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เอาธรรมที่ไหนมาเกงกวาธรรมพระพุทธเจา
ทั้งคืนนอนไมหลับ จะเปนยาอะไรไมทราบ ฉันยาแกหวัดนั่นละ เมื่อคืนนี้ไม
ทราบวาไปโดนยาชนิดใดเขาไป นอนตีสองยังไมหลับเลย ยาหวัดนั่นแหละแตไมทราบ
วาชนิดไหนซิ ฉันลงไปแลวนอนไมหลับเลย จนกระทั่งตีสองยังไมหลับ ออกมานั่ง
ภาวนาอยูขางนอกอีก เอามึงไมหลับไมหลับ กูนั่งตลอดรุงกูยังนั่งนี่วะ ออกมานั่งขาง
นอกอีก มึงจะหนาวไปไหนสูกันวันนี้..นั่ง ตีสามถึงเขาไป หลับงีบเดียว มันจะเปนยาแก
หวัดชนิดไหนไมรูนะ ยาแกหวัดนั่นแหละ เพราะฉันยาแกหวัดระยะนี้ ทีนี้เวลานอนนอน
ไมหลับเลย
เมื่อคืนนี้ละที่นอนไมหลับ มียาแกหวัดไมทราบวาชนิดไหนละนอนไมหลับเลย
ตีสามมั้งเลยเอายาเขาเรียกยาอะไรเม็ดเหลืองออน เขาวาแกแพฉันแลวทําใหงวง เลย
เอานั้นมาฉันตอนตีสองกวา ก็หลับงีบเดียว พอตีหาก็เลยลุก ก็มนั ไมเคยนอนตื่นสาย
นี่นะ ฝกหัดเจาของฝกมาอยางนั้น ตั้งแตบวชมาไมไดเคยไดตําหนิเจาของวาออนแอ
ทอแทหรือขีเ้ กียจขี้ครานอืดอาด ไมเคย ถึงจะลมลุกคลุกคลานมันก็ลมลุกคลุกคลาน
ของมันไปอยางนั้น มันไมถอย เวลาเรียนหนังสือก็รูวาเขาเรียนเราเรียนไมหนักหนานัก
บทเวลาภาวนาซีหนักมาก
(โยมสันติชาวอินโดนีเซียกราบเรียนถามปญหาภาวนา)
โยมสันติ
หนูสังเกตตอนนี้มันรูสึกทําอะไรไมมลี มหายใจ หมด ทุกวันๆ มี
พลังรอนจากมือนีอ้ อกไปเรื่อยๆ มีความหนาวจากปลายเทาขึ้นมาถึงศีรษะ หนูไมเคย
คิดก็มาคิดอัศจรรยขนาดนี้ จิตทําไมทําอยางนี้ได จิตนี้ทําไดทุกอยาง จิตดับไมได จิต
มันตื่นตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอนไมหลับชวงนี้
หลวงตา
หากวามันนอนไมหลับมันเพลียไดนะ เราเปนมาหมดแลวเรื่อง
เหลานี้ อยางไรมันก็นอนไมหลับ นอนนี้อันนั้นมันก็หมุนของมันตลอด ทําอยางไรๆ
มันก็หมุน รางกายเรานอนแตจิตมันหมุน ถาอยางนั้นเราก็ใหใชคําใดคําหนึ่ง คํา
บริกรรมนะ ใหมันอยูที่จุดนั้นเสีย
โยมสันติ
แตวาไมรูสึกเหนื่อย
หลวงตา
เหนื่อย มันมากๆ เขาเหนื่อย เราผานมาแลว อยามาโกหกเรา
ฟงซิอุบายวิธีการอยางไรที่สอนนี่นะ ไมเหนื่อยไดอยางไร จนจะกาวขาไมออก มันไม
หลับไมนอน มันหมุนของมันตลอดเวลา หนักเขาๆ รางกายมันเปนเครื่องมือของจิตมัน
ก็สึกหรอไปได ออนเพลียลงไปได ถาหากวามันเพลียจริงๆ อยากใหมันหยุดเพื่อจิตจะ
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ไดสงบตัวลงจุดเดียวแลวหลับ ถาหากวาเราปลอยมันก็หมุนของมันอยูอยางนั้น อันนี้ถา
มันหมุนของมัน มันยังไมเพลียก็เอาฟาดลงไป
พูดอะไรๆ เหลานี้มันผานหมดแลวนี่ ผานมาหมดแลว เปนแตเพียงวาไมมีใคร
พูด พูดอยูคนเดียวแตเราเขาก็หาวาบา พอพูดแปบมันเขาใจทันทีเลย มันผานมา
หมดแลว เวลามันไมหลับไมหลับจริงๆ เดินจงกรมนี่ไดลงทางจงกรมแลวเทานั้น จน
กาวขาไมออก มันบอกแลวนี้หมดกําลัง ไมอยางนั้นมันไมรู คือจิตมันหมุนอยูตลอด
ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจ
นี่หมายถึงระยะมันอัตโนมัตินะ มันจะไปละ อยางไรถอยไมไดเลย มันจะหมุน
ของมันตลอด นอนมันก็ไมยอมนอน หมุนตลอดๆ เดินจงกรมจนกระทั่งกาวขาไมออก
จึงรูวาเหนื่อย ไมอยางนัน้ มันไมรู ถาไดลงทางจงกรมแลวเทานั้นเลย คือมันไมไดดูเวล่ํา
เวลานาทีอะไรละ มีแตเหมือนนักมวยเขาเขาวงในกัน ซัดกันอยูขางในนี่ นอนมันก็ซัด
กันอยู ทําอยางไรมันก็หมุน แมที่สุดฉันจังหันอยูมันก็หมุนของมันอยูนั้น นี่ละอัตโนมัติ
แตกอนเราก็ไมเคยคิด วากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัติของมันตัง้ กัป
ตั้งกัลปมาทุกดวงจิต เวลาจับอันนี้ไดนะ คือเวลามันรื้อถอนของมัน มันตามรื้อถอนมัน
ก็เปนอัตโนมัติ เวลามันจะฆากิเลส ธรรมมีกําลังวังชาแลวจะฆากิเลสมันจะหมุนของมัน
เรื่อย เหมือนไฟไดเชื้อ เชื้ออยูทไี่ หนไฟเผาเขาไปๆ กิเลสอยูที่ไหนสติปญญามันจะ
หมุนเขาไปๆ เรื่อยๆ อยางนั้น
นี่ละความเพียรอัตโนมัติ ไดรั้งเอาไว ไมรั้งไมได รั้งดวยพุทโธ เอาพุทโธมาจับ
เปนจุดเดียว ใหอยูกับพุทโธๆ แลวก็คอยสงบๆ จิต อยางหนึ่งสงบแนวลง ที่เราจะให
มันหลับมันสงบลงไปแลวก็หลับ นี่ละจิตถึงขั้นมันเปนเปนอยางนั้น จึงไดรูวาธรรมะ
เวลามีกําลังฆากิเลสมันก็ฆาโดยอัตโนมัติเหมือนกันจนไมมีกเิ ลสเหลือ ขาดสะบั้นไป
หมดแลว ไมตองบอกก็หยุดเอง มหาสติมหาปญญาเลิกกันทันที เพราะเปนเครื่องมือใช
ทีนี้สติปญญาที่นอกจากนี้ไปแลวคืออะไรไมตอ งพูด เปนหลักธรรมชาติพรอม
อยูในตัวเสร็จ ไมวาสติไมวาปญญาอยูในความบริสุทธิ์ของใจอันเดียวเทานั้น เหลานี้
เปนเครื่องใชภายนอก ตั้งสติๆ จนกระทั่งมหาสติมหาปญญายังเปนเครื่องมืออยูตลอด
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นแลวสติปญญาหรือมหาสติมหาปญญา ก็เหมือนวาเราทํางาน
เสร็จแลวก็วางมือ เชนมีดเชนขวานเราฟนอะไรๆ พอเสร็จงานแลวก็ปลอยเอง
มันจะหมุนอยางไร เวลานี้มันหมุนอยางไรใหมันหมุนไปที่วาตะกี้นี้ (เวลานอน
หลับก็ตื่นเอง บางทีก็มีความคิด บางทีก็ไมมีความคิด แตวาดับไมได รูอยางเดียว) เอา
มันหมุนลงไปนี้ละ มันเปนอยางไรมันจะรูกัน มันผิดแปลกปรกติอยางไรมาเลาใหฟง
จิตตัวรูตัวมหาเหตุอยูตรงนั้นละ มหาเหตุคือตัวรู มันจะรูทั้งเรื่องกิเลสเรื่องธรรมขึ้น
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ภายใน เวลากิเลสหมดไปมันรูจริงๆ ไมตองถามใคร พระสาวกทั้งหลายไมถาม
พระพุทธเจา พอหมด สนฺทิฏฐิโก ตัดสินขั้นสุดยอดหมดไปเลยไมไปทูลถาม
พระพุทธเจาละ เรียกวา สนฺทิฏฐิโก รูผลของงานตัวเองเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึงวาระ
สุดทาย รูผลของงานเต็มที่แลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ขึ้นเลยทันที
เราอยากใหพี่นองชาวพุทธเราไดมองดูหัวใจเจาของบาง นีอ้ อนใจนะพอพูดถึง
เรื่องวาใหดูใจเจาของบาง คือใจนี่มันดีดมันดิ้นมันเปนฟนเปนไฟตลอดทุกหัวใจ ไมมี
ใครดู นี้ดูคนเดียว ดูรูหมดนี่จะวาไง พูดไปไมรูเรื่องพูดไปหาอะไร ก็เหมือนไมรู เขา
หนวกเราก็หนวกกับเขา เขาบอดเราก็บอดไปเสีย ถาทางนั้นแย็บออกมาพอจะรับกันได
แคไหนก็มอบใหๆ ควรจะใสตูมก็ตูมเลย ธรรมะมีหลายประเภทที่จะตอนรับกับผูมา
เกี่ยวของ มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไง ความรูความเห็นยังไงมันจะออกรับกันทันทีๆ ถาไมมีก็
เหมือนไมรู เฉยอยู
อะไรจะพิสดารยิ่งกวาจิต มันเปนขั้นๆ การภาวนามันถึงรูเรื่องของจิตไดชัดเจน
จนกระทั่งสุดยอดของความรู ความรูของจิตพิสดารมาก อยางที่เขาพูดวาเราอวดอุตริ

มนุสธรรม เขาจะมาฟองใหเปนปาราชิกใหขาดจากพระเพราะอวดอุตริ เราก็อยากจะ
โบกมือพรอมเลย ใหยกมาทั้งโคตรเลยมาฟองเรา โคตรเราก็มีอยูขางหลัง วางั้นเลย
มันสลดสังเวชนะที่พูดนี่ ที่คนหนึ่งหารอดลมรอดตาย พระพุทธเจาหารอดลมรอยตาย
สรางบารมีมา ๑๖ อสงไขยบาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง ผางขึ้นมา ตรัสรูขึ้น
มาแลว พวกปากอมขี้มันก็หาวาอวดอุตริมนุสธรรม
อันนี้ก็เดินทางสายเดียวกัน รูเต็มภูมิของตัวๆ ไปแลว รูยังไงความดีความชั่วพูด
ไดเพราะมีอยูกับโลก หาดีก็พูดดี หาชั่วพูดชั่ว มันก็พูดได แลววาอวดอุตริมนุสธรรม
เราก็บอกใหยกโคตรมา เราพูดอยางนี้ดวยความสลดสังเวช มันหนาสุดยอดเลย แหม
มนุษยประเภทนี้ นี่ละปทปรมะ ไมฟงเสียงเลย เสียงอรรถเสียงธรรมไมฟง หาวาอวด
อุตริมนุสธรรม แตมนั อวดอุตริของมันอยูในหัวใจเผาหัวอกมันอยูไมไดพูดนะ เผาอยู
ทุกหัวอกนั่นแหละ ไมพดู พวกอุตริเหลานี้นะ
อุตริแปลวาธรรมขั้นสูงสุด ความสูงสุด อุตรินี่สูงๆ สุด มนุสธรรม ธรรมของ
มนุษยที่สูงสุด วาเอามาอวด วาอยางนั้น มันเลยสลดสังเวช ทีนี้เลยมาแย็บใจเรื่อยกับ
คนประเภทนี้ คือมันหนาขนาดนั้น พระพุทธเจาแทๆ ศาสดาองคเอกตรัสรูธรรมขึ้นมา
สอนโลกมาจนกระทั่งปานนี้ ลวนแลวแตธรรมประเภทเหลานี้มาสอนโลก แลวยังหาวา
อวดอุตริมนุสธรรม มันจะเอาธรรมที่ไหนมาเกงกวาธรรมพระพุทธเจา ที่มาคาน
พระพุทธเจา ยกตนวาเปนของดี ก็มแี ตมูตรแตคูถเต็มหัวใจมัน พูดออกมาก็ปากอมขี้
ออกมา เกิดประโยชนอะไร พิจารณาซิ มันเลวไหมมนุษยเรา
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ใหดูหัวใจเจาของ อยาไปดูหัวใจคนอื่นคนใด ดูหัวใจเจาของ ตัวมันดีดมันดิ้น
อยูที่ตรงนั้นละ โธ ธรรมหาแทบเปนแทบตาย อยางที่พดู อยูเวลานี้ไดมาสอนพี่นอง
ทั้งหลายนี้สอนดวยความหมดสงสัยทุกอยาง หายสงสัยหมดธรรมพระพุทธเจา ขอพูด
ใหเต็มปาก ไมไดอวด ไมไดวัดรอย อยูในทามกลางพระพุทธเจาทั้งหลาย สาวก
ทั้งหลาย ธรรมชาติอันนี้อยูในทามกลางเลยเดี๋ยวนี้นะ ความบริสุทธิ์พระพุทธเจา สาวก
ทั้งหลายฉันใดนี่ก็ฉันนั้น เขาเปนอันเดียวกันแลว จะวาอยางไร วิเศษหรือไมวิเศษ แลว
อวดอุตริไปหาอะไร พิจารณาซิ
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต คือเปนอันเดียวกันแลว ธรรมแทเปนอยาง
นั้น ไมตองถามหาพระพุทธเจาเลย จิตจาขึ้นมาอันเดียวเปนอันเดียวกันหมดเลย นี่มัน
ไมไดทํานะซี มาหาอวด โมตัวเอง ไมทราบมันไดอะไรไอที่มาโมอยางนั้น วาอวดอุตริ
มนุสธรรม จะมาฟอง เราก็เลยบอกใหยกโคตรมาฟองเรา เราวา พูดนี้พูดดวยความ
สลดสังเวชนะ ไมไดพดู ดวยความทาทายที่จะตอสูกัน เขาใจไหม เราพูดดวยความสลด
สังเวช กับคนที่หยาบโลนสุดยอด หมดราค่ําราคาทั้งๆ ที่มีลมหายใจอยู คือผูเชนนี้เอง
ความหมายวาอยางนั้น
ธรรมะนี่ขนสัตวโลกขึ้นถึงพระนิพพาน สวรรค พรหมโลก มากขนาดไหน แลว
มันทําไมถึงวาอวดอุตริมนุสธรรม มันจะกันไมใหขึ้น จะใหลงจมนรกอเวจีดวยกันหมด
ไมมีวันขึ้น ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมกันอยูน ั้น อยางนั้นดวยกันหมด มันตองการใหเปนอยาง
นั้นความหมายนะ มันสลดสังเวชนะฟงแลว พระพุทธเจาสลบถึงสามหน กวาจะได
ธรรมประเภทนี้ขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกอยูจนกระทั่งปจจุบันนี้ สาวกทั้งหลายก็
เหมือนกัน เอาเปนเอาตายเขาวาๆ เราตัวเทาหนูนี้ก็เต็มเหนี่ยวของหนูละ
นี่ไดธรรมมาสอนพี่นองทัง้ หลาย สอนออกมาจากเดนตายนะ ไมใชธรรมดา
เวลาประกอบความพากเพียรอยูในปาในเขาใครไปเห็นเมื่อไร จะเปนจะตายอยูในปาใน
เขา นี่เราก็ระลึกไดเราลงมาจากภูเขา ทางตั้งสี่หากิโล ตอนเชาพอสวางเราก็ไป ไมไดฉันทุก
วันนะ มันจะตายจริงๆ คอยลงไปฉัน กะวาจะพอถึงบานเขา ครั้นเดินไปมันไมถึง ไปถึงแค
กลางทางหมดกําลัง นั่งเจาอยู สักเดี๋ยวกิเลสมันขึ้น ไมใชธรรมเกิด กิเลสเกิด นี่เห็นไหม
ทานอดอาหารจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้นในใจ
นะ เปนคําๆ ขึ้นมา ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลัง
จะตายรูไหม นี่เรียกวากิเลสเกิด
พอทางนั้นดับลงไปปบ ทางนี้ก็ขึ้นรับกันเลย การกินนี้กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็น
วิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย นั่นมันรับกัน เอา ตายก็ตายมันก็
ดีดผึงตามเดิมใชไหมละ ถาเชื่อกิเลสแลวออนเปยกไปเลย นี่มันไมไดเชื่อซี ขึ้นรับกันนี้ก็ดีด
ผึงตามเดิมๆ นั่นละกิเลสเกิด ธรรมเกิด

๕
อยางที่เคยพูดที่วา มีจุดมีตอมอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ นั่นธรรมเกิด คือเรา
อัศจรรยใจของเราที่มันสวางไสวนี้เหมือนหนึ่งวาครอบโลกธาตุ ทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยู กิเลส
ฝายละเอียดมีอยู เหมือนวามันสวางไสวครอบโลกธาตุ อัศจรรยใจตัวเอง ยืนรําพึง โอโห ใจ
เรานี้ทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนา ถาวาสวางก็จาไปหมดเลย ทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนาจิต
เราดวงนี้นะ วางั้นนะ พออันนี้สงบลงไปธรรมขึ้นละที่นี่ ธรรมเตือน นี่มันติดอันสวาง
ความหมายวางั้น อันนั้นก็ขึ้นมาปบเลย เปนคําๆ นะขึ้นมา นั่นละธรรมบอก ธรรมเตือน
กิเลสก็ขึ้นแบบเดียวกัน ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ

จุดก็คือจุดแหงความสวางผองใสนั่นเอง จุดก็คอื ผูรูนั่นละเปนความสวางไสวอยู
นั้น นั้นละคือจุดแหงภพ เราจะรูไดเวลาอันนี้ผานไปแลว คําวาจุดสวางผองใสขาดสะบั้น
ไปหมด สวางทีหลังนี้พูดไมไดเลย มันมารูกันมารับกัน ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแล
คือตัวภพ เราเลยงงนะ ถาไปเลาใหพอแมครูจารยฟงนี้อาจบรรลุในเวลานั้นก็ได ก็จุดนั้น
แลวตอมนั้นแลว นั่น ทานจะงมอยูทําไม เพียงเทานั้นมันก็สะดุดกึ๊กเขามานี้ มันก็จะตีขาด
สะบั้นไปเลย อันนี้มันไมเห็นมันแกไมตก แบกไปนูน เราไมลืม จากวัดดอยธรรมเจดียไป
ทางอําเภอศรีเชียงใหม เขาปาเขาเขา กลับมาเดือนพฤษภา จึงมาปลงกันตกตรงนั้น จุดตอม
นั้นหายหมดเลย
ถามีจุดมีตอมอยูที่ไหนนัน้ แลคือตัวภพ พออันนี้ขาดสะบั้นไปแลวมันไมมีจุดมี

ตอมนี่ มันจาขึ้นมาหายสงสัยทันทีเลย อยางนั้นละเรื่องปญหา ถามีครูบาอาจารยอยูจะ
ตกในเวลานั้นเลย จิตของเราเปนอยางนี้แลวเราก็จะเลาถวายพอแมครูจารยฟง ทานก็
จะจี้เอา ก็นั่นแลวจุดนั้นแลว ตัวมหาภัยก็จุดนั้น ตัวภพตัวชาติอยูที่นั่นแลว ทานจะแบก
หามไปทําไม เทานั้นมันก็จะรูโทษปบ อันนี้ก็ขาดสะบั้นลงไป จาขึ้นมาเลย แตนี้มันแก
ไมตกเพราะไมรู ทานลวงลับไปแลวนี่นะ พอเผาศพทานแลวถึงขึ้นบนวัดดอยฯ จากวัด
ดอยฯ ก็ไปทางศรีเชียงใหม กลับมาตอนเดือน ๖ เมษา ถึงไดมาปลงกันตกที่นั่น เอาละ
เทานั้น
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

