เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏหิ ลวงตา สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

“กิเลสไมมจี ะเอาอะไรมาเปนพิษ”
วันนี้เหนื่อยมากเปนยังไงไมรูนะ ไปเทศนนนู ก็เทศนลาํ บากมาก ทนเอาเทศนก็
ไมไดมากมายอะไรนัก สอนอบรมใหทาํ จิตใหสงบเย็นใจหนอย แหม มันอดคิดไมได
อดพูดไมได เรือ่ งจิตใจของโลกวาวุน ขุน มัวนีม้ ากทัว่ ดินแดนเลย และตางคนก็ดน้ิ อยู
อยางงั้น ไมเคยมีใครเห็นโทษเห็นภัยของความดีดดิ้นของตัวเองเลย เพราะฉะนั้นความ
ทุกขจึงพันกันไป โลกวาเจริญขนาดไหน มันวาแตลมปาก มันอะไรเจริญ จิตใจถูกไฟ
เผาดวยความดีดดิ้นตลอดเวลา ดีแลวอยางงั้นเหรอ มันเจริญที่ตรงไหน คําวาเจริญตอง
เปนความผาสุกรมเย็น อันนี้หาความสุขรมเย็นไมได มองไปแลวโอยดูไมไดเลยนะ จึง
ตองไดพยายามอบรมใหมีที่ปลงที่วางความทุกขทั้งหลาย อยางนอยเบาลง
ถาลงไดทําจิตตภาวนาใหสงบเย็นแลวมันจะเห็นจุดที่ปลงที่วาง
ถาไมมีจิตต
ภาวนาเลย ไมมีทางปลงวาง เปนอยางนี้ตลอดไปเลย เหมือนอยางเปนมาแลว ถามีจติ ต
ภาวนาตามทางของศาสดาแลวแน แนเลย นี่จุดที่ปลงวางพอซุกหัวนอนไดบาง ถาไมมี
การทําความสงบใจพอพักเครือ่ งแหงความหมุนของใจแลว มันจะหมุนของมันตลอดไป
เลย เพราะจิตนี้กิเลสมันหมุน อยางที่เราเคยพูดเสมอวา กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติ
คือมันหมุนของมันตลอด ตั้งแตตื่นนอนปบหมุน เวลาหลับนัน้ นะเปนเวลาพัก
เครื่องของกิเลส หากวาไมมกี ารหลับนอนบางเลยนีต้ ายงายทีส่ ดุ มนุษย แตนี้มีการ
หลับนอนเปนการพักเครือ่ งของกิเลสทีม่ นั พาจิตใจหมุนตลอดเวลาทัว่ โลกดินแดน
เวลาหลับนอนเปนเวลาดับเครือ่ ง ไมมภี าวนา ถาเอาภาวนาเปนการดับเครือ่ ง
เรียกวาหนึ่งเลย มันจะเห็นที่ปลงที่วาง เวลายุง ยากขึน้ มามาก ๆ นี้มันจะทวนเขามา
ทวนกระแสกลับเขามาหาใจเขาสูค วามสงบ บังคับจิตใหสงบ พอจิตสงบนี้ แหม มันเย็น
จริงๆ นะ ออนนิ่มไปหมดเลย งานการทั้งหลายที่มันเคยยุงกับจิตนี้ ความสงบทับ
หัวมันหายไปหมด จนกวาวาจิตถอนขึน้ มาแลว ความคิดอยางนั้นมันก็ไมรุนแรง ถึงมัน
จะเกิดจะมีขึ้นก็ตาม แตก็ไมรุนแรง เพราะมีนาํ้ ดับไฟ มันเห็นชัด ๆ อยูใ นหัวใจวาไง
มาพูดนีไ้ มไดมาพูดหลอกโลกหลอกสงสาร พูดจากการปฏิบัติจริง ๆ ตามธรรม
ทีถ่ กู ตองแมนยํา และการปฏิบัติตามธรรมที่ถูกตองแลว มันก็ไดผลขึ้นมาใหเห็นเปน
ลําดับลําดา ตัง้ แตความสงบเย็นใจมาเรือ่ ย ๆ จนกระทั่งถึงที่สุดของจิตตองอาศัยความ
สงบของจิตเปนที่พักกลางทาง เวลาทํางานหนัก ๆ มากๆ มันทุกขมาก แมจะมีผลราย
ไดกต็ าม แตความเหนือ่ ยความลําบากลําบนทีเ่ กีย่ วกับงานนัน้ มันมีหนักเขา ๆ ตองพัก
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งานนัน้ เขาสูค วามสงบใจ ทีท่ า นสอนใหพกั เครือ่ ง คือเครื่องของปญญามันเดิน นี่ละที่
แปลกประหลาดอัศจรรยมาก จะไมมีใครรูนะ ธรรมะขั้นนี้ออกกาวเดินไมมีใครรู นอก
จากภาคปฏิบตั เิ ทานัน้ ที่จะไปเห็นในตําราก็มีตั้งแตวา ภาวนามยปญญา เราเองก็งง
สงสัย มืดตื้อเลยแหละ
ทานแสดงไวเรือ่ งภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ คือผู
ภาวนาแลวปญญาเกิด เกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ มันมืดมิดปดตา มันเกิดไดยังไง
คนเราไมเคยภาวนาประเภทนั้น พอปญญาจะเกิดแบบที่ทานแสดงไว นีท่ า นเปนมาแลว
พระพุทธเจา ทานถึงสอนอยางนัน้ ทานบอกวาปญญาเกิดขึน้ ได ๓ ทาง สุตมยปญญา
ปญญาเกิดขึน้ จากการไดยนิ ไดฟง ของคนทัว่ ๆ ไป เมื่อไดยินไดฟงแลวเกิดสติปญญา
ขึ้นมาได แลวจินตามยปญญาเกิดขึ้นจากการคิดอานไตรตรองก็เกิดได ๆ อันนีใ้ ครก็
พอคาดพอคิดกันได แตภาวนามยปญญานี่ซีคิดไมไดเลย เราเองก็คิดไมได
พออานไปเจอบทนีแ้ ลววาปญญาขัน้ ทีส่ าม ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจาก
การภาวนาลวน ๆ เกิดขึ้นยังไงนา ก็เรายังไมถงึ ขัน้ ปญญาทีเ่ กิดขึน้ จากการภาวนาของ
ตน ก็มแี ตภาวนาไปหลับไปอยางงัน้ ละมัง้ มันจึงมีตั้งแตเสื่อแตหมอนเต็มตัว ไมมี
ปญญาติดตัวเลย เราก็งงสงสัย แตเวลาปฏิบัติไปมันก็ไมเอามาเปนกังวล ปฏิบัติไป ๆ
พอเขาชองนี้ปบ ถึงขัน้ นีป้ บ ทีนข้ี น้ึ เปนแลว ออ นัน่ เห็นไหมละภาวนามยปญญา ปญญา
เกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ เลย ปญญาขั้นนี้มันกาวเปนอัตโนมัติไปเลย ไมหยุด ไม
ยับยัง้ ไมถอย หมุนติ้ว ๆ ๆ
นีล่ ะปญญาขัน้ นีเ้ มือ่ กาวเดินแลวไดผล การฆากิเลสเห็นประจักษในหัวใจ กิเลส
ประเภทใดที่ออนตัวลงรู ๆ ตัวไหนที่ขาดไปแลวก็รู ๆ การทํางานของสติปญญาขั้นนี้
มันก็เหมือนเราทํางานนัน้ แหละ คือผลก็ไดจากการพิจารณานี้ แตการพิจารณานี้ก็เปน
การทํางานของปญญา มันก็เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา เจาของไมมีผูแนะผูเตือน มันก็หมุน
ของมันไปเรื่อย คือสติปญญาขั้นนี้จะไมถอย หมุนเรื่อย จึงตองไดหักหาม เวลามัน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา พูดตรง ๆ ภายในหัวอก เพราะมันหมุนอยูภายใน เหน็ดเหนือ่ ย
เมือ่ ยลา กิเลสมันก็มีของมัน ทางนี้มันก็ฟดกันไปเรื่อย
เวลามันจะตายจริง ๆ มันก็ยอ นจิตทีก่ าํ ลังหมุนติว้ ๆ กับกิเลสนัน้ เขามาสูส มาธิ
คือสมาธิเปนพืน้ ฐาน ไดแกความสงบ นี่เรียกวาพักเครื่อง พักจากการพินจิ พิจารณา
ดวยปญญา พักเขามาสูส มาธิ พักเขามาแบบไหนมันจะสงบได ไมทาํ งานดวยการคิด
การปรุง พักเขามา บังคับเขามา จนถึงกับขัน้ เอาคําบริกรรมเขามากํากับ เราเปนแลวนะ
คือจิตมันมีกาํ ลังรุนแรง มันจะหมุนอยางเดียว หมุนเพือ่ ฆากิเลส ไมรูจักประมาณใน
การทํางานของตน จึงตองรั้งจิตเขามาสูความสงบ รั้งเขามามันผึง ๆ มันจะออกตอสู
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กิเลส ปญญาขัน้ นีไ้ มมคี าํ วาถอย ทางนีม้ นั ก็เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา มันจะเปนจะตายจริง
ๆ มันจะออกไมใหออก เอา ผลักเขามา เพราะไดพามันออกพามันพิจารณาแลว จน
เหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ จะบืนไปไหนอีก นัน่ ความหมาย
หักเขามาสูส มาธิใหพกั เครือ่ งคือความสงบ ไมตองคิดตองปรุง จิตเขาสูสมาธิไม
ทํางาน ปรุงนี้เปนเรื่องของปญญา บังคับตองไดใชสติปญญากําลังวังชาเอาจริงจังนะ ไม
อยางงัน้ มันไมอยู มันพุง ๆ กับคูต อ สูค อื กิเลส ทางนัน้ เหมือนกับวายืนจังกาคอยทาอยู
ทางนีม้ นั ก็ซดั กันละซิ เอายืนก็ยนื หักจิตเขามาสูค วามสงบคือสมาธิ มันออกไป เอา
บังคับใหอยูก บั พุทโธ เอาพุทโธติดกับจิตไวเลยไมใหออก พุทโธ ๆ ๆ สติจับกับพุทโธ
จิตก็ไมใหมนั ออกไปคิด ใหมนั คิดอยูก บั พุทโธๆ หมุนติ้ว ๆ
สักเดีย๋ วจิตก็สงบแนว ทั้ง ๆ ทีจ่ ติ ของเราเปนสมาธิมาแนนหนามัน่ คงขนาดไหน
เวลานั้นไมเห็นมีคุณคาอะไรเลย สูทางปญญาไมไดเพราะปญญามันรุนแรง เห็นคุณคา
ของปญญามากจนเหยียบสมาธิ ตําหนิสมาธิไมรตู วั เวลาจะมาพักสมาธิมนั ก็ไมอยาก
พัก มันถือวาไมไดผลไดประโยชน แตตองหักเขามา นีล่ ะมาพัก เหมือนเราทําการ
ทํางานหนักเบามากนอย ทําไป ๆ ผลของงานนัน้ ได แตเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทํายัง
ไง ตองมีการพักผอนนอนหลับและรับประทานอาหารเปนพัก ๆ ไป เวลาจะเสียไปก็
ตาม คาอาหงอาหารจะสิน้ เปลืองไปมากนอยเพียงไร ก็สน้ิ เปลืองไปเพือ่ จะหนุนกําลัง
ใหเปนกําลัง หลังจากการรับประทานอิม่ แลวกําลังก็มี เอากําลังนีไ้ ปทํางานตอไป
อันนีก้ เ็ ขาสูส มาธิ บังคับเขาในพุทโธเลย ถีย่ บิ เอากันจริงจังทุกอยาง เมือ่ บังคับ
เขาพุทโธ ๆ ถีย่ บิ เขาไป ไมยอมใหออก ถาวาเผลอ เผลอไมไดนะ ผึงออกแลว แตจิต
ขั้นนี้มันไมเผลอละซี พูดไดแตวา พอรามือหรือออนนิดหนอยมันจะออกเลย สติออ นนิด
หนอยเรียกวารามือ จะใหวาสติเผลอนี้พูดไมได ขัน้ นีแ้ ลวไมมเี ผลอ อยูเ วลาไหนมันก็
เปนธรรมชาติของมัน หักเขา ๆ ดวยพุทโธ ๆ ถีย่ บิ เลย เอาติดกับพุทโธ ไมยอมใหคดิ
ไมยอมใหออก ถาทางนีเ้ บามือนิดหนึง่ จะผึงแลวใสงานทีต่ อ สูก บั กิเลสดวยปญญา แต
ปญญานี้ ถามีดก็ไมไดลบั หิน คมมันปนหมดแลว ตองมาลับหิน มาเอากําลังจากสมาธิ
เสียกอน ใหจติ อยูใ นสมาธิ บังคับไวนานเขาจิตมันก็แนวลงนะ
เมื่อถูกบังคับตลอดติดตอดวยพุทโธ ๆ ๆ สติติดแนบแนนแลวก็แนวปงลงไป
เลย จิตสงบ สงบแนว เหมือนถอดเสีย้ นถอดหนามนะความทุกขทง้ั หลาย เพราะการ
ทํางานดวยปญญานัน้ หยุดกึ๊กเลย มีตั้งแตความสงบเย็นใจ เบาหวิว ๆ ๆ รูส กึ วา
กระปรี้กระเปราภายในใจ มีกําลังวังชาขึ้นในขณะที่จิตเขาสูสมาธิพักสงบนั้นแล แตถอย
ไมไดนะ ถาพูดภาษาโลกของเราวาเผลอไมได หรือวาออนมือไมได ตองบังคับ ถึงมัน
จะรวมสงบแนวขนาดไหน กําลังของทางปญญามันยังหนักกวา พอเบาทางนี้ปบมันจะ
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พุงใสนั้นเลย ทางดานปญญาฟดกับกิเลสอีกเลยละ ตองพัก เปนยังไงก็ชาง เอาใหสงบ
แนวลง
เมื่อมันลงเต็มที่แลวเงียบหมดเลย เหมือนถอดเสีย้ นถอดหนามนะ จิตใจนี้เย็น
สบาย เบาหวิว ๆ ๆ โลงไปหมดเลย นี่พักงานแหงความคิดความปรุงของปญญา ใหอยู
ในนี้ บังคับไมใหออก ถาเรารามือสักหนอยออก ถึงขนาดนัน้ วาดิบวาดี วาสงบรมเย็น
อยางนัน้ มันยังสูกําลังทางดานปญญาไมได ถึงขัน้ ปญญามีอาํ นาจแลวเปนอยางงัน้ ตอง
บังคับไว จนกระทั่งมันไดกําลังวังชา แนใจเจาของ จิตสงบแนวอยูเ ปนเวลานานพอสม
ควร แนใจเจาของ มีกาํ ลังวังชา มีความสุขความสบายเห็นประจักษ ประหนึง่ วาเรานอน
หลับ ตืน่ ขึน้ มาก็มกี าํ ลัง เราพักรับประทานอาหาร อิม่ แลวก็มกี าํ ลัง อันนี้จิตเขาพักตัว
แลวก็มกี าํ ลัง ควรแกการตอสูกับกิเลสโดยทางปญญาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
พอไดกาํ ลังสมควรแลว พอถอยไมอยากนะ ดีดผึงเลย มันไมไดถอยแบบอืด
อาดนะ เพราะทางดานปญญามันดึงใหอยางคลองตัวไปเลย พอถอยนีม้ นั ก็ผงึ เลยๆ ทีนี้
มันก็เปนเหมือนกับมีดเราลับหินเรียบรอยแลว กําลังวังชาของเราก็มแี ลว กิเลสตัวนัน้
แลซึง่ เทียบกับไมทอ นนัน้ แล แตกอ นฟนไมทราบเอาสันเอาคมลง มันไมขาดไดอยาง
งายดาย คราวนี้ซัด ๆ ขาดสะบั้น นีล่ ะจิตทีไ่ ดรบั การพักผอนตัวเอง ออกทํางานคราวนี้
มีกาํ ลัง สติปญ
 ญาแกลวกลา ๆ พิจารณาอะไรขาดสะบั้น ๆ ไปเลย นี่จึงเรียกวาสติ
ปญญามาลับหินเสียกอน พักตัวไดกาํ ลัง ออก
ทีนก้ี ห็ มุนติว้ เลย จนกระทั่งมันจะตายจริง ๆ เอาอีก ถาธรรมดาใหมันมาพักจิต
ดวยสมาธิมันจะไมมา มีแตหมุนเลย กิเลสไมพงั เมือ่ ไรเปนไมถอย ๆ ๆ มันดูดมันดื่ม
ขนาดนัน้ ไมมีวันมีคืน ลงไดลงทางจมกรมแลวทั้งวันมันก็อยูตลอด ไมมคี าํ วาหิววาโหย
จะอยากอะไรจะฉันอะไร แมที่สุดน้ําก็ระลึกถึงกันไมได ความระลึกอะไรมันอยูก บั ขาศึก
ศัตรู เหมือนเขาตอยมวย มันจะไประลึกหาน้าํ หาทาอะไร มันก็ฟดกัน นี่ภาคปฏิบัติเปน
อยางนัน้
ทีนม้ี นั ก็กา วเรือ่ ย ๆ พอรูส กึ วาเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาก็ทาํ อยางนีอ้ กี บังคับใหเขา
พักสมาธิอกี พักไปพอสมควรไดกาํ ลังแลวออกทํางาน นีส่ ม่าํ เสมอ พอดิบพอดี ราบรืน่
ดีงาม ถาจะปลอยใหเปนอยางงั้นไมได มันเลยเถิด เรื่องของปญญาขั้นนี้ นีแ่ หละขัน้ ที่
เลิกทีถ่ อนกิเลสออกจากวัฏจิต คือสติปญ
 ญาขัน้ นี้ ทํางานตลอดเวลา เชนเดียวกับกิเลส
ทีม่ นั ทํางานตลอดเวลาโดยอัตโนมัตขิ องมันบนหัวใจของสัตว มันจะทําของมันอยางงั้น
พอกระดิกปบ กิเลสทํางานแลว ๆ เรื่อยจนกระทั่งหลับ นั่นละพักเครื่อง ตื่นขึ้นมามัน
เปนของมันแลว มันติดเครื่องของมันแลว แตดับไมลง ตองอาศัยการหลับเทานัน้ ดับ
เครื่องความคิดปรุงของกิเลสสมุทัย
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นี่ทานเรียกวากิเลสหมุนในหัวใจของสัตวโลกเพื่อผลประโยชนของมันนั้น สราง
ความทุกขใหแกโลกไดมากมาย มันทําอัตโนมัตเิ หมือนกันหมดในโลกนี้ ไมมีใครจะ
ระลึกรูไดวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติในหัวใจของตน ไมมีใครรู นี่เห็นไหมธรรม
อัศจรรยขนาดไหน ธรรมตามแกไดเลย มันทํางานเปนอัตโนมัติของมัน แตกอ นเราก็ไม
เคยคิด ทั้ง ๆ ที่มันทํางานเปนอัตโนมัติตลอดเวลา แตเราไมไดคิดวากิเลสทํางานบนหัว
ใจเราโดยอัตโนมัตนิ ะ
พอถึงขั้นปญญาที่เปนอัตโนมัติหมุนตามแกตามไขกิเลสนี้ มันเปนเองของมัน
เหมือนกิเลสที่เคยหมุนหัวใจเราในทางผูกมัดจิตใจเรา ทางสติปญ
 ญาแกกแ็ กกเิ ลส แก
แบบเดียวกัน จะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน แมทส่ี ดุ ฉันจังหันอยูน จ้ี ติ มันไมไดอยูใ น
อาหารนะ มันจะทํางานของมันอยูล กึ ลับ ๆ หมุนติ้วๆ เปนอัตโนมัติ จะยืน เดิน เคลือ่ น
ไหวไปไหน ๆ เปนความเพียรตลอดเลย เปนอัตโนมัติ ยิ่งเขาทางจงกรมดวยแลวก็ยิ่ง
ปลอยละที่นี่ ขึน้ สนามแลวก็มแี ตฟด ตลอดเลย เพราะฉะนั้นถึงเดินจงกรมไมรูเวล่ําเวลา
นัง่ ภาวนาก็เหมือนกัน บางคืนตลอดรุงเลย ไมหลับ
นีล่ ะความหมุนของสติปญ
 ญาอัตโนมัตทิ จ่ี ะฆากิเลสไมใหมเี หลืออยูภ ายในจิตใจ
มีกาํ ลังมาก มันหมุนของมันอยางนีเ้ อง หมุนเรื่อย ๆ นีจ่ ะรูไ ดดว ยนักภาวนา ผูไม
ภาวนาตายทิง้ เปลา ๆ เรียนเทาไรก็เรียนเถอะไมรู เราก็เรียนมาแลวมันก็ไมรู นอกจาก
ไปสงสัยที่ทานวาภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ อยูเพียงเทานั้น
สงสัยเทานั้น แตก็ไมรูทางไป จนกวาดําเนินงานทางภาคปฏิบตั ิ พอเขาถึงขั้นนั้นแลว ที
นี้มันเขาทางนี้แลวมันก็หมุนของมัน ออ อยางนีเ้ อง นัน่ เขากันไดแลวนะ ทานวา
ภาวนามยปญญาเปนปญญาลวน ๆ ไมตองอาศัยไดยินสิ่งนั้น ไดเห็นสิ่งนี้ จึงจะเกิด
ปญญาขึ้นมา ไดยนิ ไมไดยนิ มันก็เกิด เห็นก็เปนปญญาขึ้นประเภทหนึ่งที่จากความเห็น
เอามาพิจารณา ไดยินก็เปนปญญาประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นจากการไดเห็นไดยินนะ ไมเห็น
ไมไดยิน กิเลสมันก็อยูภ ายใน มันก็หมุนของมันอยูภ ายในนี้ ฆากิเลสเรือ่ ยไป
เวลามันจะตายจริง ๆ พักสักทีหนึง่ นีล่ ะการปฏิบตั ติ อ งมีผแู นะมีผบู อก ไมแนะ
ไมบอกไมได อยางเรานีก้ ห็ ลวงปูม น่ั ขนาบเอา จิตที่มันกําลังผาดโผน ทานบอกวามัน
หลงสังขาร ทานวา ทางนี้ก็เถียงเลย ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นัน่ ละบาหลงสังขาร เห็น
ไหมละ ทานเหนือกวาเรา คือสังขารที่ปรุงเปนปญญานี้แล แตเมื่อใชไมรูจักประมาณ
สมุทัยแทรกเขาไปแลว เปนสังขารของสมุทัย กิเลสแทรกเขามาเราไมรู เพราะฉะนั้นจึง
ตองมีการพักสมาธิ ถึงเรียกวาพอดิบพอดี เปนการกาวเดินทางปญญาโดยชอบ ๆ
ธรรม
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เพราะฉะนั้นจึงมีการพักผอนจิตใจ เวลาเขาอยูใ นสมาธิใหอยู จนกระทั่งมีกําลัง
วังชาแลวคอยถอยออกมา มันก็ดีดของมันทางดานปญญาไปเรื่อย ๆ พอกําลังวังชาทาง
ดานจิตใจออนลง ๆ เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาถอยกลับมาพักในสมาธิ หรือพักนอน นอนก็
เปนการพักจิตพักธาตุพักขันธประเภทหนึ่ง พักในสมาธิเปนการพักจิตประเภทหนึ่ง
ตองพัก ๆ พอถอยออกไปแลวเอาเลยกาวเดินๆ
นีล่ ะปญญาฆากิเลส ธรรมเมื่อมีอํานาจแลวฆากิเลสไดเชนเดียวกับกิเลสหมุนตัว
ภายในจิตใจของเรานัน่ แหละ ทรมานทุกขมากขนาดไหนก็คอื เรือ่ งกิเลสทํางาน มันคิด
มันปรุง มันบีบมันบีด้ ว ยวิธกี ารตางๆ ลวนแลวแตความคิดของกิเลสสรางตัวของมัน
เอาผลประโยชนของมัน ความทุกขโยนใหเรา ๆ เราก็ไมเคยคิดฆากิเลสวาจะฆาแบบ
ไหนๆ บทเวลามันมาเปนขึ้นที่ใจนี้ ซึ่งเราเรียนแลวในทางปริยัติวา ภาวนามยปญญา
ปญญาเกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ มันเกิดขึ้นเอง ๆ
การภาวนาลวน ๆ ไมตอ งอาศัยอะไร ๆ มันเกิดของมันเอง ไดเห็นอะไรไม
ไดเห็นอะไร อะไรมาสัมผัสไมสมั ผัส ไมสาํ คัญ มันเกิดของมันอยูอ ยางงัน้ สัมผัสก็
เอาเรือ่ งนัน้ มาเปนธรรมเขาอีก มันเกิดไดทง้ั สองทาง ทั้งสัมผัสสิ่งภายนอก ทั้งไม
สัมผัส กิเลสมันอยูใ นใจ หมุนติว้ ๆ ไมไดนอนบางทีสองคืน สามคืน มันจะตายจริง ๆ
ออนไปหมดรางกาย คือมันไมยอมนอน มันหมุนตลอดกับกิเลส คือมันไมลดราวาศอก
ใหกนั นะ ทางปญญานีเ้ มือ่ มันมีกาํ ลังแลวไมมคี าํ วาถอยใหกเิ ลส มีแตจะหมุนเรื่อย เปน
กับตายไมไดสนใจนะ มีแตจะฟดกิเลสใหพัง ๆ แตกําลังวังชาของเราไมพอ และอุบาย
วิธกี ารดําเนินของเราไมพอ มันจะเสียเปรียบใหกิเลสได
เพราะฉะนั้นจึงตองเขามาพักสมาธิเพื่อเหมาะสม นี่ตามทางที่ครูบาอาจารยทาน
สอนไว ในตําราก็มนี ะ เราก็เรียนมาแลวในตํารา ถึงคราวพักสมาธิใหพกั แลวออก
ดําเนิน แตเวลามันหมุนจี๋เขาไปแลว มันไมไดสนใจปริยัตินะไมสนใจตํารา จนกระทั่ง
มันผานไปแลวมาพิจารณาถึงไดถอ ยไดความ โอยทานสอนไวหมดแลว แตเรามันเลย
เถิดตางหาก เขาถึงขัน้ นีเ้ อาจริงเอาจัง อยูกับใครไมได พูดใหมันเต็มยศ อยูกับใครไม
ได เขากับใครไมไดเลย อยูคนเดียวทั้งนั้น ทั้งวันทั้งคืน เขากับใครไมไดเลยมันเสียเวลา
นีค่ วามหมาย เสียเวลาฟดกับกิเลส เหมือนกับนักมวยตอยกัน แมแตกรรมการไปยุงได
เมื่อไร ปลอยใหเขาซัดกัน วางั้นเลย
อันนีร้ ะหวางกิเลสกับธรรมทีม่ นั หมุนกันแบบนีแ้ ลว อะไรเขามายุงไมได ไปที่
ไหนก็เหมือนกัน มันเปนภาวนาไปตลอดสายทาง จากนีไ้ ปนัน้ จากนั้นไปนั้น เปน
ปญญาของมันทํางานอัตโนมัติตลอดไปเลย อันนีจ้ งึ ไมเกีย่ วของกับใครไดนะ เราจึงไป
แตองคเดียว ๆ ถึงขั้นนี้ยิ่งเด็ด ใครไปดวยไมไดเลย บิณฑบาตเขาไดอะไรใสบาตรให
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มันไมไดสนใจนะ มีอะไรๆ ใสบาตร ก็มีแตเปดฝาบาตรใหเขาใส ทางจิตมันทํางานของ
มัน มันไมไดไปอยูนั้นนะ ไมอยูก บั สัตวกบั บุคคลอะไร แย็บเทานัน้ มันเขาอยูใ นนี้ เปน
กระแสทีร่ ขู า งนอกนิดหนอย ๆ สวนใหญมันอยูใ นนี้ ๆ เชน รับบาตรรับอะไรเขา เอา
อะไรใสบาตร มันก็เปนกระแสของจิตทีแ่ ย็บออกไปรับทราบนิดหนอย ๆ สวนใหญมนั
ฟดกันอยูข า งใน นี่ฟงใหชัดนะ
ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ทีจ่ ะสังหารกิเลสไมใหมเี หลือภายในใจแลวตองเปน
อยางงั้น หมุนติ้ว ๆ เดินจงกรมไมรูจักหยุดจักพักเลย ถาลงไดลงแลว เดินเร็วมันก็ไม
เร็วนะ แตสว นภายในมันหมุนของมัน กาวเดินนีส้ กั แตวา กาวไป เดินไปสะเปะสะปะไป
อยางงั้น แตภายในมันไมสะเปะสะปะ หมุน บางทีเดินจงกรมไปนีม้ นั ออกนอกลูน อก
ทางเขาปาก็มี เขาเรื่อยเขาปา ทางจงกรมอยูนี้มันไมไปนะ คือตามันก็มืดไปหมด ตามีนี้
ถาจิตไมออกเสียอยางเดียว ตาก็เหมือนตาไมไผไมเห็นอะไรนะ ก็เดินเซอ ๆ ซาๆ
โครมครามเขาปา เหอ ปา ถอยแย็บหนึง่ นะ เหอเขาปาถอยมา พอเดินไปอีกซวมซาม
เขาทางนี้อีก คนมาเห็นเขาจะวาบานะ ถาใครมาเห็นเขาตองวาพระองคนี้มันบาหรือไง
เดินซวมซาม ๆ แลวเขาปานัน้ ออกจากนัน้ มาเขาปานี้
ความจริงคือจิตมันหมุนของมันตลอด มันไมออก ตาก็มัวไปหมด มองอะไรไม
เห็น มีแตกาวเดิน ๆ เวลามันเอาจริงๆ มันรูเวล่ําเวลาเมื่อไร มันไมไดหางกัน พันกัน
อยูต ลอด โธ หนัก ภาวนาอันนีห้ นักมากเหมือนกัน แตมันไมรูจักเปนจักตายนะ ภาวนา
ขั้นนี้ไมรูหนักรูเบา ไมรูเปนรูตาย มีตั้งแตจะใหกิเลสพังอยางเดียว ๆ อยางอื่นไมมี นัน่
ละมันลืมตาย เดินจงกรมทั้งกลางคืนนี้โหยมันจะหยุดไมเปน ถามานัง่ ภาวนานีก้ แ็ บบ
เดียวกันอีก มันนัง่ หมุนอยูอ ยางงัน้ ทําอะไรมันก็หมุนของมัน มันไมไดสนใจกับรางกาย
วาจะเปนอะไรตออะไร ระหวางธรรมกับกิเลสซัดกันอยูบ นหัวใจเรานี้ มันหมุนของมัน
ติว้ ๆ ๆ โห พิลึกจริง ๆ
บางทีมานัง่ ยังไงกันหนาเรานีน่ ะ เราคาดเอาไวแตกอน ปลอบโยนจิตใจตัวเองก็
ถูก เวลาฝกหัดภาวนาทีแรก มันลมลุกคลุกคลาน ภาวนาลําบากลําบนเปนทุกข เปน
อะไรตออะไรก็ลาํ บากไปหมด ความขีเ้ กียจออนแอมันก็มมี าของมัน เพราะทําไปมัน
ลําบาก จิตมันเพนพานออกไปหาเสือ หาชาง หาอันตราย หางูจงอาง งูสามเหลี่ยม จิต
มันไมไดกลัวนะ กลัวจงอาง กลัวสามเหลีย่ มนี่ จิตปุถชุ น จงอาง สามเหลี่ยมคืออะไร สิง่
ที่เปนภัยตอจิต เขาใจไหม นัน่ ละมันชอบหมุนชอบพันไปนัน้ แลวดึงมันมาซิ ตอนนีก้ ็
ตองบังคับกันแลวก็ปลอบโยน
โห คือหักหามไมใหมนั ออกไป มันก็ตอ งทุกขยากบางเปนธรรมดา แตเวลาจิตมี
ความสงบรมเย็นไปแลว งานนี้จะคอยเบาไป ๆ แลวสะดวกละเอียดลออไป ยิ่งเปนสุข
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ไปเรื่อย ๆ ปลอบจิตนะ ทีนี้เวลาฟดจิตแบบนี้แลวขึ้นไปขั้นนั้น มันก็เพลินในขัน้ นัน้ อีก
ทีนี้มันออนไมไดซิที่นี่ พอถึงขัน้ นัน้ มันก็เพลินขัน้ นัน้ พอถึงสติปญญาอัตโนมัตินี้หมุน
ตลอดเลย โอโหมันยังไงคิด มันชั่วขณะนะ มันยังไงจิตเรานี่นะ แตกอ นเราก็ไดคดิ คาด
เอาไววา เวลาลมลุกคลุกคลานนีก้ ป็ ลอบตนเอง ตอไปเมื่อมันไดหลักไดเกณฑแลวมัน
จะคอยสงบรมเย็นไป เบาไป ๆ สุขไป สบายไปเรื่อย ๆ
แตครั้นมาดูหลักปจจุบันที่เปนอยูบัดนี้ มันสูงขนาดไหนจิตมันก็รูแลวนี่นะ มันก็
คอยที่จะพนเทานั้น ทําไมมันยิ่งหมุนติ้ว ๆ มันยังไงกันนีว่ า เจาของนะ คือทีค่ าดเอาไว
ผิดหมดเลย วาไปละเอียดลออเทาไรยิง่ จะละเอียดลออและยิง่ จะสบายไปๆ มันเดาเอา
เฉย ๆ ไมไดเขากับความจริงได เขาไปหาความจริงแลวมันเปนอยางนี้ มันไมไดนอนทั้ง
วันทั้งคืน กลางวันมันก็ไมยอมหลับอีก จะทํายังไงนี่มันจะตายจริง ๆ นี่แหละเรื่องราว
มันหมุนของมันอยางงัน้ แลวมันจะใหเสียเวลากับใครละ พระไปติดตามมันก็
เปนน้าํ ไหลบา จิตใจมันแย็บ ๆ เปนภาระอันหนึง่ มันไมไดสนุกทุมซิ ถาไปแตคนเดียว
นี้เปนกับตายมันพุงเลย เพราะฉะนั้นจึงไปกับใครไมไดเลย ไปคนเดียวๆ อยูคนเดียว
ตลอด มีแตหมุนติ้ว ๆ เรื่อยเลย โห จิตเวลามันเพลินกับกิเลส ฟดกับกิเลส คําวาถอยนี้
ไมมีเลย สติปญ
 ญาขัน้ นีแ้ ลวไมมคี าํ วาถอยกิเลส มีแตขอใหพบ กิเลสตัวไหนออกมาจะ
ขาดสะบั้นไปเลย ไมขาดก็พนั จนมันขาด มันไมตายเราตาย ที่จะใหถอยไมมี ถึงขั้นนี้
แลว สติปญญาอัตโนมัติ
จากสติปญญาอัตโนมัตินี้แลว
ก็เชือ่ มเขาสูม หาสติมหาปญญาทีแ่ กลวกลา
สามารถ อันนั้นซึมไปเลยนะ สติปญญาอัตโนมัตินี้ถาสมมุติเราฟนอะไรนี้ เหมือนเรายํา
ลาบ มันรวดเร็วก็ตาม ก็เห็นความรวดเร็วของมันอยู แตถึงขั้นมหาสติ มหาปญญาแลว
มันซึมไปเลยนะ มันไมมียํา มันซึมไปเลย อะไรรู ๆ มันซึมเขาเลยๆ กับกิเลสประเภท
ตาง ๆ นี้มันซึมเขา กลืนกันเลย ๆ ฆากันเลย วางัน้ เถอะนะ มันไมไปสับไปฟนเหมือน
ขั้นสติปญญาอัตโนมัติ มันซึมไปเลย เหมือนกับวากลืนไปเลยกิเลสนี่ ขาดไปพรอมๆ
ไปเลย
มันประจักษในหัวใจจะไปเชือ่ ใครในโลกอันนี้ ธรรมพระพุทธเจาก็ผา นมาแลว รู
มาแลว สอนมาแลว สอนพวกเรานี่ แลวก็เดินตามนีม้ นั เห็นอยางนัน้ แลวจะคานพระ
พุทธเจาที่ตรงไหน มันก็ยอมรับ ๆ นี่พูดถึงเรื่องธรรมะเมือ่ มีกาํ ลังแลวจะทํางานฆา
กิเลสโดยอัตโนมัติ เชนเดียวกับกิเลสทําลายสัตวโดยอัตโนมัตขิ องมัน คือกิเลสเปน
อัตโนมัติทํางานบนหัวใจสัตว เปนอัตโนมัตเิ หมือนกันหมด เปนหลักธรรมชาติ แต
ไมมใี ครทราบนะ รายเดียวก็ไมมี ถาไมไดเขาภาคปฏิบตั ิ ไมมีแมรายเดียวทราบวา
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กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ ไมมีใครคิดใครอานไตรตรองอะไรเลย แตมนั ก็
เปนอยูอยางงั้น มันก็หมุนหัวมันอยูอ ยางงัน้
คนก็ลม ลุกคลุกคลานเพราะกิเลสสับเอา ๆ ดวยอัตโนมัติของมัน แตไมไดคิด
ไมรู พอมาถึงปญญานีแ้ ลว และผานไปแลวมันยอนรูหมดเลย โห กิเลสทํางานบนหัวใจ
สัตวเปนอัตโนมัติ ทีนี้พอธรรมะมีกําลังดีแลวมันก็เปนอัตโนมัติแบบเดียวกัน ไมผดิ กัน
เลยแมกระเบียดหนึ่ง ถึงขัน้ สติปญ
 ญามีกาํ ลังวังชาแลวมันเปนอัตโนมัตเิ หมือนกัน
ถากิเลสไมพงั หมดแลวอยูไ มได เหมือนกับวาไฟ เชื้อมันมีอยูที่ไหนไฟจะตามไปเลย
ไหมไปเลย เชือ้ หยาบมันก็ไหมอยางหยาบ เชื้อละเอียดไหมละเอียด เชือ้ มีอยูม ากนอย
เพียงไร ละเอียดขนาดไหนมันจะตามไหมเขาไปหมดเลย นี่ละไฟคือตปธรรม
สติปญญาเผาไปเรื่อยๆ ๆ จนกระทั่งหมดไมมีอะไรเหลือเลย ขาดสะบัน้ ลง จิต
ใจเปดโลงเปนคนละโลกละสงสารไปเลย ระหวางวัฏจักรกับวิวฏั จักรนีม้ นั เหมือนกับวา
คนละฝงไปเลย บอกกับตัวเอง ประจักษ ๆ แลวไปถามใครที่ตรงไหน ก็เห็นชัดเจน แต
กอนมันผูกมันมัดเรามามากนอยเพียงไร ละเอียดเขาไปขนาดไหนก็รู จนกระทั่งมันขาด
มวนเสื่อลงไปนี้ทําไมจะไมรู นี่อํานาจของการบําเพ็ญธรรมของผูที่บําเพ็ญเพื่อมรรค ผล
นิพพานจริงๆ ทานมีความมุงมั่นตออรรถตอธรรม ตอความพากความเพียร ทุกอยางมี
สติสตังติดแนบไปเลย
เพราะจิตนี้เปนมหาเหตุ สวนมากมหาเหตุนส้ี รางตัง้ แตฟน แตไฟจากกิเลสซึง่
มันเปนอัตโนมัติของมัน เราจึงตองพยายามเอาน้ําดับไฟ น้าํ ดับไฟดวยวิธกี ารตาง ๆ
เชน เราเริ่มฝกหัดอบรมนี้ เรียกวาพยายามเอาน้าํ ดับไฟ ทุกขยากลําบากก็พยายาม ๆ
จนกระทัง่ มีกาํ ลังแลวมันก็เปนอยางวา ทีนี้เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว ความเพียร
นีม้ นั เลยเสียทุกอยาง เราจะพูดวาเพียร เพียรหาอะไร คนกําลังจะตายอยูน ก้ี เ็ พราะมัน
บืนไมถอย เขาใจไหมละ มันเปนอยางงัน้ นะ ถาวาความเพียรกลา เออ ยอมรับ เพราะ
ความเพียรกลานีค่ อื วาเพือ่ พนทุกข ความเพียรนีก้ ลาถูก
ถาจะมาวาความเพียรในเวลาทีเ่ ราดําเนินอยูน ้ี วาความเพียร เพียรหาอะไร คน
กําลังจะตายอยูน ก่ี เ็ พราะความเพียรไมใชหรือ มันเปนอยางงั้น คือรั้งไวเทาไรมันก็ไม
ถอย ยังวาเพียรอยูเหรอ จนถึงขนาดรั้งเอาไว นี่แหละถามันลงรูในใจแลวมันพูดได
หมด อยางทีว่ า กิเลสความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา สังขารมันปรุงออกจากสมุทัย
ผลักดันใหคดิ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ นีล่ ว นแลวตัง้ แตกเิ ลสทํางานบนหัวใจสัตว ผลก็คอื ความ
เดือดความรอนใหมคี วามเพลิดความเพลินเปนสุขบางนิด ๆ หนอย ๆ พอเปนเหยื่อ
ลอเทานั้นนะ เอาจริงเอาจังกับมันไมไดแหละ เหยือ่ ลอใหมสี ขุ นิดหนอย ๆ พอใหเรา
เพลินหลงตาม มันดูกนั ขนาดนัน้ จะวาไง เปนเหยือ่ ลอ ๆ
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เรื่องของกิเลสทั้งหมดใหเปนสุขก็สุขเพื่อเปนเหยื่อลอ ไมไดเปนสาระแกนสาร
อะไรเลย เปนเหยือ่ ลอ ๆ พอใหสตั วหลง ถาไมมีเหยื่อสัตวก็ไมติด เหมือนเขาเอาเหยื่อ
เสียบไวปลายเบ็ดลอปลา ถามีแตเบ็ดปลาก็ไมกนิ พอปลางับเขาไปปบนี้ โห เบ็ดเสียบ
ปากเลือดสาดตายเลย ถาไมมเี หยือ่ ปลาก็ไมกนิ นีก่ ต็ อ งมีเหยือ่ ลอ อะไรจะแหลมคมยิ่ง
กวากิเลส นีล่ ะมันอานชัดเจนแลวอยางนี้ เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการใหโลกสงสารฟง
จึงไมมเี รือ่ งทีว่ า สะทกสะทานหวัน่ ไหวกับสิง่ ใดในสามแดนโลกธาตุ มันขามไปหมด พูด
ใหมันตรงๆ อยางนี้
อะไรจะวาอันนัน้ สูงอันนีต้ าํ่ ก็เหมือนเครือ่ งบินบินไปบนภูเขา ภูเขาลูกไหนมันก็
ขามไปหมด เราเทียบเพียงเครือ่ งบินกับภูเขาเสียกอน เรื่องโลกุตรธรรมหรือธรรมธาตุ
มันเหนือไปหมดตลอดแลว นีเ่ ราเทียบเฉย ๆ แลวจะอะไรมาต่าํ มาสูง ใหกลากับสิง่ นัน้
ใหกลัวกับสิง่ นีไ้ มมี มันเลยเสียทุกอยางแลว อันนีม้ กี าํ ลังมากอันเลยนี้ เปนหลักธรรม
ชาติเหนือกวาสิง่ ทัง้ หลายแลว มันก็ไปเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะนัน้ การเทศนาวาการ
นีย้ งั ออนอยูน ะ ยังหยอน ๆ เอาไวอยู ถาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนี้มันพุงทันทีเลย นีล่ ะ
หลักธรรมชาติของจิตที่เปนธรรมลวน ๆ แลวเปนพลังของธรรมทั้งหมด จะเด็ดจะเดี่ยว
จะเฉียบจะขาดขนาดไหน มีแตเรื่องของธรรมชําระความชั่วชาลามกทั้งหมด ไมมคี วาม
เสียหายแตประการใดเลย
ถากิเลสอยูใ นนัน้ กิริยาแสดงออกมาอะไรนี้เปนไฟออกมาพรอมนะ เชนโกรธ
โมโหโทโสใหใครนี้ฆาไดนะ โลกพินาศได ถาลงพลังของกิเลสมันไดแสดงตัวอยางนัน้
แลวโลกพินาศได แตพลังของธรรมไมมีพินาศ เปนน้ําดับไฟไปหมดเลย มันตางกัน
อยางนี้ ถึงจะดุเดือดขนาดไหน เผ็ดรอนขนาดไหน ก็มแี ตพลังของธรรมออกเพือ่ ชําระ
สิ่งไมดีทั้งหลายเทานั้น ไมมีอะไรเสียหาย เพราะฉะนัน้ อยางครูบาอาจารยทา นแสดง
ยกตัวอยางเชน หลวงปูม น่ั โหย เปรี้ยง ๆ ๆ ทีนี้เวลาฟงไป ๆ ถาทานไมดุ โอย มันฟง
ธรรมะไมถึงใจ ถาเปรี้ยงปางเอาละที่นี่ แนะ มันเคยไดยินอยางนั้นมันก็ไปละซิ มันติด
ใจ
จะเอาอะไรมาใหเปนกิเลส ก็กเิ ลสมันสิน้ ไปแลว หมุนออกมาเทาไรก็มีแตเรื่อง
ของธรรมเทจาก ๆ ๆ เลย กิเลสไมมีแมแตเม็ดหินเม็ดทราย แลวจะเอาอะไรมาเปนพิษ
เปนธรรมลวน ๆ ถามีกิเลสนิดหนึ่งเปนไฟทันที เหมือนไมขดี ไฟกานเดียวก็ตาม ใสปบ
เขาไปไหมได ถามันไมมีแลวเราไสฟนเขาไปในเตา เตานี้ไมมีไฟแลว ไสเขาไปมันก็เปน
ฟนเฉย ๆ มันไมเปนไฟ ถาไฟยังมีอยูในนั้นไสเขาไปไมไดนะ เขาใจไหม เดี๋ยวแสดง
เปลวขึ้นมาแลว จิตถามันมีอะไรฝงอยูใ นนัน้ แมนดิ หนึง่ ก็ตาม จะแสดงเรื่องของกิเลส
ขึ้นมา เรียกวาเตานี้ไฟยังมี ไมสิ้น ถาเตาที่ไมมีไฟแลว เหมือนอยางจิตพระอรหันต
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เรียกวาไฟไมมีในเตา มีแตธาตุแตขนั ธเทานัน้ ออกมาเทาไรมันก็ไมมีไฟ ทํายังไงมันก็
ไมมี ถาวามีอยูจ ะเรียกวามันสิน้ ไดยงั ไง มันไมมีนั่นเองจึงเรียกวาสิ้น ทํายังไงมันก็ไมมี
เมื่อทําลงไปใหถึงขั้นนี้แลวมันก็โลงไปหมดเลย ไมไดมากก็ตาม เราอยากจะให
บรรดาลูกศิษยลกู หาทัง้ หลายนีไ้ ดอบรมจิต พอเปนการยับยัง้ ตัวในเวลามันวุน วาย
มาก ๆ ใหเอาคําภาวนามาทับมันเขาไป เอามันดีดมันดิน้ มันอยากคิด เราก็เอาให
หนัก บังคับไว สักเดีย๋ วสงบแนว เย็นฉ่าํ ไปเลย มันเห็นนะ ที่ไมมีอะไรมาดับเลย
ปลอยใหอารมณมนั เกิดขึน้ มาเอง เผาเองจนกระทั่งเปนเถาเปนถานแลวมันดับเองนี้
มันก็ฉบิ หายหมด ไมมีอะไรติดอยูเลย อันนีเ้ มือ่ เวลามันลุกลามขึน้ ไปทางนูน เราหาม
เขามาทางดานธรรมะ เอาธรรมะเขาหาม เรียกวาเอาน้าํ ดับไฟๆ มันแรงเราก็แรง ใหทนั
กัน และตอไปก็เห็นผล จิตใจสงบแนว ออ นัน่
ทีนเ้ี วลาวุน วายในงานการทัง้ หลายดวยความคิดความปรุงแลว
เอาธรรม
น้าํ ดับไฟ คือเขาสูความสงบระงับจิตนี้ มันจะสงบเขามา เรื่องราวทั้งหลายหมดไป
เพราะกิเลสอยูที่จิต ทีนน้ี าํ้ ดับไฟก็คอื ธรรมก็อยูท จ่ี ติ มันดับกันอยูใ นนัน้ มันก็หมดเรื่อง
ไป ความสุขก็มี เขาใจไหมละ
พูดไปพูดมาเหนื่อยแลว วาจะไมเทศนอะไร ฟาดไปเสียจนนูนทุม ๒๕ นาที
หมดแลว ไมมีอะไรเทศนแลว หมดโวหารแลว เทศนทางนูนก็เทศนไปอยางงั้นแหละวัน
นี้ มันเหนื่อยเทศนอบรมคนที่เขาไมเคยอรรถเคยธรรม วาไป เหนือ่ ย
ทองคําวันนี้ไปเทศนที่นูนได ๑๐ บาท ๕๗ สตางค สวนดอลลารได ๔๐๖ ดอลล
สวนเงินบาทได ๓๗๗,๔๗๑ บาท ที่ไปเทศนที่ดอนตูม (สถานปฏิบตั ธิ รรม วัชรธรรม
สถาน)
ที่เราพูดเรื่องภาวนาที่วานี้นั้น เราหมายถึงผูท เ่ี ปนประเภทเนยยะนะ เราไม
ไดหมายถึงพวกอุคฆฏิตญ
ั ู วิปจิตญ
ั ู ผูที่รูอยางรวดเร็ว เปนอีกอยางหนึง่ นะ ตาง
กัน การพูดมันตองแยกแยะ จะใหเปนแบบเดียวกันหมดไมได เหมือนอยางคนฝกหัด
เขียนหนังสือ คนหนึง่ มันชํานาญพอแลว เขียนลายมือไมเหมือนกัน ความเร็วความชาก็
ไมเหมือนกัน การอานก็ไมเหมือนกัน คลองตัวไปหมด ผูช าํ นาญแลว เชน อยางคําวา
ทานเทานัน้ มันมาหมด ทอ สระอา นอ ไมเอก มาพรอมกันเลย พรึบหมด แตผูที่ฝก
หัดแลวยัง เปน ทอ อะไร ทอ ทหาร หรือ ทอ ตํารวจ สระอาหรือแอ ไปอยางงัน้ นะ ไป
ที่ไหนมันเต็มบานเต็มเมือง จะวาอาก็ไมเชิง วาแอก็ไมใช มันอะไรแตมันเต็มบานเต็ม
เมืองอยูอ ยางนัน้
ความชา เขียนแลวดูกอ นวาตัวอะไร ระลึกถึงตัวนี้ ระลึกถึงตัวนัน้ เขียนถึงตัวนัน้
มิหนําซ้ํายังทั้งเขียนทั้งลบ มันผิด นี่ผูฝกหัดเขียน กวาจะอานเปนถอยเปนคําได โอย
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นานแสนนาน ผูท ช่ี าํ นาญแลวปบ เดียวมันถึงกันหมด จะวาผูชํานาญเขียนไมครบ อาน
ไมครบงั้นหรือ อานครบหมดแตเร็วกับชามันตางกัน พากันจําเอาไว
อยางที่เขาพูดที่วา มาพูดมาตัดบทเขาเลย เรื่องศีล สมาธิ ปญญาอะไรไมจําเปน
เดินปญญาเลย ฟงไมไดเลยเรา แสดงวาคนนีไ้ มเคยภาวนา นัน่ มันบอกในตัว ถาภาวนา
ตองรูจ กั สัน้ จักยาว รูจ กั หยาบ ละเอียด อยางงัน้ มันถึงถูก นักภาวนาพูดอะไรทานเขาใจ
หมดเลย
พากันฟงบางนะ เอาไปปฏิบตั บิ า ง อยาใหแตเทศนกอ ก ๆ ๆ ผูสนใจปฏิบัติ
ตามไมมีนี้ไมเกิดประโยชนอะไร นีส่ อนดวยความเมตตานะทีส่ อนนี่ ใหมที พ่ี กั จิตพักใจ
พักผอนนอนหลับไดบา ง ดวยการภาวนาใหใจสงบ นอกจากสงบแลวยังแสดงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นที่ใจนี่ แหลงแหงโลกธาตุนจ้ี ะขึน้ ทีน่ เ่ี ลยนะ เมื่อเต็มตัวแลว
ใจไดรับการอบรมเต็มตัวเต็มนิสัยวาสนาของเจาของแลว จะแสดงขึ้นที่นี่ทั้งหมดไมตอง
ไปถามใคร ใจนี้เปนมหาเหตุรับไดทั้งดีทั้งชั่ว เวลาทําความชั่วก็มีแตใจเปนผูรับเคราะห
รับกรรม หนักเบาขนาดไหน ตกนรกอเวจีตง้ั กัปตัง้ กัลปมนั ก็ตกไดสบาย ๆ พลิกตัว
ออกมาทางความดี ทีนี้ไปกระทั่งถึงนิพพานปงเลย ไมตอ งกลับมาเกิดมาตายอีก เปน
บรมสุขลนพน ก็ใจดวงนีเ้ อง เวลาครองขันธอยูน ก้ี ใ็ จดวงนี้ แสดงฤทธาศักดานุภาพ
ครอบโลกธาตุน่ี ของงายเมื่อไร เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนลงทีน่ ่ี
จุดสําคัญอยูที่ใจนะ รางกายนีม้ นั ก็เหมือนทอนไมทอ นฟน จิตเขาไปอาศัยอยู
นั้นก็เปนสัตวเปนบุคคลขึ้นมา รูน น้ั รูน ก้ี ค็ อื ความรูข องใจนีม้ นั แตกกระจายออกไปตาม
ประสาทสวนตาง ๆ อะไรก็รู ๆ ตานี้เพื่อดู หูเพื่อฟง เปนเครื่องมือสําหรับนั้นนี้เพียง
เทานั้น ออกมาจากความรูข องใจ กระแสนีส่ ง ออกมาใหรู พอความรูน ถ้ี อนออกไปสิง่
เหลานี้เปนทอนไมทอนฟนไปหมดไมเกิดประโยชน
เราอยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดสนใจกับจิตตภาวนา ศาสนาพุทธเราเวลานีแ้ ทบจะ
หมดสาระอันสําคัญ เพราะไมมีใครสนใจปฏิบัติในจุดที่เปนสาระสําคัญ คุณมหาคุณอยู
ที่ใจ อยูท จ่ี ติ ตภาวนา มีแตเรียนกับปฏิบตั นิ อก ๆ นานา สวนหลักใหญที่จะควรไดไมได
ก็เพราะไมทํา พระพุทธเจา พระสาวกทานทํา ทานจึงไดของอัศจรรยขึ้นมา พวกเราได
มาแตความขี้เกียจขี้ครานอะไรก็ไมรู ก็เคยพูดแลวมรรคผลนิพพานเหมือนน้ําในบึงใน
บอยังบอกแลว ไมไดบกบางไปไหนเลย เปนแตเพียงวาถูกจอกถูกแหนปกคลุมน้าํ ไวจน
มองหาน้าํ ไมเห็น ทีนก้ี พ็ ากันเหยียบซิวา น้าํ ในบึง ๆ สวนทีม่ กี ค็ อื กิเลส กิเลสก็คอื ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง มันทับหัวใจเราไวคือน้ําธรรม ทีนก้ี ม็ แี ตกเิ ลสออกลวดลาย
ไปที่ไหนก็มีแตลวดลายของกิเลส เปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกตลอดมา ธรรมมีอยูในใจ
ไมผลิตขึ้นมาดับกิเลสไดบางเลย มันเปนยังไงพวกเรา
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ทานอาจารยหลุย พวกเราคงไมเคยพบเห็นทานละมั้ง ทีท่ า นมาอยูห วั หินเนีย่
ทานอาจารยหลุยเปนผูม าทางนีก้ อ น มาเที่ยวกรรมฐานอยูทางภาคนี้ก็ไปทางหัวหิน มา
อยูนั้นนานจนกระทั่งถึงมรณภาพนะ องคหนึ่งที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ มักนอย
ที่สุดเลย เอาอะไรใหไมสนใจเลย ผาก็นงุ หมแตผา เกา ๆ ผาใหมๆ ไมเอา นีน่ สิ ยั ทาน
มักนอยมาก บรรดาลูกศิษยของพอแมครูอาจารยมั่นนี้มีองคนี้ ทานอาจารยหลุยเปนที่
หนึง่ ในความมักนอย อะไร ๆ ไมเอาทัง้ นัน้ เลย
ทานไปอยางสบาย อยากไปไหนก็ไปของทานเลยนะ ไมเกีย่ วของกับหมูก บั
เพื่อนอะไร ทานไปของทานอยางสบาย ๆ แตเวลาหมูเพื่อนไปเขาหาทานก็ไมวาอะไร
ไมเหมือนเรา อันนีจ้ ะวาขัดกันหรือไปตามกันอะไรก็แลวแตเถอะ อยางเรานี้ไมได วางัน้
เลย ใครไปดวยไมไดเลย สลัดทีเดียวเลย ทางทานก็ไมวา แตทา นก็หลบของทานไปของ
ทานสบาย ไอเรานี่สลัดทันทีเลย ทานอาจารยหลุยสนิทกันมากนะกับเรา สนิทมากมา
นาน ดูเหมือนคุนกันเริ่มเจอกันทีแรกเปนพรรษา ๘ เราจําไดนะ เราเปนเปรียญแลว
แหละตอนนัน้ เจอกันทีห่ นองคาย ทานก็มาหนองคาย เราก็ไปหนองคายจะติดตาม
หลวงปูมั่น ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งทานมรณภาพ ติดพันกันมาเรือ่ ย เทานัน้ แหละ ตอไป
นี้จะใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

