่ยังเหลืออยูก็คอ ยซอมกันไป อันใดทีม่ ันขาดก็ปลอยใหมันขาดไป
กระตายตื่นตูมฟาถลมเขาใจไหม นี่ละถาวาเชื่อกันเชื่ออยางไมมีเหตุมีผล เหมือนวาฟา

๘
ถลม กิเลสบอกวาฟาถลมเทานั้นเปนบากันไปหมดทั้งโลกทัง้ สงสาร ไมมีใครฟงเสียง
อะไรเลย วิ่งไปขาหักขาขาดไปกันไปเรื่อย
จึงไปโดนเอาพญาราชสีห นั้นคือพระพุทธเจา ธรรมของศาสดาองคเอก ไลเบี้ย
เขามาหาเหตุหาผล มันหลงเพราะเหตุผลตนปลายอะไร ไลเขามาก็มาลงในกิเลสตัณหา
ตัวใหญๆ ทานก็บอกวาอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี่ละฟาถลม ซัดลงมานี่แลวก็หาย
สงสัยหมดเลย โลกทั้งหลายผูที่รูวาฟาถลม มาถึงตนตอของฟาถลม คือมะตูมแลวมันก็
ปลอยๆ นี่ละผูที่รูตามอรรถตามธรรมของพระพุทธเจา ไมหลงงมงายไปตามกระตาย
ตื่นตูม ผูท ี่หลงงมงายไปตามกระตายตื่นตูมก็เอาหลงไป ผูที่รูตัวก็ใหรูอรรถรูธรรม
ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม
ผูที่หลงเพลินๆ ไปตามโลกไมรูขอบรูเขต รูเหตุรูผลก็ใหมันไป มันสุดวิสัย ผูที่
หามไดก็หามอยู ใหอยูในธรรมของพระพุทธเจาก็อยู ผูทนี่ อกเหนือจากขอบขายของ
ธรรมไปแลวก็ปลอยใหมนั ไปเสีย เขาใจหรือที่พูด นี่เปนขอเทียบเคียง ทานสอนไว
อยางนั้นกระตายตื่นตูม พวกเรานี่พวกกระตายตืน่ ตูม ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง
ถาฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเราจะยับยั้งตัวเองไดนะคนเรา ถาลงไมฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมแลวจะเตลิดเปดเปงไปดวยฟาถลมนั้นแหละ
พวกไหนก็มแี ตฟาถลมๆ ถามกันมีแตฟาถลมทัง้ นั้น มองเห็นกันเปนยังไงละฟา
ถลม มันเปนบากันทั้งโลก มีแตพวกฟาถลมพวกนี้ มันไมมธี รรมเปนเครื่องเกาะเครื่อง
ยึดก็มีแตฟาถลม ใหยึดธรรมของพระพุทธเจา นั่นละพญาราชสีหเอามาหักหามที่กิเลส
ตัณหามันพาดีดพาดิ้น ฟาถลมตลอดเวลา เอาธรรมมาหักหามมันใหลงหาความจริง ดี
มีชั่วมี บาปมีบุญมี ใหลงในหลักอันนี้แลวจะปลอยกันไปได นี่พูดเรื่องฟาถลมยอๆ ถา
จะใหพิสดารกวานี้ก็พิสดาร พากันจําเปนยังไงฟาถลม ในวัดปาบานตาดตั้งแตพระแต
เณรเขาไปหาในครัวนี้ พวกฟาถลมทั้งนั้น อาจารยใหญของฟาถลมกระตายใหญมันพา
ลูกศิษยลูกหาวิ่ง ฟาถลมไปหมด แลวพญาราชสีหอยูไหนก็ไมรู เปนคติเครื่องเตือนใจ
ไหมที่สอนนี่
ผูกํากับ
ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาเขาตั้งสถานีวิทยุเผยแพรธรรมะที่
พุทธมณฑล
หลวงตา
เผยแพรธรรมะเหรอ เออ ใหกระจาย ธรรมะของเรากําลังออก
เวลานี้ทั่วประเทศ
ผูกํากับ
ไมครับ
พระสวนใหญที่เปนนักจัดรายการมาจากมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

๙
หลวงตา
ไมใชมันจะเปนขาศึกไปตีพุทธศาสนาหรือนี่ เราคิดอยางนั้นนะ
มันจะไปตัง้ เปนแนวขาศึกศัตรูตอพุทธศาสนานะ พอแย็บออกมามันจะจับไดทันที
ผูกํากับ
คิดวาใช เพราะวาตั้งทีหลังของสวนแสงธรรมครับ
หลวงตา
ตั้งทีหลังเพือ่ สงเสริมก็มี ตั้งเพื่อทําลายก็มี อยาไปคิดอยางนัน้ วา
ทีหลังหรือกอน ใหฟงเหตุฟงผลมันมาซิ ใครเปนคนมาตั้ง ใครเปนตนตอ
ผูกํากับ
พระที่ควบคุมอยูเปนวัดยานนาวา เปนกรรมการมหาเถรสมาคม
ดวย
หลวงตา
เอาละหยุดไมตองอาน พวกมหาเถรสมาคมนี่มหาโจร เราพูด
แลวเราลืมเมื่อไร มหาเถรสมาคมเวลานี้พระสงฆทั่วประเทศไทยผูทรงศีลทรงธรรมปด
ออกหมดแลวจากมหาเถรสมาคม ใหมหาเถรสมาคมนี้เปนมหาโจรเต็มตัว เปนแหลง
มหาโจรเต็มตัว ออกมาจากสมเด็จเกี่ยวที่เปนหัวหนาโจร เปนมหาโจรเต็มตัว ผูนั้นเปน
ผูควบคุมมหาเถรสมาคม นี้จะเอาไปไหนก็ไปเถอะถาลงออกจากนี้แลวเราฟงไมไดแลว
แหละ เราไมฟง เอาเทานั้นละพอจะใหพร
มันตองอยางนั้นซิไมงั้นไมไดนะ พวกนี้พวกจะคอยทําลายศาสนา พอแปบ
ขึ้นมาเราจะจับไดทันทีเลย พวกคอยจองลางจองผลาญศาสนา มันจะเอาใหชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยใหจม พวกสองสามตัวนี่เราจับมันไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราถึงได
ออกเสมอ คอยจอกันอยูเสมอกับสามกษัตริย กษัตริยไหนยังไมระบุชื่อมันเต็มอยูใน
หัวใจนี้แลว เราเปนผูอุมชาติ อุมศาสนา พระมหากษัตริยเต็มหัวใจเรา กับพวกที่จะมา
ทําลายนี้ กับเรามันจึงเขากันไมได เขาใจไหมละ เอาละพอ
เรื่องเขาหยอนบงหยอนบัตรนั้นมันเปนคนละโลกแลวกับหลวงตานะ หลวงตา
ไมยุงเลย แมเปอรเซ็นตเดียวไมยุง เพราะที่ยุงคือมันมีเรื่องเขามาเกี่ยวของกับหลวงตา
ใชไหมละ ถาเขามาเกี่ยวของก็ตองฟดกัน ทีนไี้ มมีอะไรเราก็เปดเลยเราไมสนใจ โลก
เปนโลก ธรรมเปนธรรมไปเลย เราไมยุงนะ ไมยุงแมเปอรเซ็นตเดียวเราไมไปยุงเลย
อะไรๆ แลวแตเขา นี่เปนเรื่องของโลกลวนๆ ที่มันเกี่ยวของกับเรา คือเรื่องทั้งโลกทัง้
ธรรมมาคละเคลากัน แลวมายุงกับเรา เราจึงตองชําระ เขาถึงบอกวาหลวงตาเลน
การบานการเมืองอะไรๆ เราชําระลางของสกปรกตางหาก เราจะไปเลนการบาน
การเมืองอะไร ธรรมเหนือโลก เอาธรรมที่สะอาดสะอานมาชําระลางโลกที่มันสกปรก
ตางหาก แลวเขาก็หาวาหลวงตาเลนการเมือง พวกบาเราวางั้น เอาละ
นี่จะไปธุระนะไมใชเลน จะไปชวยสงเคราะหทางโรงพยาบาล กําลังชวยทาง
โรงพยาบาลเต็มเหนี่ยว

๑๐
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

