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ใครจะแจงธรรมะอยางเรามีไหม
(คุณบุษราฝากถวายเจาคะ) บุษราเขาอยูที่ไหนเดี๋ยวนี้ (อยูกรุงเทพเจาคะ กําลัง
จะเดินทางไปอเมริกาวันที่ ๒๖ เจาคะ) ลูกสาวหรือใคร (ทั้งลูกสาวลูกชายจะไปอยูท ี่
โนนเจาคะ) เดี๋ยวปบโนนเดี๋ยวปบนี่อยูเรื่อย มันอดคิดไมได แลวก็อดถามไมไดจึงถาม
นี่ละ กรรมฐานบายังไงวาอยางนี้ ลูกก็เลี้ยงมันมาจนหมดกําลังความสามารถแลว จะไว
ที่ไหนที่ควรจะอยูกอ็ ยู ควรจะภาวนาตัวเองเลี้ยงตัวเองก็เลี้ยงบางซิ เลี้ยงแตลูกไมได
เลี้ยงตัวเอง มันพันกันอยูตลอด พูดงายๆ ฟงแลวฟงไมไดวางั้นเถอะ ก็มันฟงแลวฟง
เลาจนเบื่อจะฟงไดยังไง เมื่อเบื่อแลวก็หยุดละซิจะวาไง
ลูกก็เปนลูก เขาอยูยังไงก็ใหเขาอยู เราเปนเราจะภาวนาอะไรก็ภาวนาไปเรื่อยๆ
แกอยูโนนแกก็ภาวนาของแกอยูงั้นละ ไมขูไวไมได ตองมีขูเรื่อย จิตดวงนี้มันก็เปนของ
มันอยูงั้นละ ไปอยูไหนมันก็เปนของมันเอง เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน ถาเปน
โดยลําพังจะหมุนติ้วเลย ถามีนั้นมีนี้ เหมือนจับปากกาทั้งจับทั้งเขียน แลวมีอะไรมา
หือๆ จอ พอแลวปบเขียน เกี่ยวกับงานขางนอกจับปากกา พองานขางนอกผานก็เขียน
จิตอันนี้เปนอยางนั้นนะ
นิสัยแกใจเด็ดอยู เราชม ใจเด็ด เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ไมงั้นไมไดกิเลส
เหยาะแหยะไมไดมันเหยียบหัวเอาเลย กิเลสเร็วที่สุด ตองมีเด็ดเดีย่ วเฉียบขาด
ไมอยางนั้นไมทันกัน
นักภาวนาใดที่ตั้งสติดี นัน่ ละจะตั้งตัวได สติเปนสําคัญมาก คํานี้ย้ําแลวย้ําเลา
สติ ลงสติไดจอแลวกิเลสเกิดไมได กิเลสจะเกิดเวลาเผลอ พอเผลอแพล็บ ความคิด
สังขารนั่นละ กิเลสออกมากับสังขาร สังขารเปนเครื่องมือของกิเลสมันจะแพล็บออกไป
พอออกไปแลวกวานเอาไฟมาเผาเจาของ ถาสติดอี ยูแลวไมเกิด นักภาวนาตองสําคัญที่
สติ ไมมีสติแลวภาวนาไปก็เทานั้นแหละไมไดเรื่องอะไร เรื่องสติสําคัญ ไมไดหางจากใจ
แหละสติ สติจออยูอ ยางนี้เรียกวาสติ เชนเราภาวนาบริกรรมคําไหน สติจออยูกับคํา
บริกรรมเรียกวาสติ ถาหยุดจากคําบริกรรมแตรูตัวอยูตลอดเรียกวาสัมปชัญญะ เอาไป
ปฏิบัติดูซินะเรื่องสติอยางที่เราวานักภาวนา สติจับปบไมใหเผลอกิเลสจะเกิดไมได มัน
จะหนาแนนขนาดไหนเกิดไมได มันดันออกๆ สังขาร มันอยากคิดอยากปรุงมันดันออก
แตธรรมคือคําบริกรรมของเราปดชองมันไวไมใหออก สติยังอยูนี้มันออกไมได กิเลสก็
เกิดไมได ถาอันนี้ออก ปรุงพับกิเลสออกแลว หลั่งไหลออกแลวก็สรางไฟใหเจาของ

๒
ใครตั้งสติดผี ูนั้นแหละนักภาวนาจะตั้งตัวได ถาสติไดขาดวรรคขาดตอน หรือ
นานๆ มีทีหนึ่งไมเปนทา สติตองจอเรื่อย สติในเบื้องตนเปนความจําเปนอยูแลว พอ
เริ่มภาวนาเริ่มสติพรอมกันเลย ผูที่จะตั้งใจเอามรรคเอาผลจริงๆ เอาเถอะ ตั้งสติใหดี
เหมือนกับวาเกาะชายจีวรพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา ถาผูมีสติกับความเพียรจับติดๆ
ตลอดๆ นี่ในเบื้องตน ทีนี้พอถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตินั้นมันก็หนุนไปจากสติที่ลมลุก
คลุกคลานนี่แหละ ไปสติปญญาอัตโนมัติ คือสติปญญาอัตโนมัตินี่หมายความวาไมได
บังคับ ไมไดผลักไมไดไสใหเปนความเพียร หากเปนเองๆ หมุนอยูอยางนั้น เหมือนลม
หายใจเรามันหายใจของมันอยูอยางนั้น
ที่วาสตินี้รูตัวอยูอยางนั้น ตอไปกับปญญาก็กลมกลืนเปนอันเดียวกัน ทีแรกสติ
มากอน จากนั้นก็ปญญา ปญญามา มาแลวก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ ทั้งสติทงั้
ปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกันโดยลําพังตนเอง เรื่องความเพียรมีหลายขั้น การ
พิจารณากรรมฐานก็มีหลายขั้นหลายตอน สักแตวาทําๆ ไมมีผูแนะบอกชัดเจนแนนอน
ก็ลําบากเหมือนกัน ทําไปงูๆ ปลาๆ ไมคอยไดเรื่องนะ นี่ผูแนะผูสอนดวยความแนนอน
หลักเกณฑดี จับไดๆ ตามไดเร็ว นี่สอนบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายก็สอนอยาง
แนนอน สอนอยางแมนยํา เพราะเราผานมาแลวทั้งนั้น ที่นํามาสอนนี้ผานมาหมดแลว
เพราะฉะนั้นจึงแนนอนวาไมผิดการสอน
ผิดก็เปนครูสอนเรามาแลว ถูกก็เปนครูสอนเรา ยึดปบๆ อะไรผิดปลอยปบๆ
นี่เปนครูเปนอาจารยเราความผิดความถูก จับมาบํารุงตัวเอง ตอจากนั้นสอนคนอื่นก็ไม
สงสัยวาจะผิดไปไหน เรื่องสตินี่สําคัญทีเดียว ทีนี้สติขึ้นกับอะไรอีก มีอะไรเขาไป
เกี่ยวของสติอีก มันเกี่ยวโยงกัน การทําความเพียรทานบอกอุบายวิธีการหลายอยางที่จะ
เปนเครื่องพยุงความเพียร ตองไดระวังสติ สมมุติวาเราฉันมากๆ ตั้งวันยังค่ําลมวันยัง
ค่ํา เอาอยางนี้นะ จะตั้งขนาดไหนก็ตั้งเถอะถาลงสังขารรางกายอิ่มหนําสําราญแลว สติ
จะลมๆ ตั้งไมขึ้นตั้งไมอยู ตรงนี้อันหนึ่ง จําเอาไวนะ
เรื่องอาหารสําคัญมากกับสติ คืออาหารมีกําลังวังชา พอฉันไปมากกินไปมาก
อาหารมีกําลังวังชา กิเลสหนาขึ้น เฉพาะอยางยิง่ ราคะตัณหาหนาขึ้น ทานทั้งหลายฟง
เอานะ นี่สอนเพื่อแกจากสิ่งเหลานี้ จึงสอนใหชัดเจน ถาลงฉันจังหันอิ่มหนําสําราญแลว
สติมีแตสอนกันเทานั้นไมคอยไดเรื่อง ตองผอนลง หาเหตุหาผลใสกันเรื่อยๆ ฉันนอย
ทานนอยไมใหเต็มสัดเต็มสวน เปนยังไงสติ ดู แลวอดแลวเปนยังไงสติ นี่หมายถึงนัก
ปฏิบัติจริงๆ เชนนักบวชตองไดปฏิบัติอยางนั้น ไมอยางนัน้ ไมไดไมถกู ไมเปนเรื่อง
แหละ ความเพียรก็วาไปอยางนั้นแหละ ถาลงสติไมดีแลวความเพียรก็อยางนั้นแหละ
ถาสติดีจับติดๆ ความเพียรจะตั้งไดๆ ตั้งไดเรื่อย
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จิตใจของเรานี้ตั้งไดดวยสติ สติตั้งแลวความเพียรจะคอยหนาแนน ความสงบ
รมเย็นของจิตก็จะมีขึ้น สติสําหรับเราเองไดเคยพิจารณาแลว ปฏิบัติ อดนอนก็อด ใน
ธุดงค ๑๓ ที่ทานแสดงไว เชน เนสัชชิ ไมนอนบางอะไรบาง แตการอดอาหารทานไม
บอกในธุดงค หากมีในที่อื่น เชนทานยกออกมาในบุพพสิกขา มี เรื่องอดอาหารผอน
อาหารมี แตในธุดงค ๑๓ ไมมี ออกมาจากไหนก็คําสอนพระพุทธเจาจะเปนอะไรไป
ในบุพพสิกขาทานสอนไววา ถาอดอาหารเพื่อโอเพื่ออวดตน วาอดวาทนได
อยางนั้นอยางนี้ ปรับอาบัติทุกขณะ ฟงซินะ ความเคลื่อนไหวปรับอาบัติตลอด เรียกวา
หามไมใหอด ความหมายวางั้น ถาอดปบเพื่ออยางนี้แลวปรับอาบัติตลอด ทานแสดงไว
ในบุพพสิกขา ถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อชําระกิเลสอดเถิด นั่น เราตถาคตอนุญาต
ฟงซินะ อดเถิดเราตถาคตอนุญาต ถาอดแบบนั้นแลวอยาอด ปรับอาบัติเลย คือไมเกิด
ประโยชนอะไร มันสงเสริมกิเลสตางหาก อดเพื่อโอเพือ่ อวดตัวเองนั้นเปนเรื่องของ
กิเลส ทานจึงตัดทันที ปรับโทษตลอด ในคัมภีรมีอยางนั้น
คัมภีรก็คือองคศาสดาอยูในคัมภีรจะอยูที่ไหน เพราะฉะนั้นการที่ทานอนุญาตไว
ธุดงค ๑๓ ขอเหลานี้ ใหเราเลือกเอาขอใดๆ ปฏิบตั ิ อันนี้ตามแตจริตนิสัย การอยูในปา
การอยูในปาชานี่เปนพื้นฐานอยูแลวในธุดงค ๑๓ อดนอนอยางนี้มีแยกออกไป เราก็
เคยแลวอดนอน อดไปกี่คืนๆ อดไปเทาไรยิ่งทื่อเขาๆ ตลอดทื่อไปหมดทั้งตัว อาว มัน
ไมไดเรื่องไดราวอะไรอดอะไรนี่วะ หยุด ไมเอา อยางนั้นละ เห็นวาไมถูกสําหรับนิสัย
ของเรา ธรรมะทานวางไวกลางๆ แลวแตนิสัยของใครจะถูกตองกับอะไรใหเอาไป
ปฏิบัติ ทีนี้เรื่องอดอาหารนี่มานี้จับนี้ติด ติดเลย ตั้งแตเริ่มออกทีแรกแหละ เรื่องอด
อาหารผอนอาหารของเราจับติดมาตั้งแตนั้น เพราะไดผลๆ อดมากเทาไรรางกายจะ
กาวขาไมออก แตจิตนี้เหมือนจะเหาะเหินเดินฟา สตินี้แนวๆ มันเห็นผลอยูอยางนี้
สวนความอิ่มของเรารางกายของเรา กินใหอิ่มเมื่อไรมันก็ไดกําลังมาทันที แตกําลัง
ทางดานธรรมะมันยากนะ
เราอดจนจะเดินบิณฑบาตไปในหมูบานเขาไมถึง ออนขนาดไหนรางกาย พอฉัน
เสร็จแลวกลับมานี้มาแขงสูไมได เขาใจไหม กําลังวังชาดีดผึงทันทีรางกาย แตใจไมได
ดีดนะ ลําบากมาก เพราะฉะนั้นจึงตองพยุงทางใจใหมาก เพราะเราตั้งใจจะมุงตอ
ภาวนาเพื่อจิตใจโดยถายเดียว กําลังทางรางกายเมื่อไรก็ไดไมยากอะไร สําคัญที่ใจ ทีนี้
มันอดไปตลอดไมไดก็คอื วา รางกายก็เปนเครื่องมือสําหรับบําเพ็ญ ถาอดมันตายเสีย
อยางนี้จะวาไง ไปไมรอดมันขาดประโยชน ก็ตอ งมีอดบางอิ่มบาง ฟดกันไปอยางนั้น
เรื่อยเลย ถารางกายมีกําลังบางทีนี้ก็ผอนลง ทางจิตใหมีกําลัง หนุนจิตเขาไป

๔
นี่ละวิธีการภาวนา ทานทั้งหลายจําเอานะ นี่ผานมาหมดแลวไมใชธรรมดา การ
ภาวนานี่ทดสอบตัวเอง รอยสันพันคมกิเลส เราจึงไดรูเวลามาทดสอบพินิจพิจารณา
บวกลบคูณหารตัวเอง จะออกชองไหนๆ มันก็มาไดจากการพิจารณา สําหรับเราเองอด
อาหารผอนอาหารแมนยํา ทีนี้เวลาอดไปมากๆ มันก็จะตาย ก็ตองกินบาง ตองมีอดมี
อิ่มฟดเหวี่ยงกันไป ไมใหอดมากเกินไปรางกายมันจะพังกอน ถาใหรางกายมากรางกาย
ก็จะทับจิตอีกแหละ จึงตองไดพยุง ใหพากันจําเอา
สตินี้ขึ้นอยูกบั อาหาร ถาอาหารมากๆ แลวรางกายมีกําลังมันคึกคะนอง คําวา
คึกคะนอง เราพูดนี้เราพูดเปนธรรมลวนๆ ใครอยาเอาเรื่องกิเลสเรื่องกามกิเลสวาเปน
ของหยาบวาเปนอะไร พูดอยางนี้ขัดตอหูตอใจของกิเลส เราตองใหลองทางธรรมซิ ขัด
กิเลสขัดไป ขอใหโลงทางธรรมะทีจ่ ะกาวออกพนกิเลสไปได เอาตรงนั้น เวลาเราฉัน
มากๆ เขาไป อิม่ หนําสําราญจริงๆ แลวไมเปนทานะภาวนา ภายในมันจะรูนะ ภายใน
จิต มันไมแสดงออกทางรางกายละ เมื่อรางกายมีกําลังแลวในจิตนี้มันจะยิบแย็บๆ ไม
ยิบแย็บไปไหนละ มันไปหาตัวผูตัวเมียนั่นนะ ไปหากามกิเลส มันจะยิบแย็บๆ มันรู
แลวนะ ไมตองแสดงทางไหน เพียงยิบแย็บในจิตมันรูแลว ก็มันจะฆากันที่นั่นนี่นะ
ทีนี้ก็พลิกใหมๆ อยูอยางนั้นเรื่อย เพราะฉะนั้นอาหารจึงตองไดผอ นตลอดเวลา
เมื่อผอนแลวธรรมะก็กาวไดๆ นี่วิธีการปฏิบัติ การพูดอยางนี้หยาบไหม ทานทั้งหลาย
พิจารณาซิ กิเลสตัวนี้มันอยูกับใคร มันมีอยูกับทุกคน การแกกิเลสตัวนี้ไมเอาอุบายวิธีนี้
มาใชจะเอาอุบายไหน เอา วามาซิถาวาพูดหยาบนะ จะปลอยใหกิเลสเหยียบหัวไป
ตลอดเหรอ นี่ไดทดลองดูทุกอยางๆ
สําหรับเราเองนิสัยเราไปทางอาหาร จึงตองไดทนทุกขทรมานมาก จนกระทั่ง
ทองเสีย ทองเสียก็ไมสนใจ ถายจนหมดๆ ก็ไมสนใจเพราะจิตมุงมั่นตอธรรมมากที่สุด
ขอใหธรรมไดมีกําลังเปนที่พอใจ มันก็หมุนติ้วๆ ไปเรื่อย แลวก็ไดมาดวยอํานาจของ
ธรรม อดอาหารนี่ดีทุกขั้นนะ ขั้นหยาบๆ ก็ตั้งสติได ขั้นละเอียดเขาไปกวานั้น จิตใจ
แนนหนามั่นคงเขา ทีนี้ขั้นปญญา อดอาหารมากเขาไปเทาไรสติปญญายิ่งหมุนคลองตัว
นั่น เรื่องผอนอาหารสําหรับผูถูกจริตเปนอยางนั้น
สติเปนพื้นฐาน สตินี้จะเผลอไปไมได เปนพื้นฐานสําคัญ จนกาวเขาถึงมหาสติ
มหาปญญา ออกจากสติที่เราตั้งลมลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆ ทําตองสังเกตพิจารณา
เจาของไมเชนนั้นไมไดเรื่องนะ นักภาวนาที่โลเลๆ เรานั้นคือหาหลักยึดไมได ภาวนา
เลยโลเล ตอจากนั้นก็โลเลออกไปขางนอก เลยกลายเปนโลกไปหมดใจ ถาใจมุงตอ
ธรรมอยูแลวตองเปนอยางที่วานี่ ผูปฏิบัติตองสังเกตตัวเอง
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เราเปนอาจารยสอนหมูเพื่อน นําอุบายวิธีการ เชนอยางอดอาหารเราก็บอกวา
อันนี้ไมใชคําสั่ง อันนี้ไมใชคําสอน เปนคําบอกเลาธรรมดาตามจริตนิสัยของใครที่ชอบ
จากนั้นก็ยอนมาหาตัวเอง สําหรับนิสัยของผมแลวชอบทางการอดอาหาร ตามแตใคร
จะพิจารณายังไง คือไมใชคําสั่งไมใชคําสอน เปนคําบอกเลาธรรมดาซึ่งแทรกไปกับคํา
สอนนั้นแหละ ทีนี้เมื่อมันไดผลไดประโยชนแลว กลายเปนคําสอนเขามาแลว และ
กลายเปนคําสั่งเขามา เขาใจไหม เมื่อไดผลแลวก็เปนคําสอน คําสอนก็เปนคําสั่ง
เด็ดขาดๆ เขาไปเรื่อย ธรรมเปนอยางนั้น
สตินี้เวลาลมลุกคลุกคลานมันก็เปน ตั้งพับลมผล็อยๆ แตเวลาตั้งไมหยุด หา
อุบายวิธีเสริมสติใหดี เชนผอนอาหารหรืออดนอนหรืออะไรถาถูกจริตนิสัยเพื่อสติดขี ึ้น
ก็เอา ทําลงไปๆ ทีนี้พอสติตั้งไดแลวเอาละที่นี่ เรงๆ เลย อยางที่วาสติกับปญญาเปน
อันเดียวกันไมมีเวลาเผลอนี้ นี้เปนธรรมชาติของมันไมตองบังคับ สติปญญาอัตโนมัติ
คือความเพียรอัตโนมัติไปเลย นี่กิเลสจะพังละที่นี่ พอกาวเขานี้แลวกิเลสพังทั้งนัน้
กิเลสจะเกิดใหมขึ้นมาไมมี ขั้นสติปญ
 ญาอัตโนมัตินี้กิเลสเกิดใหมไมได ทีม่ ีอยูแลวมีแต
คอยจะดับลงๆ แตขั้นทีส่ ติปญญาเปนอัตโนมัติ ตองฟดเรื่องกามกิเลสใหหนักกอน เอา
พูดใหฟงชัดๆ พิจารณารางกายนี้แหลกไปหมดเลย แหลกๆ ตลอด เรียกวาพิจารณา
อสุภะอสุภัง พิจารณารางกาย
ใครกาวเดินทางกายคตาสติ พิจารณาทางรางกายมากเทาไร ผูนั้นจะอาจหาญๆ
ทางจิตใจนี้จะอาจหาญเรื่อยๆ ฟงใหดีนะทุกคน นําความจริงมาพูดใหถูกตอง ไมผิดที่
พูดมานี้ นี่ไดฟดพอแลว เวลาเราพิจารณาทางอสุภะอสุภังมันคลองตัวของมันดีแลวนี้
มองดูสัตวดบู ุคคลดูหญิงดูชายนี้มันเปนกองกระดูกไปหมดเลย ถาเปนเนื้อก็แดงโรไป
หมด หนังไมมี มองเห็นนี้มันทะลุเขาไปขางในกอนแลว นี่ละปญญา พิจารณาทะลุเขา
ไปทะลุ กับเขาออกๆ เหมือนเขาคราดนา คราดกลับไปกลับมาจนมูลคราดมูลไถแหลก
ละเอียด ควรแกการปกดํามันก็ปกดําเอง
อันนี้พิจารณาสิ่งเหลานี้ รางกายนี้ใหมันแหลกลงไปๆ จนกระทั่งคลองตัว
มองเห็นอะไรๆ นี้ไมไดเปนสัตวเปนบุคคลเปนหญิงเปนชายนะ อํานาจของสติปญญา
แกกลาแลวมันทะลุเขาไปหมด เปนกองหนังกองกระดูกไป เปนของสกปรกโสมมไป
หมดในรางกายของเรา นี่ละปญญาเปนไดผฝู ก เปนไดดวยกันถาฝก ไมฝก ไมไดใจตอง
อาศัยการฝก ฝกใจนี้แลวก็แตกกระจายไปหาปญญา ไปหาสติ ฝกสติฝกปญญา
ตอจากนั้นก็กระจาย มองไปไหนนี้ไมมีวาหญิงวาชาย มีแตกองกระดูกๆ หรือกองเนื้อ
กองหนัง กองอสุภะวางั้นเถอะ ในรางกายของคนคนนั้นทั้งหญิงทัง้ ชาย นี่คือทาง
วิปสสนาแกกลาเขาไปแลวเปนอยางนั้น
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ทีนี้เอาอันนี้จนกระทั่งอันนี้ขาดสะบั้นลงหมดเลย นี่เราจะพูดตอนนี้เปนตอน
ชุลมุนวุนวาย การพิจารณาอสุภะอสุภังรางกายนี้เปนการพิจารณาที่หนักมาก เอาจน
ชุลมุนวุนวาย ทีนี้เมื่อมันคลองแลวๆ เรื่องอสุภะอสุภังนี้มันจะรูเอง อันนี้เราบอกไมได
ใหเปนเรื่องเจาของเองวาราคะตัณหามันจะขาดตอนไหน มันจะขาดดวยอสุภะอยาง
เดียวไมได มันมีสาเหตุอีกอันหนึ่ง อสุภะนี้เปนปากเปนทางที่จะเขาหาทางฆากิเลสราคะ
ตัณหานี้ได คือตองพิจารณาอันนั้นใหคลอง เมือ่ อันนั้นคลองตัวแลวมันจะฟดจะเหวี่ยง
กันเอง
ทีนี้ก็หมุนเขามาๆ อสุภะอสุภังมากลายเปนใจดวงเดียวนี้หมดเลย เหลานั้นอสุ
ภะอสุภังมันเปนนอกไปแลวที่นี่ ตัวอสุภะจริงๆ ตังหลอกจริงๆ คือใคร เปนขึ้นกับใจ
ตัวเอง มันหมุนเขามาๆ ใจเลยกลืนเอาอสุภะอสุภังเขามาเปนตัวของตัว ใจทั้งดวงเปน
อสุภะทั้งหมด แตมันเอานั้นมาหลอกเฉยๆ แตเปนทางเดินเขามานะ เวลาผานไปแลว
เรียกวาอันนั้นเปนหลอก เวลาการดําเนินถูกตอง พอเขานี้แลวๆ ใจมันก็เปนอสุภะอสุ
ภัง ใจเปนผูหลอกตัวเอง ใจเปนผูยึดตัวเอง.ทางนีม้ ันก็ปดผึงเลย นั่น นี่เรียกวาอสุภะ
อสุภังนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวเขามาสูใจอันเดียวแลว
นี่ละราคะขาดตรงนี้ เอา ฟงใหมันชัดนะ ขาดตรงนี้ พอมันเขาถึงใจนี้ผึง อสุภะ
อะไรขาดสะบั้นไปหมดเลย ทีนี้มันก็หมุนอยูที่ใจนี้ ฝกซอมกันที่ใจที่มาอสุภะอสุภังมัน
มาเปนที่ใจๆ มันกลืนเขามาแลวเขามาสูใจนี้ พอปรุงขึ้นเรื่องอะไรเปนขึน้ จากใจๆ ภาพ
ขางนอกไมมๆ
ี แตกอนภาพขางนอกเปนสําคัญนะ จาๆ ไปที่ไหนเห็นแตกองกระดูกๆ
ทีนี้กองกระดูกหมุนเขามาหาใจของเรา พอปบนี้กองกระดูกเกิดขึ้นที่ใจ อะไรเกิดขึน้ ที่
ใจ อสุภะอสุภังทั้งหมดเกิดขึ้นที่ใจๆ ออ นี่กิเลสอยูที่นี่ ราคะตัณหาเกิดที่นี่ๆ มันดับที่นี่
นั่นที่นี่มันรู
ฝกซอมจนกระทั่งมันละเอียดลออที่นนี่ ะ เอาอสุภะนั่นละฝกอันนั้นมันหากเขา
มากลืนอยูในใจเปนอยูในใจ จนกระทั่งใจนี้อสุภะอสุภังนั้นพิจารณาแยกไมทัน พอ
ปรุงขึ้บพับดับปุบๆ ทีนี้เราจะแยกอันนั้นอันนี้ๆ เปนนี้ไมไดนะ มันรวดเร็วของมัน พอ
ตั้งปบดับปุบ ๆ ดับที่ใจๆ หลายครั้งหลายหนแหลกเขาไปๆ สุดทายวางไปหมดเลย อสุ
ภะไมมี นั่นเห็นไหมละ อสุภะเริ่มไมมีตงั้ แตนี้ แตยังไมเด็ดขาดนะ นี่ละกองชุลมุน
ความเพียรของผูละกิเลส มีกามกิเลสเปนตน หนักอยูตรงนี้ละหนักมากทีเดียว เรียกวา
ชุลมุน จะวาสติปญญาอัตโนมัติก็ไมถูก อันนี้มันชุลมุนยิ่งกวานั้นอีก ไมมจี ังหวะจะโคน
แตหมุนไมวาลวดไหนลายใด พอสันลงสันลง พอคมคมลง ลงตลอด มันฟนกันไมหยุด
ไมถอยนี่เรียกวาชุลมุน
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พออันนี้ขาดไปแลวมันก็เปนสติปญญาอัตโนมัติไปละที่นี่
เอานี้ละฝกซอม
เรื่อยๆ จนกระทั่งหมดสภาพของรางกาย สุภะอสุภังหมดปญหาไปเลย วางไปเลย ทีนี้
หมด จิตใจวางละที่นี่ ไมมีอสุภะอสุภัง เริ่มไมมีละ ตั้งขึ้นพับดับปุบๆ จากนั้นก็มีแต
นามธรรมความคิดปรุงของจิต คิดดีก็ดับ คิดชั่วก็ดับ คิดขึ้นที่ใจดับลงที่ใจๆ ใจมีอะไร
เปนตนเหตุใหเกิดใหดับของสังขาร ก็มีอวิชชา มันก็ไหลเขาไปหาอวิชชา สุดทายก็ไปพัง
ที่อวิชชาขาดสะบั้นลงไปเลย ทีนี้ความคิดความปรุงมีแตเปนขันธลวนๆ ไปเสีย แนะ แต
กอนขันธอันนี้ความคิดความปรุงเปนกิเลส
เพราะกิเลสมันออกมาเอาขันธนี้เปน
เครื่องมือใช ขันธนี้เลยกลายเปนกิเลสไปตาม พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวขันธนี้มี
ธรรมดา
อยางขันธพระอรหันตนี้เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลส ความคิดความปรุงสัญญา
อารมณอะไรเหลานี้ สักแตวารูๆ ไมเปนกิเลสเพราะใจไมเปนกิเลส ใจหมดแลวกิเลส
นั่นเปนขั้นๆ นะการพิจารณา นี่ทานเรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ ตั้งแตนี้ไปแลว ตั้งแต
เลยอสุภะอสุภังไปแลวเปนสติปญญาอัตโนมัติ ทีนี้มีแตจะหมุนลิ่วๆ เลย หรือหมุน
เรื่อยๆ ก็ได แลวสุดทายนิพพานก็อยูชั่วเอื้อมๆ ไมไดหลับไดนอน กลางคืนกลางวัน
เพลินตลอด เพลินตอความเพียรอัตโนมัติ นอนไมหลับตลอดรุงก็มี กลางวันมันจะไม
หลับอีก เพราะมันหมุนของมันที่จะใหพนทุกข จึงวาเหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อม มหา
ภัยก็ติดแนบมาๆ ที่จะหลุดพนก็ติดแนบกันอยูนี้ก็พุงๆ สุดทายก็พังเลยหมด นั่น ทีนี้
หมดโดยประการทั้งปวง
ดังที่เคยพูดเมื่อวานนี้วาอสุภะอสุภังไมมีในจิตของพระอรหันต จะมีมาอะไร สิ่ง
เหลานี้ก็มีแตสมมุติ ผานไปหมดแลวก็เปนวิมุตติแลว สิ่งเหลานี้เปนสมมุติทั้งปวง ผาน
ไปแลวจะเอาสมมุติมาจากไหน จะเอาอสุภะอสุภังมาจากไหน นั่น ฟงใหดีนะ สอนอยาง
นี้ละสอนชัดเจน ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนนี่นะ คัมภีรใบลาน สาธุ เราไมได
ประมาท เรียนไปเทาไรๆ ไมพนความสงสัย เรียนไปที่ไหน คนพระไตรปฎกนี้ก็หนึ่ง
เลยละเราไมถอย เพราะคนนี้คนเพื่อจะหาหลักเกณฑออกปฏิบัติ ไมใชคนไปเฉยๆ
อยากไดชั้นนั้นไดชั้นไดภูมิแลวมาโอวาอวดอยางนั้นไมมี
มีแตคนหาหลักความจริง
เวลาออกปฏิบัตินี้จะไมไดดูหนังสือเหลานี้
เราดูนี้ใหถนัดชัดเจนภายในใจแลวแบก
คัมภีรภายในใจนี้ไปเลย ไปปฏิบัติ
ถึงอยางนั้นมันก็ยังไมแนนอน
ตอเมื่อไดเอาคัมภีรนั้นออกเขามาแจงใน
ภาคปฏิบัติของเรา รูขึ้นๆ เห็นขึ้นภายในใจ รูไปตรงไหนละกิเลสตรงนั้นๆ ทีนี้ธรรม
เกิดเขาใจไหมละ ที่เราเรียนมาจากคัมภีรนั้นนะความจําเกิด เรียนไปเทาไรจําเทานั้นๆ
เรียกวาความจําเกิด ทีนี้เวลามาปฏิบัติรูเห็นธรรมขึ้นภายในจิตใจนี้เรียกวาธรรมเกิดๆ

๘
กิเลสเกิด เกิดขึ้นธรรมฟดกิเลสขาดสะบั้น ธรรมเกิดกิเลสเกิดเกิดในใจ มันก็รูกัน
ชัดเจนๆ เราจะวาแตธรรมเกิดอยางเดียวไมได กิเลสก็เกิด กิเลสกับธรรมฟดกันนั่นนะ
เอากันละที่เรียกวารบกัน จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดแลวทีนี้ไมมี ผลสุดทายจึงวาพระ
อรหันตทานไมมีอสุภะอสุภังไมมีกรรมฐาน เหลานี้มันเปนทางเดิน ผานไปหมดแลวจะ
เอากรรมฐานมาจากไหน กรรมฐานก็เปนทางเดินใชไหมละ ผานไปหมดแลวมันก็ไมมี
กรรมฐานซิ อะไรที่มกี ็คอื นิพพาน แนะ เทานั้นเองพูดใหชัดเจน พากันจําใหดีนะ สอน
ทุกอยางสอนอยางแมนยําๆ พูดเทานั้นละนะพอ ตัง้ สามโมงแลวพูดไปพูดมา เรื่อง
อะไรตออะไรไมรูละ พากันจําเอานะ
ธรรมะนี้ไมคอยมีนะในคัมภีร ภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นที่ใจ คัมภีรใหญ
อยูที่ใจ แลวก็จดจารึกออกไปเปนพระไตรปฎก องคทานแทๆ แลวพระไตรปฎกอยูนี้
หมดเลย เปนอยางนั้นละ.ใครจะแจงธรรมะเรื่องเกี่ยวกับตัวของเรา ทั้งสิ่งผูกพันทั้งสิง่ ที่
แกออกจากกันนี้อยางเรามีไหม เอาวาซินะ ไมใชวาเราคุยนะ ที่มาชี้แจงพี่นองทัง้ หลาย
นี้ออกมาจากหัวใจที่เคยฟดกันพอแลว ไดเหตุไดผลทุกอยางทั้งการแกการมัดของกิเลส
ทั้งการแกของธรรม นํามาใชในหัวใจของเราเสร็จเรียบรอยแลวจึงมาสอนโลก จึงแนใจ
ไมมีผดิ ใหไปปฏิบัติซิดังที่พูดตะกี้นี้ ตั้งแตเริ่มสติขึ้นไปไมผดิ
เราพูดอยางเต็มปากออกจากความเต็มใจ เราพูดไมสะทกสะทานถอดออกนี้
ใครเชื่อไมเชื่อนี้แมนยําแลว
ไปหาพยานมาจากใครที่ไหน
ออกจากนี้ทั้งนัน้
พระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียว ไมตองไปหาพยานมาจากไหน สอนสามโลกธาตุ
ไดอยางชัดเจน พระอรหันตทั้งหลายก็เหมือนกันเต็มภูมิของทานๆ สอน ไมตองไปถาม
ใคร ทานรูของทานพิจารณาของทานเรียบรอยแลวออกเองๆ เปนปจจุบันๆ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

