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ดีไมมีที่สิ้นสุดคือใจ
อายุยาง ๙๕ เขามานี้แลวมีแตเหนื่อย อยูดวยความเหนื่อย แมแตนอนก็เหนื่อย
เหมือนกัน ยืนเหนื่อย เดินเหนื่อย นั่งเหนื่อย นอนเหนื่อย อยูดวยความเหนื่อยถึงระยะ
มันแลว ก็มันจะไปแลวนี่ไปหามมันไวทําไม
ความเบิกกวางและความตีบตันไมไดอยูที่ไหนนะ อยาเขาใจวาโลกธาตุนี้กวาง
แสนกวาง เวิ้งวาง แตมันตีบตันและเวิ้งวางอยูที่จติ ซึ่งไดรับการอบรมดวยศีลดวยธรรม
ตางกัน เห็นไดชัดสําหรับผูปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจา ซึง่ แสดงไวอยาง
สดๆ รอนๆ ไมมีคําวาครึวาลาสมัย เปนธรรมที่ทันสมัยกับกิเลสอยูตลอดเวลา ทําใหครึ
ก็ตัวเองเปนคนครึ ใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายก็ออนปวกเปยกลงไป หาที่กาวเดินไมได
ทําตัวฟตตัวใหเปนคนดี ใจนี้พรอมเสมอที่จะดีและชั่ว ถาเราอบรมในทางที่ถกู ที่ดีใจนี้
ก็ดีไปเรื่อยๆ ดีไมมที ี่สิ้นสุดคือใจ ชําระตั้งแตพนื้ ๆ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานไป เชนนัก
ปฏิบัติไปภาวนาอยูในปาในเขาเพื่อชําระจิตใจใหผองใส จนถึงขั้นบริสุทธิ์อยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย จะเห็นไดชัดเจนในจิตดวงนั้น
เวลารบรากับกิเลสตอนตนตองแพกเิ ลสไปเรื่อยๆ การแพไมเปนไร เพราะกิเลส
มันช่ําชองในวัฏวน หมุนจิตใจของสัตวโลกใหลงขั้นต่ํามานานแสนนาน แตเราจะฟน
จิตใจของเราใหขึ้นสูความดีงามในเบื้องตนนี้รูสึกวายากลําบาก ประหนึ่งวาจะไปไมไหว
เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรงจนจะทอถอยนอยใจ ตําหนิก็มาซ้ําใหกิเลสไดกําลัง
เพิ่มเขาอีก วามีนิสัยวาสนานอยไมสมควรแกการปฏิบัติความดีงามทั้งหลาย ปลอยไป
ตามบุญตามกรรมอยางนี้ดีกวา นี้เรียกวากิเลสไดชัยชนะแลว และนับวันที่จะออน
ปวกเปยกลงไป หาวันที่จะเจริญกาวหนาไมไดใครถาคิดเชนนั้น
ถาคิดเพื่อจะฝกฝนอบรมตนใหดีไปโดยลําดับ มันจะต่ําขนาดไหน กิเลสไมเคย
พาสูง มีมากมีนอยตองพาจิตใจใหต่ําอยูเสมอ แตธรรมนี้สูงเสมอไป เมื่อนําธรรมเขามา
ฉุดมาลากตัวเอง เหยียบย่ําทําลายกิเลสลงไปกิเลสก็หลุดลอยลงไปเรื่อยๆ ใจก็คอยสงา
งามขึ้นมาๆ เย็นสบาย นี่เฉพาะการอบรมใจดวยจิตตภาวนา เห็นไดอยางชัดเจนมาก
ทีเดียว จิตไมเคยสงบไมเคยรวม ในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของอัศจรรย แตจิตมันไขวควา
ตลอดเวลา หาของประเสริฐหาของอัศจรรยแตไมมีใครเจอของประเสริฐ ของอัศจรรย
ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรเลย คือสัตวโลกผูงมงาย ไมไดมีเครื่องไม
เครื่องมือพาบุกเบิกเพิกถอนสิ่งทีป่ ดบังจิตใจที่มดื บอดใหสวางไสวออกบาง พอเห็น
ชองเห็นทางบางเลย ก็นับวันตีบตันอั้นตูไปเรื่อยๆ
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แตผูพยายามฝกฝนอบรมตนใหดีขึ้นเปนลําดับ ถึงจะต่ําขนาดไหนก็ตาม..ใจ จะ
สูงขึ้นดวยธรรมทั้งนั้น กิเลสเมื่อมีกําลังมากก็ตอ งทําจิตใจใหต่ํา สิ่งใดที่เปนไปในทาง
ของกิเลสราบรื่นไปหมด แตที่จะเปนไปในทางดีคอื ทางอรรถทางธรรมนี้เปนลักษณะตีบ
ตันอั้นตู เหมือนหนึ่งวาจะไมมีวาสนาบําเพ็ญคุณงามความดีเลย นี่ละเวลากิเลสมีอํานาจ
มากมันทําใหเราอับเฉาไปหมดทุกอยาง คุณคาอยูในใจของเราแตกลับหาคุณคาไมได
กลายเปนเรื่องของกิเลสมีคุณคาไปหมด หลงไปตามมันเรื่อยๆ ก็ยิ่งออนลงๆ เลยหา
ความดีไมได นี่ละสําคัญอยูที่จุดนี้
การฝกฝนภาวนานี้รูกันไดชัด อยางอืน่ ไมชัดเหมือนจิตตภาวนา จิตตภาวนารูได
ชัดเจนเปนลําดับลําดาไป แตการฝกฝนอบรมทางดานจิตตภาวนานี้ลําบากลําบนมาก
อยูไมนอย สําคัญที่การอยูการกินการหลับการนอน ตองใชความระมัดระวังใหมาก นัก
ปฏิบตั ิเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียวแลว จะไมมากังวลกับการการกินอยูพูวายอะไร
เลย จะมีตั้งแตพอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ ไดประคองขันธเพือ่ ฟดกับกิเลสโดย
ถายเดียวเทานั้น นี่ตองเปนความลําบากลําบนมาก
กินไมอมิ่ ละนักปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม จะกินใหอิ่มนี้ไมได กินก็ตองเขียมๆ
พอทนได พอทนไดแลวก็หยุด ไมกนิ มากกวานั้น ถากินมากกวานั้นกิเลสมีน้ําหนักมาก
ก็ทับจิตใจลง การภาวนาสติก็ไมดี หลุดลุย ขาดๆ ตกๆ ถากินมากเปนอยางนั้น เมื่อกิน
มากก็หมุนเขาไปหานอนมาก ขี้เกียจขี้ครานมาก ถาใหธาตุขนั ธอิ่มพอทางอาหารการกิน
แลวจะหมุนลงสูทางต่ําเสมอ ทางอรรถทางธรรมจะไมคอ ยสนใจ เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติ
เพื่ออรรถเพือ่ ธรรมตองอดตองอยาก ตองฝาฝนกันอยางแทจริง
พระกรรมฐานที่ทานมุงตออรรถตอธรรม เราไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญ
ใจทุกวันนี้ ลวนแลวตั้งแตทานผูสมบุกสมบันรับความทุกขความลําบากมากในปาในเขา
ประหนึ่งวาไมมีราค่ําราคา ผาขี้ริ้วหอมูตรหอคูถ ไมใชผาขี้ริ้วหอทองนะ เวลาจิตยัง
ไมไดกําลังก็กลายเปนผาขี้ริ้วหอมูตรหอคูถไปหมด การประกอบความเพียรก็ลําบากๆ
แตความสังเกตสอดรูในการปฏิบัติไมลดละ นี่ละเปนทางกาวเดินแหงความเพียร มีชอง
มีทางที่จะสงบรมเย็นราบรื่นดีงามไปได
คือการภาวนานี้สวนมากใครที่กิเลสตัณหามันชอบมันขัดตอธรรมไปเสีย นี่ละ
สําคัญตรงนี้ เชนสมมุติวาการกินมากนี่เปนเรื่องของกิเลส อยากกินมาก อยากกิน
อาหารเอร็ดอรอย อยากนอนใหสบาย อยูใหสบาย นี่เปนเรื่องของกิเลสเสียทั้งหมด ไม
มีธรรมแทรกเขาเลย นี่ละมันขัดกันตรงนี้ ทีนี้ฝายธรรมเรากินนอยพอยังชีวิตใหเปนไป
เทานั้น ถากินนอยความงวงเหงาหาวนอนก็ไมคอ ยมี ถากินมากความงวงเหงาหาวนอน
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ก็มาก ขี้เกียจมาก ถากินนอยความงวงเหงาหาวนอนไมคอยมี ความงวงนี้จะมีบางคืน
แรกสองคืนแรก พอสองสามวันไปแลวความงวงจะไมมี ตัง้ สติไดตรงแนวๆ
เมื่อสติไมเผลอแลวก็เรียกวาความเพียรสืบตอกัน ความเพียรสืบตอกันก็เปน
การระงับดับกิเลสลงไปโดยลําดับ ความคิดความปรุงของกิเลสที่อยากคิดอยากปรุง
ออกมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา ตัวดันสําคัญที่จะใหเกิดสังขารสมุทัยขึ้นมานั้นก็สงบตัวลง
เพราะสติครอบเอาไวๆ วันไหนก็ครอบอยูอยางนั้นตลอด ทีนี้กิเลสเหลานั้นก็คอยออน
ตัวลง เมื่อกิเลสออนตัวลงจิตไมไดคดิ ไดปรุงไปเปนเครื่องมือของสมุทัย ใหเอาฟนเอา
ไฟมาเผาเรา จิตก็สงบเพราะมีสติรักษา พอสติรักษาติดตอสืบเนื่องโดยลําดับลําดา
ความคิดความปรุงทั้งหลายที่มันผลักมันดันออกมามากๆ คอยออนตัวลงไปๆ ใจมี
ความสงบมากขึ้นๆ นั่นนะเห็นผลแลวนั่น
ใจมีความสงบมากขึ้นยอมไมอยากคิดอยากปรุงอะไร สงบมากเทาไรยิ่งเปน
ความสะดวกสบาย กาวเขาสูขั้นสมาธิคือจิตสงบจนถึงความแนนหนามั่นคงแลวรําคาญ
ในความคิด ไมอยากคิดอยากปรุงอะไรมันรําคาญ แตกอนไมคิดไมได อยากคิดอยาก
ปรุงอยากรูอยากเห็น อยากทุกอยาง เกิดขึ้นจากความอยากนี้ และหมุนสังขารใหปรุง
แลวก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูตลอดเวลาในหัวใจของเราเอง ทีนี้เมื่อมีสติกํากับรักษา
ใหดีแลวความอยากคิดอยากปรุงนี้จะคอยออนตัวลงๆ
สําคัญที่สติอยาออนนะ
ความคิดความปรุงจะคอยออนตัวลงตามอํานาจสติบังคับบัญชาไมใหปรุง ตอไปจิตก็
เขาสูความสงบเย็นไดสบายๆ
อยางไรก็ตามขอนักภาวนาทั้งหลายอยาไดลืมวา สติเปนของสําคัญมากในการ
ประกอบความพากเพียร ตั้งแตพื้นๆ จนถึงขั้นมหาสติ-มหาปญญา สตินี้เปนอาวุธที่
สําคัญปราบปรามกิเลสไดทุกประเภท ตองมีสติติดตัว เมื่อสติดีความเพียรก็ดี ฐานของ
จิตที่ยังไมเคยสงบสงบไดละ สงบเย็นๆ ลงไป สติติดแนบตลอดไมใหเผลอ ก็ยิ่งเปน
ความสวางไสวขึ้นมาจากความสงบ ทีนี้เปนความสวางไสวภายในใจแลว เห็นความ
แปลกประหลาดภายในใจของตนจากจิตตภาวนาขึ้นไปโดยลําดับลําดา จนกลายเปน
สมาธิจิตแนนหนามั่นคง ไมอยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไร นั่งอยูยืนอยู เดินทั้งวันก็มี
ความสงบตัวอยูอยางนั้น เพราะสังขารความคิดปรุงไมทําลายไมมารบกวน ทีนี้จิตก็เปน
สมาธิได
ใหทราบวาจิตเปนสมาธิเปนอยางไร จิตสงบธรรมดาชอบจะคิดจะปรุงเสมอ
เมื่อจิตเปนสมาธิแนนหนามั่นคงแลวความคิดปรุงนี้ระงับกัน
ไมอยากคิดอยากปรุง
ความคิดปรุงเปนเรื่องรําคาญ นี่ละจิตเมื่อเขาถึงขั้นสงบแนบแนนแลวความคิดปรุงจะ
เปนเรื่องรําคาญ ไมอยากคิดอยากปรุง อยูเทาไรก็ได นั่งอยู ยืนอยู เดินอยู เทาไรจิต
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แนวตลอดเวลา ประหนึ่งวาภูเขาทั้งลูกอยูกับจิตใจที่แนนหนามั่นคง นี่ทานเรียกตามชื่อ
ตามนามวาจิตเปนสมาธิแลว แนนหนามั่นคงไมหวั่นไหวอะไรงายๆ
เมื่อจิตมีความสงบแนนถึงขนาดนั้นแลวก็เรียกวาจิตอิ่มตัว
จิตอิม่ อารมณ
ความคิดความปรุงทั้งหลายนี้ไมกวน อิ่มตัวคือไมดันออกไปคิดสิ่งนั้นไปคิดสิ่งนี้ อิม่ ตัว
อยูภายในความรูของตัวเอง ความคิดความปรุงก็ไมมารบกวน จิตขั้นนี้จะแนวแนมาก
ทีเดียว สงบแนนปงเหมือนภูเขาทั้งลูก ใหฟงเอานะนักภาวนา การแสดงนี้แสดงตาม
หลักความเปนจริงใหฟง ไมสงสัยในการแสดงวาจะผิดไป
ทีนี้เวลาจิตมีความแนวแนมากขึ้นเทาไรเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมเถลไถลไปสู
อารมณนั้นอารมณนี้ ในระยะนี้ละทานใหใชปญญา ใหออกพิจารณาทางดานปญญา
แยกธาตุแยกขันธดงั ที่พระบวชเบื้องตน ทานสอนไววา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ตลบทบทวนกลับไปกลับมา ในเบื้องตนเอากรรมฐานหานี้
เปนคําบริกรรมกลอมจิตใจใหอยูกับกรรมฐานหานี้
จะเปนบทใดบทหนึ่งหรือจะ
เรียงลําดับไปก็ตามอัธยาศัยของผูภาวนา หรือจะเอาแตบทเดียวเทานั้นก็ถูกตอง หรือ
เรียงลําดับไปตามอุปช ฌายทานสอนนั้นก็ได
ถาความถนัดใจในบทใดอยูบทเดียวก็เหมือนกันหมด นั่นเรียกวาบริกรรม เอา
อันนี้เปนคําบริกรรมกลอมจิตใจใหสงบรมเย็นอยูกับธรรมบทนั้นๆ ในกรรมฐานหา ทีนี้
เวลาจิตมีความสงบเย็นแลว กรรมฐานหานี้ละที่เปนอารมณกลอมใจใหสงบ กลับมา
เปนหินลับปญญา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนหินลับปญญา นําสิ่งเหลานี้ออกมา
พิจารณาคลี่คลายเปนทางดานปญญาตอไป ออกจากหนังแลวก็เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ
ไต ไส พุง อาหารใหมอาหารเกา ทั่วแดนสกลกายของเรา จากนั้นเราอยากจะเทียบกับ
สิ่งภายนอกอะไรมันก็ไมผิดกัน
นี่เราสอนใหนักภาวนาไดคิด เพราะคําสอนประเภทนี้เราไมคอยสอน สอนแต
เปนแกงหมอใหญไปหมด วันนี้จะมีลักษณะเจาะจงบางทางดานจิตตภาวนา เพื่อผูสนใจ
ทางดานภาวนาจะไดนําไปปฏิบัติเปนคติอันดีงามละเอียดลออขึ้นไป เมื่อจิตมีความสงบ
ดวยอํานาจแหงกรรมฐานบทใดก็ตาม เรียกวาเปนธรรมกลอมใจในเบื้องตน เราจะวา
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ได หรือทั้งหมดก็ได หรือเราจะวาพุทโธ ธัมโม
สังโฆ บทใดก็ได นี่เรียกวาเปนธรรมกลอมใจใหใจของเราไดมีความสงบ
พอจิตใจมีความสงบแลว ทีนี้จิตมันก็ยอนมาพิจารณาสิ่งนี้เปนหินลับปญญา
ตอไป คือเปนเครื่องใชพิจารณาทางดานปญญา ผมเปนอยางไร ขน เล็บ ฟน หนังเปน
อยางไร นั่นเอาแลวนะ ทีนี้คลี่คลายเขาไป เนื้อ เอ็น กระดูก ตับไตไสพงุ อาหารใหม
อาหารเกา หมดทั้งเนื้อทั้งตัวแลวมีอะไรบางที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนา ทําไมจิตเราจึงรัก
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ตนเอานักหนา รักตนนี้รักมาก นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอรักตนไมมี เวลานี้
มันรักอยางนี้ ทีนี้พิจารณาเขาไปแยกธาตุแยกขันธอันนี้เขาไป มันทราบตามหลักความ
จริงแลวคอยปลอยวางลงไปๆ ในสิ่งเหลานี้
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตลอดอวัยวะ ๓๒ พิจารณาทางดานปญญา
คลี่คลายดูเยี่ยมปาชาในคือรางกายของเรา เยี่ยมปาชานอกคือคนตายเกาตายใหมเผา
ฝงอะไรก็แลวแตไปดูมา แลวมาเทียบเคียงกับปาชาในคือตัวของเราที่ยังไมตาย ไดสัด
ไดสวนเรียบรอยแลวการเยี่ยมปาชานอกก็หมดปญหาไป ยอนเขามาเยี่ยมปาชาในจน
ละเอียดลออทุกสิ่งทุกสวนแลว ทีนี้คําวาอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เมื่อชํานาญ
เต็มที่แลวจิตนี้จะคอยปลอยวางสิ่งเหลานี้ลงไป คําวาอสุภะอสุภังจะมีแตในเบื้องตน
เทานั้น
ความไมสวยไมงาม ความอสุภะอสุภงั จะมีในเบื้องตน ขั้นจิตที่กําลังกําหนัดยินดี
ในรางกายของตนและคนอื่นอยู ทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาอันนี้เขาใจชํานิชํานาญแลวมันจะ
คอยคลี่คลายกันออก อสุภะอสุภังมันจะติดหูติดตาติดใจจนแนบแนนกันแลวมันก็ขยาย
ออกไปสูกฎอนิจฺจํ ความแปรสภาพของสุภะอสุภะเหลานี้ เลยกลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํไป
พิจารณาไป จากนั้นเรื่องอสุภะอสุภังจิตใจเขาใจหมดแลวปลอย อยางนั้นละการ
พิจารณา ใหมันเห็นตามหลักความจริง อานแตตํารับตําราไมมีผูไดปฏิบัติใหเปนตาม
ความจริงมันไมหายสงสัย มันหายสงสัยก็คืออยางวานี่
พิจารณาทีแรกเปนอสุภะมันเปนจริงๆ ไมใชธรรมดา มองดูเขาดูเราเปนแบบ
เดียวกันหมด สมมุติวาพิจารณาเนื้อก็แดงโรไปหมดทั้งรางกายของเขาของเรา ของสัตว
ของบุคคล
พิจารณาไปทางกระดูกมีแตรางกระดูก
ที่ไหนมันก็มีแตรางกระดูก
เหมือนกันหมด
เขาไปตับไตไสพุงมันก็แบบเดียวกันๆ
นี่เรียกวาวิ่งเขาถึงกัน
ประสานกัน แลวรูเทาทันสิ่งเหลานี้ก็คอยปลอยวางเขามาๆ นี่การพิจารณาอสุภะอสุภัง
กรรมฐาน
ไมใชจะเปนอยูอสุภะอยางเดียวนะ มันเปลี่ยนสภาพไปได พอเลยจากอสุภะ
อสุภังมันรูทั่วถึงกันหมดแลวอสุภะที่ไหนมันก็ไมเอา
มันก็ดูกฎหลักธรรมชาติที่เกิด
ดับๆ อสุภะอสุภัง ไมสภุ ะสุภัง เกิดแลวดับเหมือนกันหมด นั่น มันจะวิ่งเขาจุดนั้น วิ่ง
เขาจุดนั้นสิ่งเหลานี้ก็จางไป ความสวยความงามสุภะอสุภะจางไปๆ วิ่งเขาสูความเกิด
ความดับของรางกายทั้งของเขาของเรา วาดภาพขึ้นปบ จะเปนภาพกรรมฐาน เปนภาพ
รางกระดูก เปนภาพโครงกระดูก หรือเปนภาพมีแตเนื้อแดงโรก็ตามมันจะพังทลาย
ลงๆ ใหเห็นตอหนาตอตา
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ทีนี้การพิจารณาอสุภะอสุภังก็ไมทันละ เพราะอํานาจแหงการเกิดการดับมัน
รวดเร็วเปนลําดับ ทีนี้อสุภะอสุภังเลยผานไปลงไปทางเกิดทางดับ เรื่องอสุภะอสุภังก็ดี
มาเปนอยูที่ใจของเราเองนะ
เราอยาเขาใจวาอสุภะอสุภังปาชาผีดิบอยูทางนูนทางนี้
เวลาจิตพิจารณาพอแลว อสุภะอสุภังภายนอกที่เราเคยพิจารณา มันดึงดูดเขามาเปนอสุ
ภะอยูภายในจิตของเราเองนี้นะ มันไมไดเปนอยูข างนอก มันเปนอยูภายในจิตของเรา
พอปรากฏขึน้ มาจิตนี้เปนอสุภะเสียอยางเดียว สิ่งเหลานั้นไมไดเปนอสุภะ จิตเปนอสุ
ภะมันก็มารูที่จิตนี้เอง กําหนดเขาไปตรงนี้จนชํานาญ แลวก็เกิดดับๆ นี่ละการพิจารณา
ถึงเรื่องการภาวนา
จากนั้นก็ฝกซอมความเกิดดับของตน มันจะเร็วไปโดยลําดับ การพิจารณาวา
เปนอสุภะอสุภังไมทัน พอเกิดพับดับพรอมๆ ก็มีแตเกิดกับดับๆ แลวละเอียดเขาไปๆ
รางกายทั้งหลายที่เคยพิจารณาเปนภาพจิตใจก็ดบั ไปๆ มีแตเกิดกับดับ นี่คือจิตที่
ละเอียดดวยการกาวเดินไป มันจะผานไปอยางนี้นะ ไมไดเห็นแบบเกาตลอดไป เหมือน
เราเดินทางจากบานมานี้สายทางมานั้นเราจะไดพบไดเห็นสิ่งตางๆ แปลกๆ ตางๆ กัน
มาจนกระทั่งถึงวัดนี้ ทีนกี้ ารพิจารณาเรื่องกรรมฐานของเราก็เหมือนกัน ระยะนี้เห็นอัน
นี้ พิจารณาอันนี้ รูอันนี้ ปลอยอันนี้ พิจารณาอันนั้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงความเกิด
ดับ อสุภะอสุภังเลยหมดไป มีแตเกิดแตดับ อะไรก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้นๆ เขาไป
เรื่อยๆ ก็ยิ่งเร็วขึ้น เร็วขึ้นโดยลําดับ
พอตัง้ ขึ้นพับปรากฏแพล็บดับพรอมๆ
เราจะไปกําหนดวาอสุภะอสุภังได
อยางไร
พอเกิดแลวมันดับจะไปแยกมันไดอยางไร
นี่เมื่อมันผานเปนอยางนั้น
จนกระทั่งมีแตความเกิดความดับ ความเกิดความดับนี้ก็เร็วเขาไปๆ สุดทายก็เปน
เหมือนฟาแลบหรือวาแสงหิ่งหอยแย็บๆ เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนนามแย็บๆ ดับไป
พรอมๆ แลวฝกซอมกันไมหยุด เอาอันนี้ละเปนหินลับปญญาไปเรื่อย ฝกซอมไปเรื่อย
ตอไปสิง่ เหลานี้เกิดแพล็บดับพรอมๆ จากนั้นไปจิตก็วางไปเลย นั่นเห็นไหมละ
เราจะเอาอะไรมาพิจารณา รางกายมันก็วางไปแลว มันผานไปแลว อสุภะอสุภัง
อะไรมันผานไปแลว ผานไปหมดไมมอี สุภะอสุภัง มีแตเกิดกับดับ เอา เกิดกับดับหนัก
เขาๆ เร็วเขาๆ เกิดเร็วดับเร็วเขาไปๆ สุดทายก็แว็บๆ ดับ ทีนี้อะไรที่เปนพื้นฐานก็มีแต
ความวางเปลาของจิต วางเปลาของจิตมองไปไหนก็วางไปหมด ตนไมภูเขามองเห็นก็
จริงพอเปนรางๆ แตพนื้ ของจิตนั้นมันวางไปหมดๆ นี่การพิจารณาทางปญญามันวาง
เปนขั้นๆ เปนอยูในหลักธรรมชาติของตัวเองผูพิจารณา
เราจะไปวาดภาพอยางนั้นไมไดนะ ใหมันเปนขึ้นเองในใจของเรา จากนั้นมันก็
วางภายนอก มองไปที่ไหนก็เลยวางหมด ตนไมภูเขามีอยูตามธรรมชาติของเขา แต
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ความวางของจิตนี้มีอํานาจเหนือกวา เลยเหยียบเปนความวางไปหมดเลย วางไปหมด
เอา วางภายนอกยังไมแลวมันก็หมุนเขามาภายในอีก วางภายนอกเหมือนเราเขาอยูใน
หอง เขาไปยืนอยูกลางหอง ไปดูไปชมวา เออ หองนี้วางไมมีอะไรเลย แลวปญญาสอด
เขาไปอีกมันจะวางอยางไร ก็คนยืนขวางหองอยูทงั้ คนมันวางไดอยางไร ถาอยากใหหอง
วางเต็มสัดเต็มสวนใหถอยออกมา นัน่ ปญญา
พอปญญาถอนตัวออกมาคือตนนั่นละไปอยูต รงกลางความวาง พอถอนอันนั้น
ออกมาปบมันก็วางหมดเลย นี่เรียกวาวาง วางขางนอกแตไมวางขางใน พอพิจารณาเขา
ไปเต็มที่แลววางขางนอกดวย วางขางในคือใจตัวเองดวย ปลอยขางนอกดวย ปลอยขาง
ในดวย ทีนี้วางโดยประการทั้งปวง จิตวางไปหมด วางทั้งตนเองคือจิตเสียเอง วางทั้งสิ่ง
ภายนอกที่เกี่ยวของกัน เรียกวาวางหมดในบรรดาสมมุติ ไมมีอะไรเหลือภายในใจเลย
พอถึงขั้นนี้แลวเรียกวาปลอยวางทั้งใจ ใจก็ไมมีเราไมมีเขา คําวาวางก็วางเสมอกันหมด
เลย
นั่นละที่นี่พอถึงขั้นนี้ไมจําเปนจะตองไปถามใครละ สนฺทิฏฐิโก ผลของงานชั้น
สุดทายจะปรากฏเดนขึ้นมาวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ การประพฤติพรหมจรรย
คือการรบฟนหั่นแหลกกับกิเลสไดสิ้นสุดลงไปแลว งานที่ควรทําก็คือการฆากิเลสเปน
งานที่ควรทําอยางยิ่งไดทาํ เสร็จเรียบรอยแลว งานอื่นที่จะยิ่งกวานี้ไมมี นั่นละที่นี่ทาน
เสร็จงาน นี่ละพระอรหันตทานเสร็จงานทานเสร็จตรงนี้ เสร็จตรงที่ วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ
พิจารณาวางๆ จนกระทัง่ วางหมด วางหมด ไมมีอะไรเหลือ สนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทาย
ตัดสินขึ้นมาผางเลย สิ้นสุดแลวเรื่องสมมุติ ไมมีในจิตนี้แลว หมดโดยสิ้นเชิง นั่น บรรลุ
ธรรม ทานวาสนฺทิฏฐิโก ตัดสินขึ้นมาเรียบรอยแลว
นี่ละใครรูที่ไหนก็ตามไมจําเปนจะตองไปทูลถามพระพุทธเจา เพราะสนฺทิฏฐิโก
รูผลของงานไปโดยลําดับตั้งแตจิตเริ่มสงบเขาไปเปนลําดับๆ ถึงขั้นปญญาละเอียดลออ
จนกระทั่งขาดสะบั้นบรรดาสมมุติทั้งหลายเขาสูวิมุตติธรรมลวนๆ แลวก็เปนสนฺทิฏฐิโก
ขั้นสุดยอด นี่ละที่นี่จิตเขาถึงขั้นนี้แลวไมมีทางทีจ่ ะพูดตอไปอีก ก็มีอยูเพียงสองทางวา
สิ้นแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ การประพฤติพรหมจรรยไดอยูจบแลว คือสิ้นหมด หรือวาถึง
แลวซึ่งพระนิพพาน นิพพานเที่ยงถึงตรงนี้เอง แลวถึงแลวซึ่งธรรมธาตุ ธรรมธาตุคือ
ธรรมชาติอันนี้ ใจถึงขั้นนั้นแลวจะเรียกวาใจไมไดนะ จะเรียกรวมกันวาเปนธรรมธาตุ
นั้นได เหมาะสมมาก
นี่ละธรรมธาตุก็ดี นิพพานก็ดี เปนไวพจนของกันและกันได ถึงนี้แลวไมสงสัย นี่
ละพระพุทธเจา-พระอรหันตทั้งหลายทานถึงขั้นธรรมธาตุนี้แลวหมดสงสัย เลิศเลออยู
ตรงนี้ ไมตองเกิดตายอีกเหมือนโลกทั่วๆ ไปตั้งแตบัดนั้น จึงไมมอี ะไรติดขัด นี่ละทาน

๘
ผูถึงนิพพานถึงแลวบรมสุขก็อยูตรงนี้ละ อยูตรงธรรมธาตุนี้ละ บรมสุขอยูตรงนี้
นิพพานเที่ยงก็อยูต รงนั้น พิจารณาใหเห็นอยางนั้น ปจจุบันนี้ธรรมนี้ก็สดๆ รอนๆ อยู
กับผูปฏิบัติ ไมไดอยูในคัมภีรใบลาน นั้นเปนตัวหนังสือตางหาก ไมใชกิเลสไมใชธรรม
ในตัวหนังสือนั้นในใบลานนั้น
กิเลสจริงๆ ธรรมจริงๆ อยูที่หัวใจ การแกแกที่หัวใจของเรา กิเลสจะขาดจาก
หัวใจ ธรรมจะปรากฏขึ้นที่หัวใจ มรรคผลนิพพานจะเปนเรื่องหัวใจเสียเอง เปนมรรค
ผลนิพพาน ธรรมธาตุจะเปนเรื่องของจิตเสียเองเปนธรรมธาตุ หมด นั่นเรียกวาธรรม
ธาตุ สุดแลวที่นี่ไมมีอะไรตอไป นั่นละทานวาถึงนิพพานถึงธรรมธาตุ ธรรมะ
พระพุทธเจาสอนถึงเหตุถึงผล ถึงเขตถึงแดน ไมมีอะไรสงสัย เพราะเปนธรรมะของ
ทานผูสิ้นกิเลส
พระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสไมมีในพระทัย แนะนําสั่งสอนโลกดวยความบริสุทธิ์
ในพระทัย จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง ปฏิบัติตามนั้นก็กาว
เดินตามทางศาสดา ประหนึ่งวาตามเสด็จพระพุทธเจาอยูทุกฝกาว สุดทายก็ถึงพระองค
ได เปนอัตสมบัติของเราขึ้นมา ศาสดาสอนตนรอบคอบแลว หมด โลกวิทูรูแจงทั้งโลก
นอกโลกในตลอดทั่วถึงก็รูแจงในใจของเราเอง
รูหมดอะไรแลวก็กลับมารูใจตัวเอง
เรียกวาโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ก็ยุติลงเทานี้
นี่ละพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว
เกิดมาใครไมมีวาสนาจะ
ไมไดพบนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส ตรัสไวโดยชอบทุกแงทุกมุม
ทุกขั้นทุกภูมขิ องอรรถของธรรม ใหปฏิบัติตามนี้ อยาไปไขวควาลูบคลํานั้นวาดี อันนี้วา
ดี เหลวไหลตลอดไป สุดทายจะไมมอี ะไรติดเนื้อติดตัวนะ ใหพากันจดจําเอา
วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยทั่ว
กันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

