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เลยสมมุติแลวไมมีกรรมฐาน
พวกนี้มาภาวนาในครัว จิตตภาวนาเราสอนวิธีการทุกอยางเรียบรอยแลวใหไป
ปฏิบัติ ในครัวคนเปนรอยกวา ของเลนเมื่อไร ในวัดนี้มีพระเพียง ๕๐ องค ขางในนี้
รอยกวา ดูเหมือน ๑๒๐-๑๓๐ เปนประจํา แลวการภาวนาเปนยังไงบางก็ไมรู มา
ยั้วเยี้ยๆ ปากเปราะกัดกัน หาแตเพงโทษคนอื่น คนนั้นเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางนี้
อยางนั้นเหรอ หัวใจเจาของทีด่ ีดดิ้นอยูเพื่อฟนเพือ่ ไฟเผาตนและผูอื่นนั้นไดดูหรือเปลา
นักภาวนาตองดูหัวใจตัวเหตุใหญ
ไมเชนนั้นไมรูเรื่องราวผิดถูกชั่วดีของตัวเอง
พระพุทธเจาทานจึงสอนใหภาวนา
การภาวนาคือดูตนเหตุ มันสรางเรื่องสรางราวขึ้นมา จิตแตละดวงๆ นี้สราง
เรื่องขึ้นมาทั้งนั้นแหละ พอมองมองแตคนอื่นไมมองตัวเอง อันนี้เคยวาหลายหนแลว
คนนั้นเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางนี้ เจาของเปนยังไงไมดู เจาของมันเหมือนหมาบา
หากัดนั้นกัดนี้ เพงโทษคนนั้น เพงโทษคนนี้ คนนั้นไมดีอยางนั้น คนนี้ไมดีอยางนี้ เอา
แตเรื่องคนอื่นมาเปนบทภาวนาพวกนี้ ไมไดเอาธรรมเปนบทภาวนาพอจะใหใจสงบ
จากเรื่องบานี้บางเลย
ดูซิพระอยูทนี่ ี่ เราปกครองมาตั้งแตสรางวัดจนกระทั่งปานนี้ นานหรือไมนาน
พระมีจํานวนนอยเมื่อไร มากเปนประจํา ไมเคยมีเรื่องนะ เพราะทานดูหัวใจทาน ทาน
ไมดูใคร ทานไมไดพดู องคนั้นเปนอยางนั้น องคนี้เปนอยางนี้ ไมมีวัดนีน้ ะ เงียบเลย
พวกเรานี่มีเทาไรคนหนึ่งมันอยากมีสิบปากนูน หายกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ นินทาคน
นั้นนินทาคนนี้ เจาของโทษเต็มตัวไมจอดูใหไดดุเจาของนินทาเจาของบาง ไดยินแต
นินทาคนอื่น นินทาเจาของใหคนอื่นฟงบางซิ วันนี้เราไมดีอยางนั้นอยางนี้ วาใหผูอื่น
ฟง อันนี้มีแตคนนั้นไมดีอยางนั้น คนนี้ไมดีอยางนี้ ใชไมไดนะนักภาวนา ตองดูหัวใจ
ตัวเอง
เราพูดแลวพูดเลาวา ใจเปนมหาเหตุ บอกแลว มหาเหตุคือกิเลสเปนเจาอํานาจ
อยูในหัวใจ ธรรมไมคอยไดแสดงนะ ทั้งๆ ทีม่ าอบรมศีลธรรมเพื่อจะไดแสดงความสงา
ผาเผยขึ้นมาภายในจิตใจบาง ใหคนอื่นไดเปนคติเตือนใจมันไมไดนะ จะไดแตเหานั้น
เหานี้ ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ มันเห็นหมาบาตัวหนึ่งจองดูมันทั้งหมด เจาของเปน
บาไมดูเจาของ มันบาทั้งวัดวัดปาบานตาด ยกตั้งแตหลวงตาบัวลงไปก็ได ถาไมดี
ตรงไหนหลวงตาบัวก็บาตรงนั้นเหมือนกัน
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มาภาวนาใหไดเรื่องไดราวบางซิ เปนยังไงภาวนา ทานใหพิจารณายังไงก็
พิจารณาบางซิ นี่สอนมาสักเทาไรตั้งแตสรางวัด มัน ๕๐ ปแลวมัง ๒๔๙๙ มาจําพรรษา
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ๒๕๔๙ เปน ๕๐ ปแลวมัง นี่ละสอนโลกมาตั้งแตเริ่มสรางวัด ที่สอนอยาง
เปดเผยมาเรื่อย แตกอนอยูในปาในเขาไมคอยไดสอนใคร มีแตพระลวนๆ ไมมีญาติ
โยมนะ บิณฑบาตมาเทาไรฉันเสร็จแลวลางบาตรปุบปบๆ หายเงียบๆ เวลาออกมาที่
เปดเผยแลวก็อยางวาละ เห็นไหมยั้วเยี้ยๆ จะเอาอรรถเอาธรรมมาอวดกันไมมีนะ มีแต
เรื่องขี้หมูราขี้หมาแหงมาอวดกัน ไมอวดยังไง มันแสดงออกมาก็เทากับอวดละซิ
ภาวนาถาดูหัวใจเจาของจะรู ดูทุกอยางในสกลกาย เที่ยวกรรมฐาน ดูตั้งแตผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฟาดเขาไปตับไตไสพุง มีแตสวมทั้งนั้น ดูใหชัดเจน
จิตมันยึดมันถือนี้ นี่ละภูเรา ภูเขาภูเราอันนี้ละ ภูเขาทั้งลูกไมไดสรางความเดือดรอน
ใหแกใคร แตหัวใจของคนแตละคนๆ นี้สรางความเดือดรอนใหแกตนและผูอื่น
มากมาย นี่ละภูเขาภูเรา เพราะความยึดถือ ถือวาเราเปนของเราแลวใหญยิ่งกวาภูเขา
เลยนะ เราคนหนึ่งนี้ใหญกวาภูเขา แลวทับคนนั้นทับคนนี้ เบงใสคนนั้นเบงใสคนนี้ไป
ความรูเทาหางอึ่งก็ไมมี แตมันชอบเบง กิเลสชอบอยางนั้นละ ถาเปนธรรมไมชอบ ดู
มันตลอด มันขึ้นแงไหนตีแงนั้นๆ
นี่ก็สอนมาหมดเปลือกแลว ถาวาการตั้งสติก็สอนเปนคติแลว ฟาดจนอกจะแตก
มันเปนยังไงจิตนี่ มันเจริญแลวเสื่อมๆ เพราะอะไร นั่นตนเหตุมัน ปหนึ่งกับหาเดือน
เราไมลืม เราตกนรกทั้งเปนมาปหนึ่งกับหาเดือน จิตเสื่อมทุกขมากที่สุด ถาไมมอี ะไร
ติดเนื้อติดตัวหาเชากินเย็นเหมือนตาสีตาสาก็คอยยังชั่วนะ ไอมีเงินมาเปนลานๆ แลว
มาจมลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งนี้คนใดจะทุกขมาก ก็นี้ละคนที่วาเปนเศรษฐีนี่แตลมจม
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งเสีย แมจะมีเงินในบานเปนแสนๆ ก็ไมมีความหมาย จิตใจมันไป
ยึดอยูที่ลมจมไปแลวนั้น ทีนี้มันก็ทุกข
อันนี้ก็เหมือนกัน จิตใจที่มีความสงบรมเย็นแนนหนามั่นคง เพียงขั้นสมาธินั้น
พอแลวนะ อยูที่ไหนสะดวกสบายหมด แตมาเสื่อมเพราะเราไมรักษา สิ่งไมเคยมีไมเคย
เปนเปนขึ้นมาแลวไมรูจักวิธีรักษา พอมันเสื่อมขึ้นมานี้ดีดผึงเลย จะเอาคืนไมคืน ฟาด
เสียปหาเดือนเราไมลืม ตั้งแตเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปหนา ปหาเดือน นั่นเห็น
ไหม นี่ทกุ ขมากที่สุดเลย พอจับไดแลวเอาละที่นี่ ถาหากวาจิตเราไดเสื่อมคราวนี้เรา
ตองตาย ทนอยูไมไดทนทุกขทรมาน อยางที่เคยทนมาแลวปกับหาเดือนนี้ ทุกขแสน
ทุกขแลว คราวนี้จับติดแลว เอา จะเปนยังไงก็ใหเปน เอากันหนักขนาดนั้นละ
นี่มาพูดเปนคติแกพี่นองทั้งหลาย พูดอวดเพื่อหาอะไร ก็ลูกศิษยลูกหาเต็มบาน
เต็มเมือง มาศึกษาอบรมเพื่อไดธรรมไปเปนคติเครื่องเตือนใจ นี้สอนธรรมมาเพื่อเปน
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คติแกทุกคนๆ นั่นฟงซิ พิสูจนพินิจพิจารณาทุกอยาง ทําไมมันเสื่อมไดๆ พยายาม
หนุนขึ้นจะเปนจะตายประมาณสัก ๑๕ วันแลวขึ้น พอไปถึงนั้นอยูไดเพียงสองคืนดีดผึง
เหมือนกลิ้งครกลงจากภูเขาตูมเลยไมมีอะไรคาง ขาดสะบั้นไปหมด ครกกลิ้งลงมานั่น
ความเสื่อมมันเหมือนครกกลิ้งทับหัวใจเรา ลงไปถึงที่เต็มที่มนั แลวเหลือแตอีตาบัว ไม
มีอะไรติดตัวเลย แลวกัน เอาอีกตั้งขึ้นอีก ขึ้นไปถึงนั้นแลวลงอีก นี่ปหาเดือน
จึงไดพิจารณา มันจะเปนเพราะเหตุใดๆ เพราะเรากําหนดเฉพาะสติกับจิต
เทานั้น เราไมไดมีคําบริกรรมบังคับ มันมีเผลอไปได มันเสือ่ มไปตรงนั้นแหละ เราจึง
มาตั้งใหม เอาอันนี้เปนขอสังเกต สงสัยตรงนี้ อาจจะขาดคําบริกรรม มีแตจอดูจิตดวย
สติเฉยๆ มันอาจเผลอไปไดประการใดประการหนึ่ง คราวนี้จะเอาอยางนี้ คราวนี้จะเอา
ละนะ เอาคําบริกรรม จิตใหติดอยูก บั คําบริกรรม สติติดกับจุดนั้น เอาที่นี่มันจะเผลอ
ไปไหนไมใหเผลอ จะเสื่อมเจริญ เอาเสื่อมไปเจริญไป เราเคยเสื่อมเคยเจริญมาแลว
สรางทุกขใหเรามากมายกายกอง คราวนี้ เอา เสื่อมเสื่อมไป เจริญไหนเจริญไป แตจิต
กับคําบริกรรมกับสตินี้จะเสื่อมไปไมได เอาตรงนี้ ใสปวะเลย เหมือนกับวาระฆังดังเปง
นักมวยตอยกัน
นิสัยนี้มันจริงอยางนั้นนะ เมื่อมันลงตัวแลว คราวนี้มีแตเรื่องคําบริกรรมกับสติ
จับติดไมใหเผลอ เอา มันจะเสื่อมเจริญไปไหนปลอยเลย อันนี้ไมปลอย ซัดเขาไป อูย
ไมลืมนะ คือทําอะไรทําดวยความจริงใจจริงๆ จะลืมไดยังไง เหมือนกับวาระฆังดังเปง
นี่ตัดสินใจแลวนะ จะเอาแบบนี้ เอาละเทานั้นเหมือนระฆังดังเปง เผลอไมไดนะ ซัดกัน
ตั้งแตตื่นนอนถึงหลับ ไมใหเผลอไปแมขณะเดียว ทุกขไหมตรงนี้นะ ฟงซิ ไมยอมให
เผลอเลย
อะไรจะทุกขยิ่งกวาตั้งสติไมใหเผลอ นี่ไดตั้งมาแลว สังขารคือความคิดปรุงนั้น
เปนเรื่องของกิเลสเรื่องสมุทัยมันดันออกมา มันอยากคิดอยากปรุงนี้ดันออกมาจนอก
จะแตกนะ ทางนี้บังคับ เอาคําบริกรรมปดชองมันไวชองมันเคยเกิดจากสังขาร เอา
สังขารนี้มาใชเปนสังขารธรรม บําเพ็ญอยางธรรม จับติดเลยไมยอมใหเผลอ เอา มัน
อยากคิดอะไรไมใหไปไมใหออก วันแรก โถ เหมือนอกจะแตก ซัดกันไมถอย วันสอง
มาก็แบบเดียวกัน คือไมยอมใหเผลอ นี่ทุกขมากที่สุด ทานทั้งหลายจําเอานะ
เรื่องตั้งสติไมยอมใหเผลอ เปนเครื่องบังคับ ควบคุมกันอยางหนักทีเดียว ทุกข
มากที่สุดเลย คือไมยอมใหเผลอเลย เปนยังไงจิตดวงนี้ทําไมเจริญแลวเสื่อมๆ คราวนี้
จะเสื่อมจะเจริญไปไหน เอา ไปเลยเราไมเสียดาย แตคําบริกรรมกับสติติดกับจิตนีจ้ ะ
เสื่อมไปไมได เอากันตรงนี้ ซัดกัน สองวันสามวันคอยเบาลง วันแรกเหมือนอกจะแตก
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สังขารมันดัน ความคิดปรุงอยากคิดนั้นอยากคิดนี้ นี่กิเลสนะ กิเลสสมุทัยออกจาก
อวิชชาผลักดันออกมา ทีนี้เอาธรรมบังคับไว พุทโธๆ
เราชอบพุทโธ เอาพุทโธปดชองไวเลย สติติดแนบไวนั้นไมยอมใหเผลอ สองวัน
สามวันคอยเบาลงๆ ทีนี้พอมันเบาลงก็ทราบแลววาไดผล ไดผลก็ยิ่งหนักเรื่องสติเผลอ
ไปไมไดนะ เอาขนาดนั้น ทีนี้มันก็คอยเจริญขึ้นๆ ไปถึงขั้นมันเคยเสื่อม เอาเสื่อมไปไม
เสียดาย แตอันนี้จะเสื่อมไปไมได สติกับคําบริกรรมพุทโธๆ นี่เสื่อมไปไมได เอาๆ
อะไรจะเสื่อมๆ เจริญๆ ไป ทอดอาลัยตายอยากหมดแลวเพราะไดรับความทุกขจาก
ความเสื่อมความเจริญมามากตอมากแลวปหาเดือน ซัดไปๆ ถึงขั้นที่มนั ควรจะเสื่อม
เอาเสื่อม คือไมเสียดาย ถาเสียดายมันจะตั้งขาศึกขึ้นมาเผาเราเปนกองทุกขขึ้นมาอีก
เอา ปลอย เอาเสื่อมไปเลย แตพุทโธกับสตินี้ไมยอมใหเสื่อม ฟดกันตรงนี้
พอถึงขั้นทีม่ นั จะเสื่อม เอาเสื่อมเลย ทางนี้จับติดอยูนี้กับพุทโธ พอถึงนั้นไม
เสื่อมนะ เสื่อมหรือไมเสือ่ มไมสนใจ แตอันนี้เผลอไปไมได เอาจุดนี้ พอถึงขั้นแลวเอา
เสื่อมเสื่อมไป ไมอาลัยตายอยากกับมันแหละ ทีนี้คอยขยับขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นมั่นคง จึง
ทราบไดชัดวา ออ จิตเราเสื่อมเพราะขาดคําบริกรรมกับสติบังคับอยางแนนหนาฝาคั่ง
เอาอยางนี้แลวมันไมเสื่อม ตอไปเรื่อยๆ
นี่ละที่เข็ดทีส่ ุด คือเรามันเข็ดมาไดปกับหาเดือนแลว คราวนี้จิตเราจะเสื่อมไป
ไมได ถาจิตเสื่อมนี้เราตองตาย ถาเราไมอยากตายก็อยาใหจิตเสื่อม ไมใหจิตเสื่อมก็
ตองบังคับคําบริกรรมใหแนนหนามั่นคง มันก็เหนียวแนนเลย ไมยอมใหเสื่อม ทีนี้ขึ้น
ละ พอไดทแี่ ลวก็นั่งตลอดรุง นี่มันตอกันไปนะนั่งตลอดรุง ทานทั้งหลายเคยเห็นไหม
ใครนั่งตลอดรุง นี้มาอวดทานทั้งหลายเหรอ เรานั่งภาวนาตลอดรุงจนกนเราแตกเลอะ
หมด เอามาพูดใหฟง
การฟดกับกิเลสเปนของงายเมื่อไร จากนั้นมาก็กาวขึ้นสูนั่งภาวนาตลอดรุง จิต
ลงผึงๆ เลย ตั้งแตคืนแรกเลย เอาละที่นี่ไมเสื่อมละ ไมเสื่อมก็ตามความเข็ดหลาบเข็ด
ตลอดเลย ซัดกันอยูถงึ ๙ คืน ๑๐ คืน แตเวนสองคืนบาง สามคืนบาง นั่งตลอดรุง เวน
สองคืนบาง สามคืนบาง นั่งตลอดรุงเรื่อยๆ จนกระทั่งพอแมครูจารยมากระตุกเอา
เพราะไปเลาความแปลกประหลาดอัศจรรยของตัวเองใหทานฟง มันไมเคยเปนไมเคยรู
มารูมาเปนตอนนั่งตลอดรุง เวลามันจะเปนจะตายจริงๆ สติปญญามันจะอยูไดยงั ไง
ไมใชทนเอาเฉยๆ นะทนทุกข สติปญญาหมุนติ้ว ทุกขมากเทาไรยิ่งหมุนหนัก มันก็รูกนั
ตรงนี้ สักเดี๋ยวจิตก็ลงผึงเลย พอลงก็ถึงแดนอัศจรรย ไดเปนพยานแลว
จากนั้นก็เลาใหพอแมครูจารยฟง ทานก็ยุแหละ เอา เอาเลยไดหลักแลว
อัตภาพนี้มันไมตายถึงหาหนแหละ มันตายหนเดียวเทานั้น ทีนี้ไดหลักแลว เอาเลยนะ
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ทางนี้ก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง พอทานยุนี่ ออกจากทานไปแลวเห็นใบไมสดใบไมแหงรวง
หลนลงมาไมได ถือวาเปนขาศึกทั้งหมด ทั้งจะกัดจะเหา มันเหมือนบานะเราพิจารณา
เรื่องของเรา ทานชมเชยทานยอมรับแลว เอาถูกตองแลว ไดหลักแลว เอาเลย อัตภาพ
นี้มันไมตายถึงหาหน นี่เปนกําลังใจอยางมากนะ พอออกจากทานไปแลว ใบไมแหง
ใบไมสดรวงลงมานี้เหมือนขาศึกมาตอสูกับเรา ทั้งเหาทั้งกัดก็วางั้น เอาอีกๆ จนกน
แตก
คืนแรกไมแตก มันออกรอนเปนไฟไปเลย พอคืนที่สองที่สามเขาไปนี้ จากออก
รอนมันก็พอง จากพองแลวก็แตก จากแตกก็เลอะ นั่นเห็นไหมละ เปนยังไงการภาวนา
ทานทั้งหลายฟงซิ เอามาอวดหรือที่พูดนี่ ถาอวดก็อวดพอแมครูจารยมาแลว นี่ถอด
ออกมาจากความจริงของตัวเองที่ไมเคยเปน มันเปนขึ้นมา กราบเรียนทานอยางอาจ
หาญชาญชัยทีเดียว ทานเห็นสมควรแลวทานก็กระตุกละ เออ สารถีฝกมา ถามาตัวใด
มันผาดโผนโจนทะยาน มันพยศมาก สารถีเขาจะตองฝกมาของเขาอยางรุนแรง เอา
อยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกไมถอย เอาจนกวา
มานี้มันคอยลดพยศลงๆ การฝกเขาก็ลดลงตามๆ กัน จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานได
ไมมีพยศแลว การฝกเชนนั้นเขาก็งดไป
แตทานไมยอนมาไอหมาตัวนี้มันฝกยังไง อยากใหทานวา เราไมลืมนะ ทานไม
วาวาเทานั้น แตมันเขาใจแลว เหลานี้มันผานทางปริยัติมาหมด มีอยูในปริยัติหมดแลว
นี่ ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมไดนั่งตลอดรุง ทานกระตุกแลวก็ไมนงั่ ไมเชนนั้นมันจะเอาอีกนะ
มันของงายเมื่อไร กนแตกก็ เอา แตกถากิเลสไมแตกยังไมถอยนูนนะฟงซิ พอดีทาน
กระตุกเสียก็ยอมรับ ตั้งแตนั้นจิตนี้ตั้งไดแนนปงๆ เลย ตั้งแตเริ่มระฆังดังเปง ตัง้ สตินั่น
ละขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นนั่งตลอดรุง เรื่องจิตที่เสื่อมนี้ถาเสื่อมเราตองตาย
เพราะมันมีหลักเกณฑมา ทางปริยัติมีนะ พระโคธิกะทานไปบําเพ็ญสมณธรรม
ภาวนา ในหนังสือทานบอกวาฌานเสื่อม เสื่อมถึงหาครั้ง พอครั้งที่หกทานก็เอาเลย
ทานอยูไมไดทานทนไมได ทนทุกขทรมานไมได จิตเสื่อมๆ นี่ละฌานเสื่อม ฌานก็
แปลวาความเพง เพงก็เพงอยูท ี่จิตจะเพงไปไหน วาสมาธิเสื่อมก็ได วาฌานเสื่อมก็ไม
ผิด เพราะเพงอยูท ี่จิตอันเดียวกัน ทีนี้พอครั้งสุดทายทานก็เลยตายจริงๆ นะพระโคธิกะ
คือทานทนไมได เสื่อมหาครั้งหกครั้งทานทนไมได คําวาทนไมไดเหมือนอยางเราทนนี้
มันเขากันไดทันทีเลย เปนทุกขขนาดนั้น ทานเลยเอามีดมาเฉือนคอตาย
พอเฉือนคอเลือดทะลักออกจากคอนี้เลยพิจารณาเลือดตัวเอง เลยเปนธรรมขึ้น
ที่นั่น บรรลุธรรมปงขึน้ เดี๋ยวนั้นเลยกอนสิ้นชีวิต ทานเปนพระอรหันตในเวลานั้นนะ
พระโคธิกะ จนกระทั่งกระเทือนถึงพวกพญามารทั้งหลาย พญามารมาคุยเขี่ยหาจิต
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วิญญาณของพระโคธิกะ จนกระทั่งเมฆหมอกนีด้ ํามืดหมดบนทองฟา เพราะฤทธิ์ของ
พญามารมาคุยเขี่ยขุดคนหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะ พระองคนี้ตายแลวไปไหนๆ
เพราะพญามารเปนใหญกวาสัตวโลกทั้งหลาย ที่อยูใตอํานาจของพญามารพาใหเกิดให
ตายมาตลอด แลวจิตดวงนี้เล็ดลอดไปไหนจากอํานาจของพญามาร จึงมาคุยเขี่ยขุด
คนหา พระพุทธเจาก็ตวาดเลยทันที พญามาร เธอจะมาคนหาอะไร จิตวิญญาณของโคธิ
กะลูกเราตถาคตนะ ถาภาษาของหลวงตาบัวเธอคนจนวันตาย ยกโคตรเธอมาคนก็ไม
เจอละจะวางั้น ก็พระโคธิกะเปนพระอรหันตบรรลุธรรม นิพพานไปแลวนี่เธอจะคนหา
ที่ไหน ความหมายวางั้น นั่นละพญามารมาคนหา
ทานเข็ดถึงขนาดทานตาย ไอเรามันก็เข็ดแบบเดียวกันนี่ คือมันจะทนไมไดมัน
จะตายแบบไหนก็ไมรูนะ แตมันเชื่อในหัวใจดวงนี้นะมันเด็ด ถาไดไปทางไหนแลวมัน
จะขาดสะบั้นไปแบบเดียวกัน เอา ถึงตายก็ขาดเลยไปเลย เพราะฉะนั้นจึงบอกวา ถาเรา
ยังไมตายจิตเรานี้จะเสื่อมไปไมได ตั้งแตนั้นมัดคอเลย จิตเหมือนกับผูตองหาอยาง
อุกฉกรรจทีเดียว มัดไวเลยไมยอมใหเผลอ เอาจนกระทั่งผานไปได นี่เปนคติเครื่อง
เตือนใจ การภาวนาเปนอยางนั้น ไมใชทําเหยาะๆ แหยะๆ ถึงคราวหนักหนัก ถึงคราว
เบามันเบาของมันเองละ เพราะมันอยากเบาอยูแลว ถึงคราวหนักหนัก เอามันเต็มทีซ่ ิ
นี่ไดทํามาแลวมาสอนจึงไมสงสัยในการสอน ไดอุบายวิธีการจากวิธีใด ไดนํา
วิธีการนั้นมาสอน ใครจะไดมากนอยเพียงไรอันนี้เปนคติแลว จะไดมากนอยเพียงไรก็
เปนเรื่องของตัวเองที่จะไปพยายามปฏิบัติ นี่เราก็พยายามสอนทุกอยางแลว บังคับซิจติ
สติบังคับ สติที่จะดีหรือไมดีนี้ขนึ้ อยูกับผูปฏิบัติอีกเหมือนกัน มีความเฉลียวฉลาด
รอบคอบในตัวเองวิธีการของตัวเอง ถาสักแตวาตั้งๆ เฉยๆ นี้ไมไดเรื่องนะ ตองหาเหตุ
หาผล สําหรับเรานี้ดวยการอดอาหาร เราจึงบึกบึนจนกระทั่งถึงพรรษา ๑๖ แลว ๙ ป
แลวจึงฉันจังหันธรรมดา ไมอดอีก ตั้งแตนั้นตอไปไมอด ตัง้ แตพรรษา ๗ ถึงพรรษา
๑๖ เอาตลอดจนทองเสียเพราะมันไดสติ
พออดอาหารนี้สติคอยดีขึ้นๆ อดไปหลายวันเทาไรสติติดแนบกับตัวเองตลอด
ตื่นขึ้นมาพับจนกระทั่งค่ําไมปรากฏวาเผลอเลย นี่ไดผลจากการอดอาหาร ทีนี้คนเรา
มันก็จะตายเมื่อไมไดกินก็ตองกินบาง ถากินอันนั้นก็ลดลง มันก็มีอดบางอิ่มบางซัดกัน
อยูอยางนี้เรื่อยไปละ จนกระทั่งทองเสีย เสียก็เสียทอง เราไดอรรถไดธรรมภายในใจ
เปนคติเครื่องเตือนใจเพราะการอดการผอนอาหาร สติดีขึ้นเพราะเหตุนี้สําหรับเราเอง
องคอื่นก็จะดีไปคนละทาง เชน เนสัชชิอยางนี้ บางรายก็ไมนอน ไมนอนไปหลายคืน
เทาไรจิตยิ่งดีๆ ทานก็ตองหนักทางนั้น เรานี้อดอาหารผอนอาหารนี้มันไดดีทางนี้ เราก็
เลยทุกขขนาดไหนก็ตองบืนเอาทางนี้เรื่อยมา
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จึงไดนํามาสอนบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ใหพิจารณานิสัยตัวเองนะ ทาน
สอนไวอะไร ทานสอนไวเปนกลางๆ ถาไมถกู กับจริตของเราเราก็ปลอยเสีย เอาขอใดที่
ถูกตองกับจริตนิสัยของเรามันก็เปนผลเปนประโยชน สําหรับเรานี้อดนอนเราก็บอก
แลวไมถูกกับเรา อดนอนฟาดเอาเสียจน ไมนอนๆ เอาหลายคืนเทาไรจิตทื่อเขามา
รางกายของเราหนักทื่อไปหมด สะหมงสมองทือ่ ไปหมด อดไปเทาไรแทนที่จะมีความ
แยบคายเฉลียวฉลาด ไมฉลาด โอ อยางนี้ไมถูก นั่น ทดลองดูอดดูจนไดหลักไดเกณฑ
จากมันวาไมถูกก็ใหรู จากนั้นก็ปลอยเลย
ทีนี้มาทางอดอาหาร พออดอาหารนี้ไดดีๆ ปรากฏจับติด เพราะฉะนั้นจึงจับติด
ไปเรื่อยๆ ซิ ยากขนาดไหนลําบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะไดผลทางนี้ นี่วิธีการฝก
ทรมานเจาของ เพียงแตสักวาทําแลวทําๆ ทําลงไปไมมกี ฎมีเกณฑไมไดเรือ่ งนะ ตองมี
การพินิจพิจารณากฎเกณฑกับเจาของแลวก็ไดหลักไดเกณฑ นี่ไดพิจารณาเต็มกําลังทุก
อยาง ที่ไดมาสอนโลกอยูเวลานี้ก็ไดมาดวยวิธีการนี้ละ พินิจพิจารณาอะไรไมดีแกออก
ปดออก เอาอันนี้เขามาทดลองทดสอบ จนกระทั่งไดแลวจับติด เชน อดอาหารผอน
อาหารดี รูชัดแลว สติดีดีตลอด ปญญาดี ทีนี้เวลาจิตไดภูมิเขาไปเทาไรอดเทาไรยิ่ง
ละเอียดจิต ยิ่งกาวเขาสูสติปญญาอัตโนมัตินี้คลองเลย
อดอาหารมันชวยไดทุกแบบ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานมีสติดีอยูตั้งไดๆ จนกระทั่ง
ถึงสติปญ
 ญาอัตโนมัติ อดอาหารชวยเขาไปแลวยิ่งคลองตัว มันไมเสียสําหรับเราเองอด
อาหารชวยทั้งนั้นละ การอดอาหารสําหรับผูถูกกับนิสัยนะ ถาผูไมถกู กับนิสัยก็จะฝนอด
ไปทําไม แนะ ก็เราหาเหตุหาผลนี่นะ ใหพากันจําเอานะนักปฏิบัติ การภาวนาจะไมได
เรื่องไดราวอะไร เราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวสอนเรื่องจิตตภาวนา มันผานๆ ทุก
อยางจิตนักภาวนาผาน
เชน รางกายของเราพระพุทธเจาสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ให
พิจารณา เกสา โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง พิจารณา
จนมันคลองตัว ทีแรกก็เปนบทสมถะ คือนําคําเหลานั้นมาบริกรรม เชน เกสาๆ อยางนี้
มาบริกรรมใหจิตสงบ พอจิตสงบแลว เกสาๆ โลมา นี้กลายเปนอารมณของวิปสสนา
แยกธาตุแยกขันธ นั่นมันเปนหลายขั้น ทีแรกเปนอารมณสมถะคือเพือ่ ความสงบใจ เรา
กําหนดเกสาๆ โลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ตามบริกรรมอยูนั้น จิตก็สงบจากอันนั้น
ทีนี้พอตอไปจิตมีความละเอียดลออ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนอารมณของ
วิปสสนาคืออารมณของปญญาไปเลย
แยกธาตุแยกขันธแยกจนกระทั่งหมดในเนื้อในกายของเรานี้ มันเปนยังไงดูให
หมดทุกสิ่งทุกอยาง
มันจะรักจะชอบจะยึดจะถือจะแบกจะหามไปอะไรนักหนา

๘
พระพุทธเจาสอนใหปลอยใหวางดวยความรูเทาทันมัน แยกมันออกมาดูเกสา โลมาเปน
ตน ดูอันนี้ พอจากนีแ้ ลวก็ฟาดรางกายพังทลายๆ หมด เมื่อกิเลสตัณหาเกี่ยวกับ
รางกายนี้มันผานไปได รางกายนี้ก็หมดปญหา เอาพูดใหมันชัดๆ กิเลสตัณหาเกี่ยวกับ
รางกายก็คือกามราคะ เอาพูดใหชัด กามราคะนี้มันหนักอยูในเรื่องรางกาย พิจารณา
แยกธาตุแยกขันธออกนี้ รางกายมันสวยมันงามที่ไหนมันก็ปลอยออกๆ จนกระทั่งมัน
ผานปงไปไดแลว ทีนี้เวลาพิจารณารางกายนี้ชํานิชํานาญ ราคะตัณหาขาดไปแลว ทีนี้อัน
นี้มันปลอย นั่นเห็นไหมละ
ทั้งๆ ที่พิจารณาอยูงั้นละ แตเวลามันอิ่มตัวแลวนี้ เรื่องรางกายอิ่มตัวแลวมัน
ปลอย เปนนามธรรมไปแลวที่นี่เขาสูใจ รูปธรรมคือรางกายเปนสําคัญ สรางกิเลส
ตัณหาก็สรางที่นี่ รูเทานี้แลวละกิเลสตัณหาก็ละที่ตรงนี้ ผานจากนี้ไปแลวก็เปนอารมณ
ของธรรมลวนๆ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดดับๆ พิจารณาเขาไป จนกระทัง่
เขาถึงจิต เอาพูดใหมันชัดๆ แตพูดยนๆ เอานะ ถาพูดมากตามรองรอยที่ไดพิจารณา
มาไมสิ้นสุดละ ตองยนเอามา เอาใจความยอๆ ความเกิดความดับสัญญาอารมณ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดจากจิตๆ ไมวาดีวาชั่วเกิดแลวดับๆ วิ่งเขามาหา
จิตๆ
จนกระทั่งมันทดสอบของมันไดความคลองแคลววองไวชัดเจนแลว มันก็ผึงเขา
หาจิต อะไรอยูในจิต อวิชชาอยูในจิต นั่น ตีเขาไปตรงนั้น อวิชชาขาดสะบั้นไปแลวหมด
ทีนี้คําวาหมดหมดยังไงที่นี่ฟงอีกนะ พอมันหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ ไมมีในพระอรหันตในจิตพระอรหันต กรรมฐานทั้งหลายไมมีใน
จิตของพระอรหันต ผานหมดแลวนี้เปนสมมุติทงั้ มวล จะเรียกวาเปนกรรมฐานปลอมก็
แลวแตเถอะ ทีนี้ทานไมมีกรรมฐานนะ ผานไปหมด เพราะเปนทางเดินเขาใจไหม
ทางเดินเพื่อความพนทุกข ผานไปแลวจะมากอดบันไดอยูยงั ไง มากอดทางอยูยังไง
ผานไปแลวก็เขาบานเขาเรือนซิ นี่ผานเขามาก็เขามาในวัด จะไปกอดหนทางอยูไดยังไง
นี่ละทางเดินของพระนิพพาน พิจารณาตั้งแตอสุภะทางรางกาย พอหมดปญหา
นี้มันอิ่มตัวมันก็ปลอยอันนี้ ปลอยรางกาย กามราคะหมดแลวปลอยรางกาย เรียกวา
เปนการฝกซอมที่ยังไมเต็มภูมิ สอบไดหาสิบเปอรเซ็นต ทีนี้ก็ฝกซอมอันนี้ละ เอา
รางกายนี้ฝกซอม จนกระทั่งรางกายวางไปหมดไมมอี ะไรทีจ่ ะเกิด วาอสุภะอสุภัง
พิจารณานี้ไมทัน เกิดพับดับพรอมๆ จะแยกธาตุแยกขันธไดยังไง นี่มันก็รูกันชัดๆ
จนกระทั่งแย็บๆ ดับพรอมๆ จากนั้นพรึบเขาหาจิต เหลานี้ไมมีแลวเอาอะไรมาเปน
กรรมฐาน ปลอยวางหมดแลวดวยกรรมฐานมาจากที่ไหน ยึดก็ยึดกรรมฐานติด
กรรมฐาน ผานกรรมฐานไปแลวติดอะไร นั่นใหมันชัดๆ อยางนั้นซิ ผูพิจารณาปฏิบัติ

๙
นี้พูดมาตามเรื่องที่ไดเคยผานพิจารณามาอยางนี้ กรรมฐานนี้ผานหมด พอเลยสมมุติ
ไปแลวไมมกี รรมฐาน พระอรหันตทานทานไมมีกรรมฐานนะ ก็กรรมฐานเหลานี้เปน
ทางผานเขาใจไหมทางเหยียบไป พอพนไปแลวก็จะมากอดหนทางอยูทําไม เอาละพา
กันเขาใจแลวนะ พอ จะใหพร
ฟงไหมละวันนี้ เคยไดยินไหมที่วาเทศนเรื่องปฏิบัติกรรมฐานๆ ไปจนกระทั่งถึง
กรรมฐานไมมี วันนี้พูดขนาดนั้น เคยไดยินไหมอยางนี้ ไมมี มีในภาคปฏิบัติเปนอยาง
นี้ๆ ตองเอาความเปนอยางนี้ออกมาพูดซิ พระพุทธเจาผานไปแลวรูแลวสอนโลกได นี้
ปฏิบัติทางสายเดียวกัน มันเปนยังไงมันก็เปนอยางนั้น ที่วาไมมีกรรมฐาน ก็ทานปลอย
หมดแลวจะเอาอะไรมามีเขาใจไหม ทางก็ผานมาแลวมาถึงบานแลวยังจะไปกอดบันได
กอดทางไดยงั ไง แนะ นั่นละกรรมฐานนี้เพื่อเปนทางเดินถึงพระนิพพาน พอถึงปง
เทานั้นละนิพพานหมด เพราะฉะนั้นจึงวาพระพุทธเจาพระอรหันตทานไมมีกรรมฐาน
บอกตรงๆ เลย ใครจะวาบาเอาวาไป หลวงตาบัวเทศนอยูเดี๋ยวนี้นะ เทศนอยางถนัด
ชัดเจนในหัวใจ ไมไดมาลูบๆ คลําๆ สอนแบบลูบๆ คลําๆ นะ สอนอยางจริงจัง เวลา
มันผานไปยังไงๆ ผึงเลย
อยางที่เขาวานิพพานเปนอัตตาบางเปนอนัตตาบาง นั่นใสผางเขาไปเห็นไหม นี่
เอาความจริงออกผางเลย ก็ผานมาเปนอยางนั้นๆ ไอลูบๆ คลําๆ แลวมาเถียงกัน นี่ไม
ลูบ ผึงไปเลย แลวใครจะเถียงก็เถียงซิ นิพพานคือนิพพานเปนอื่นไปไมได นั่น ก็ถอด
ออกมาจากนี้ กาวเดินมายังไงๆ พูดออกจากความจริงมันจะผิดไปไหน เทศนวาหยุด
แลวมันบาขึ้นอีกแลวนั่น ไป จะใหพร (คือคําวาวางนะคะที่ไมคอยเขาใจกัน คําวาวาง
คือวางจากกรรมฐาน วางของพระอรหันตไมเหมือนวางของปุถุชน) วางจากสมมุติโดย
ประการทั้งปวงนั้นถูก รวบหมด ขึ้นชือ่ วาสมมุตินี้วางหมด ไมมีสมมุติใดเขาไปเกี่ยวของ
เลย แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีเขาไปเกี่ยวของจิตพระอรหันต จึงวาสมมุตินั่น กิเลสเปน
ตัวสมมุติ กิเลสละเอียดๆ สมมุตกิ ็เปนละเอียดๆ พอกิเลสขาดปบสมมุติหมดเขาใจ
หรือละ นั่นละวางตรงนั้นแหละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

