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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพ 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ถาจิตลง อะไรในสามโลกธาตุทําลายไมได 
นี่เปนพระบวชใหมทั้งหมดเหรอ (ครับ) บวชถาไดตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรม

วินัยของการบวชจริงๆ ก็เห็นผลประจักษใจ อยูที่ไหนก็ชุมเย็นใจ ยิ่งทานผูบวชเขามา
เพื่อจะแกกิเลสโดยถายเดียวดวยแลว อยูในปาในเขาลึกลับเทาไรยิ่งสบายๆ พอเขามา
เกี่ยวของกับคนนี้เหมือนกับมาเจอขาศึก นี่พดูตามหลักความจริงของผูหนักแนนใน
ธรรมเพื่อความพนทุกข ไดเห็นแตปาแตเขาที่สงบงบเงียบ สะดวกสบาย การอยู การ
พักผอนหยอนตัว การขบการฉัน เรียกวาเขียมๆ ทั้งน้ัน  อิริยาบถทั้งส่ีอยูดวยความสงบ
สงัด อันนั้นเห็นผลประจักษใจ  
 เวลาไปอยูในที่เงียบสงัดจริงๆ แลวนี้ เวลาเรานั่งภาวนา เราเริ่มตนภาวนาทีแรก
นี้นะหัวใจทํางานอยูภายในเสียงดังตุบตับๆๆ คือมันเงียบขนาดนั้น แลวจิตใจก็เงียบ
จากอารมณทั้งหลายดวย เสียงภายนอกก็เงียบอะไรก็เงียบ ภายในจิตใจก็เงียบ เวลานั่ง
เร่ิมจะภาวนาจะไดยินเสียงหัวใจทํางานตุบตับๆๆ อยูอยางน้ัน ทีนี้พอเราเริ่มทํางานทาง
จิตตภาวนาแลวสิ่งเหลานั้นก็หายไป เงียบ ทีนี้เวลาจิตลงถึงขั้นละเอยีดสุดนี้แมแต
รางกายก็ไมหมายไปเลย ประหนึ่งวารางกายไมมี เหลือแตความรูที่สวางไสวครอบไป
หมด รางกายเหมือนไมมี ความวางมันครอบไปหมด นั่นละผลแหงการภาวนาเปน
อยางน้ัน 
 พระพุทธเจาทานทรงสั่งสอน สําหรับพระบวชใหมจะตองไดรับพระโอวาทนี้
ทุกๆ องคไปไมเวนแมองคเดียว พอบวชแลวก็ รกฺุขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา 
ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตาม
รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงอพัโภกาส ซึ่งเปน
สถานที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญธรรม ปราศจากสิ่งรบกวน ขอใหทานทั้งหลายอยู
และบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด พระโอวาทอันนี้ไดรับทุกองคพระเรา  

แมอุปชฌายจะไมชอบอยูในปาในเขาก็ตาม แตพระโอวาทขอนี้เปนหนาที่ของ
พระอุปชฌายโดยตรงจะตองสอนสัทธิงวิหาริกผูบวชใหม คือถาเราฟงตั้งแตโอวาทของ
ทานเราไมไดปฏิบัติตามเราก็ไมเห็นผล เพราะโอวาทสอนนี้เพื่อใหปฏิบัติตาม และเพื่อ
ผลจากการปฏิบัติตามนั้นจะปรากฏเชนไร ไปอยูในรมไมในปาในเขา เชนรุกขมูล รุกข
มูลมีหลายประเภท ผูออกบําเพ็ญรุกขมลูรมไมจะไดสัมผสัสัมพันธกับการอยูในปาใน
เขา ในที่ตางๆ ซึ่งเปนปาเปนเขารมไมทีไ่หนๆ ความสัมผัสสัมพันธของจิตของกายจะ
ตางกันมากทีเดียว  
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ถาอยูรุกขมลูรมไมธรรมดาก็เปนอีกอยางหนึ่ง นั่นเปนขั้นๆ รุกขมูลในปาในเขา
จริงๆ เต็มไปดวยสัตวดวยเนื้อเสือรายประเภทตางๆ มีไดทั้งกลางวันกลางคืน นั่นเปน
ประเภทหนึ่ง เปนการเตือนจิตใจไมใหพล้ังเผลอในทางความพากความเพียร หลักยืน
พื้นซึ่งเปนพืน้ฐานสําคัญก็คือสติ เวลาไปอยูในสถานที่สําคัญๆ จําเปนจริงๆ แลวสติกับ
จิตจะปราศจากกันไมไดเลย สตกิับจิตจะจับกันตดิแนบไปเลย ทีนี้เมื่อสตติิดแนบกับจิต 
จิตก็ไมสามารถที่จะคิดออกไปหาเรื่องหาราวหาฟนหาไฟหาภัยมาเผาตัวเอง เพราะ
ความคิดนี้เปนภัย หมายนั้นหมายนี้ ยิ่งกลัวผีคิดแตเร่ืองผีทัง้น้ัน กลัวอะไรคิดแตเร่ือง
อันนั้น มันกลัวอะไรก็ไมทราบนะ กลัวเทาไรยิ่งชอบคิด 

หัวใจของเรานี่มันดื้ออยางนั้นนะ วากลัวผีคิดแตผีนั่นแหละ ไมไดคิดอะไร กลัว
ผีหากคิดแตผี ไมไดอยูในปาชาก็ตามคิดกลัวแตผี ยิ่งใหไปอยูในปาชาดวยแลวนี้ โหย 
ตายเลย เปนผีเต็มตัว เปนไฟทั้งกองเผาไหมตวัเองตลอดเวลา นี่ละความคิดมันเผา
ไหมตัวเอง คือความคิดความปรุงมันหลอกตวัเอง ทานเรียกวาสังขาร สังขารขันธ
เรียกวาขันธลวนๆ อยางน้ันคือขันธของพระอรหันต ขันธของคนที่มีกิเลสน่ีเปน
เครื่องมือของกิเลสไดดี เปนเครื่องใชคิดปรุงเร่ืองอะไรหลอกไดอยางสะดวกสบาย ไป
อยูในปาในเขายิ่งสนุกหลอกเจาของ วาเปนสถานที่นากลัว ไมมีอะไรก็กลัว กลัวลมๆ 
แลงๆ จากความคิดของตัวเองนั้นแหละ 

นี่พูดถึงเร่ืองนักภาวนา เลาใหทานทั้งหลายที่ยังไมไดเขาในปาในเขา ไมได
สัมผัสสัมพนัธกับส่ิงเหลานี้ จะไมรูเหตุดีเหตุรายผลดีผลชั่วอะไรจากจิตใจดวงนี้เลย ถา
ไดมีการควบคุมกันโดยถอืความกลัวเปนสําคัญ เมื่อความกลัวมีมากสติตองมีมากติด
แนบกับจิต เมื่อสติติดแนบกับจิตแลวความคิดความปรุงจะไมออกไปหลอกเจาของให
เกิดความสะดุงกลัว หรือหวาดเสียวตางๆ จิตจะคอยสงบลงๆ เพราะสติเปนสําคัญ พอ
เผลอสตินี่ความคิดปรุงสังขาร สังขารนี่เปนสังขารสมุทัย เปนเครื่องมือของกิเลส ทาน
วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เห็นไดชัดในเวลาสังขารคิดปรุงนี่ไดแกความเผลอสติ  

สติเปนมรรค สติเปนธรรมเครื่องแกกิเลส สตคิวบคุมความคิดความปรุงก็ไม
ออก กิเลสก็ไมเกิด เวลาสติเราแนนหนามั่นคงเทาไร เอา ใหไปอยูในปาลึกๆ ขณะแรก
มันกลัวมาก เอาๆ กลัวมากก็ใหมาก สติกับจิตใหติดกันตลอดเวลา ไมนานจิตจะคอย
สงบตัวๆ เพราะสติเปนผูคุมครองรักษาดี จากนั้นจิตจะเขาสงบได ขณะกอนมันกลัว
มาก เวลาสติเขาควบคุมจิตใจรักษาภัยใหใจ ไมใหคิดไปหลอกตัวเองเรื่องน้ันเรื่องนี้ มี
เร่ืองเสือเร่ืองผีเปนตน จิตก็สงบเขาไปๆ เพราะสติด ี

จากน้ันมาจิตก็สงบแนวลงไปเลย สถานที่นั่นซึ่งเรากลัวแตกอนตอมาจากนั้นไม
กลัว เพราะจิตตางหากเปนผูหลอกหลอนใหกลัว พอสติควบคุมจิตใหดีเรียบรอยแลว
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จิตก็ไมคดิปรุงออกไปเพือ่หลอกตัวเอง จิตก็ไมกลัว นอกจากจิตไมกลัวแลวยังไดรับ
การอารักขาจากสติดวยดี ก็หยั่งเขาสูความสงบเย็นใจ เมื่อสงบเต็มที่แลวอยูในสถานที่
นากลัวมากๆ แตกอน แตในขณะที่จิตไดรับการอบรมรักษาดวยดีโดยสติเปนเครื่อง
กํากับ แลวจิตจะมีความสงบเย็นขึ้นไป เกิดความอาจหาญชาญชัยขึ้นมาไมกลัวเลย 
สถานที่เคยกลัวกลับไมกลัวและกลาหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้น เพราะอํานาจของสติ
เปนเครื่องปองกันจิตใจไดด ี

นักภาวนาเทานั้นถึงจะรูไดชัดเจนในเรื่องเหลานี้ ถาอานตั้งแตตํารับตําราแต
แบบแตแผน ตํารับตําราทานไมกลัวทานไมกลาทานไมมีอะไร แตผูไปอานนั่นซิ
ตีความหมายเขามาไดอยางไรๆ นั่นเอาความหมายออกมาจากตํารับตํารา ทีนี้เวลามา
ปฏิบัติตัวแทนที่จะเอาความหมายอันดีงามอันเปนธรรมมาปฏิบัติตอตนเอง กลับกลาย
เอาความหมายนั้นเปนโลกเปนกิเลสไปเสีย เรียนมากเรียนนอยเทาไรก็ไมมีความหมาย 
ไปสถานที่นากลัวกลัวเหมือนคนธรรมดาที่เขาไมไดศึกษาเลาเรียนมา เชนไดสัมผัส
สัมพันธกับส่ิงใดความหวั่นความไหวของจิตใจกพ็อๆ กันกบัคนที่เขาไมไดศึกษา นี่
เพราะศึกษาเรียนเฉยๆ ไมไดปฏิบัติ แตเวลาไดปฏิบัติแลวตางกัน 

ทั้งเรียนทั้งปฏิบัติ ผลแหงการปฏิบัติใหมีความสงบเยือกเย็น จิตใจสงางามผึ่ง
ผาย สงาอยูภายในตัวเอง อยูในทามกลางที่โลกเขาสมมุติวาเปนที่ไมปลอดภัย เชนเปน
สถานที่อยูแหงสัตวรายทั้งหลายอยางน้ีเปนตนก็ไมไดกลัว เพราะธรรมคุมครองจิตใจ 
ใจเย็นสบาย แลวยิ่งไดผลอันดงีามในสถานที่เชนนั้นผิดกับสถานที่ทั้งหลายอยูมาก
ทีเดียว นี่ละการบําเพ็ญ ที่ทานสอนใหอยูในปา รุกฺขมูลเสนาสนํ ถาปฏิบัตติาม
พระพุทธเจาสอนจริงๆ จะเห็นผลประจักษโดยลาํดับลําดา เพราะนี้เปนสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว ไมเคยหลอกลวงโลก ไมวาธรรมบทใดบาทใดขั้นใดภูมใิดของธรรมที่
ทรงแสดงสอนโลก เปนธรรมที่ถูกตองแมนยํา เมื่อเรานํามาปฏิบัติตามนั้นเราจะเห็นผล
ประจักษใจโดยลําดับลําดาทีเดียว 

ผูปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ความอาจหาญชาญชัยจะมีกับผู
นั้น สถานที่ใดที่นากลัวมากยิ่งบุกเขาไปอยูที่นัน่ เพื่อจะทดสอบกันระหวางกิเลสกับ
ธรรมมันจะไปตอสูกันในสถานที่เขาใจวากลัวๆ นั้นแหละ พอธรรมกับจิตไดแกสตกิับ
จติติดแนบกันโดยลําดับอยูในสถานที่นั้น แลวจิตไดรับการคุมครองจากสติ จิตจะมี
ความสงบเย็นๆ ความกลัวอะไรๆ นี่ไมมีๆ สุดทายเกิดความกลาหาญชาญชัยขึ้นมาใน
สถานที่เขาใจวานากลัวๆ แตกอนนัน้แหละ กลายเปนสถานที่กลาหาญชาญชัยขึ้นมา
ภายในจิตใจ เพราะใจไดรับการคุมครองรักษาดวยสติ นี่เปนขั้นที่กลัวอยางหนึ่ง การ
พิจารณากรรมฐานนี้มีหลายขึ้นหลายภูมิ ผูที่ไมพิจารณา อานธรรมดาตามตํารับตํารา
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ทานพูดไปกลางๆ ทานไมแยกแยะ สวนผูปฏิบัตินี้หากเปนของสําคัญที่จะแยกจะแยะ
ในแงตางๆ ของธรรมทั้งหลายออกมาปฏิบัติเพื่อประโยชนสําหรับตนเองไดโดยลําดับ 

อยางที่วาน่ีละแยกออกไปๆ ในเบื้องตนก็วานากลัวๆ อะไรก็นากลัวๆ ไปหมด 
เห็นเสือก็เสือทั้งตัวนากลัวไปหมด เพราะเราเปนคนทั้งคน เห็นเสือก็เปนเสือทั้งตัว วาด
ภาพออกไปถึงเสือก็เปนภาพเสือทั้งตัว กลัวทั้งตัวคนเรา เวลาพิจารณาเขาไปๆ แยก
ธาตุแยกขันธเจาของวาเปนคนมันเปนอยางไร อะไรเปนคน แยกออกไปตามเนื้อตาม
หนัง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แลวเขาไปอวัยวะภายใน เปนสิ่งที่นากลัวนากลานารัก
นาชังที่ตรงไหน มองแลวไมเห็น มีตั้งแตธาตุประเภทตางๆ ซึง่เขาอยูตามความจริงของ
เขา เรารูตามเปนจริงก็ถอนออกมาสูจิตที่เปนความจริง แลวจิตก็ผานไปไมกลัว ในขั้น
พิจารณาเรื่องกลัวเรื่องกลามันอยูกับขั้นอสุภะอสุภัง วาสวยวางาม วาไมสวยไมงาม วา
นากลานากลัว นารักนาชัง มันอยูในขัน้นี้ของผูปฏบิัติธรรม  

ทีนี้การปฏิบัติเมื่อผานขั้นรางกายนี้ไปหมดแลว สุภะก็ไมปรากฏ อสุภะอสุภังไม
มี ความที่วานากลานากลัวในเรื่องรางกายก็หมดไป ทีนี้พอเกดิขึ้นมาก็กลายเปน อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา เกิดขึ้นมาเกิดกับดบัพรอมๆ เร่ืองอสุภะอสุภังผานไปเลยๆ สุดทาย
รางกายก็ไมมี โลกน้ีกลายเปนโลกวางไปหมดจากการพิจารณาตั้งแตขั้นเริ่มแรก ถือ
รางกายเปนพื้นฐานแหงการพิจารณา เมื่อพิจารณาอันนี้ชํานิชํานาญเรียบรอยแลวมันก็
ไมมีเขามีเรา มีหญิงมีชาย มีแตธาตุส่ีดินน้ําลมไฟ ทั้งเขาทั้งเราเสมอกันหมด แลวจะไป
ของแวะกับอะไร มันก็เดนิไปตามสายกลางไมของแวะกับอะไร 

จากน้ันก็เขาสูนามธรรม พิจารณารางกายจนกระทั่งหมด คําวาหมดนี้เปน
อยางไร รางกายนี้ที่เรายังแยกอสุภะอสุภังอยูในขั้นนี้ พอผานจากนี้แลวอสุภะอสุภังจะ
ไมมี เกดิขึ้นมาพับดับพรอมๆ เราจะพิจาณาวาเปนของสวยงามไมสวยงามไมทัน 
เพราะอารมณของจิตอันนี้เกิดรวดเร็ว เกิดกับดบัพรอมๆ ทีนี้เร่ืองอสุภะอสุภังความ
สวยงามไมสวยงามผานไป ไมม ี เขาถึงจิต แลวกลายเปนจิตอวกาศไปเลยที่นี่ มองดู
อะไรมันก็เปนอวกาศเหมือนฟาแลบๆ ปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เปนเหมือนฟาแลบ 
เราจะแยกเปนของสวยของงามไมสวยงามไมทัน ขั้นของจิตที่พิจารณาไปแลวเปนอยาง
นี้นักปฏิบัติ เปนอยางอื่นไปไมได 

ผูพิจารณาอยางเชื่องชาธรรมดาจะเห็นอยางละเอียดลออ ในทางเดินแหง
กรรมฐานเพื่อความพนทกุข จะเห็นไดอยางละเอยีดลออ จิตขั้นนี้พิจารณาอยางน้ี ขั้น
นั้นพิจารณาอยางน้ันเรื่อยไป จนกระทั่งถงึจติไมมีรูปมีนามแลว รางกายของสัตวของ
บุคคลเปนอวกาศไปหมด วางไปหมด แลวเราจะพิจารณาอะไรวาเปนสุภะอสุภะ วาสวย
วางาม ไมสวยไมงาม พอตั้งพับดับไปพรอมๆ เอาอะไรมางาม อะไรไมงาม มันดับไป
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พรอม นี่ขั้นของจติแหงการพิจารณากรรมฐาน พอจากนี้แลวก็มีตัง้แตเหมือนแสง
ห่ิงหอย เหมือนฟาแลบแพล็บๆๆ เกิดดับๆๆ จากน้ันก็หมุนเขาไปหาจิต 

เพราะออกจากจิต เวลาจิตยังหยาบอาการเหลานี้ก็ออกมาสวนหยาบๆ วาเปน
ของสวยของงามไมสวยไมงาม จากน้ันก็ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตอจากนั้นมีแตเกิดดับๆ 
มันแสดงออกที่จิต ดับที่จิต ตามเขาไปหาจิต นั้นละการพิจารณา พอถึงขั้นที่จิตกับ
อวิชชาอยูดวยกัน เมื่อมอีวิชชานั้นจิตก็หลงจิต หลงตัวเองและหลงส่ิงอืน่ ไมหลงสวน
หยาบก็หลงสวนละเอียด ปลอยสวนหยาบสวนละเอียดยังมันก็พิจารณาตามเขาไป ตาม
เขาไปจนหมด ไมมอีะไรเปนกิเลส มามวนเสื่อกันที่จิต 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาคอือะไร เวลาพิจารณาเขาไปแลวอวิชชาก็คือ
นางงามจักรวาล พอเขาไปถึงจิตดวงนั้นแลวจะสงางามผองใสมากทีเดียว นาอัศจรรย นี่
เรียกวานางงามจักรวาล หลอกสติปญญาที่ยังไมสามารถจะแกตกไดเปนอยางดี ทีนี้
เวลาพิจารณาแลวพิจารณาเลาหลายครั้งหลายหนสิ่งเหลานี้ก็พังลงไป อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา ที่วาเปนนางงามของจิต ทําใหโลกหลงไปก็พงัไปดวยกัน ทีนี้ก็ไมมีอะไรงามใน
โลกน้ี มันก็วางไปหมด ภายนอกก็วาง รูปเสียงกล่ินรสเคร่ืองสัมผัสสัมพันธเต็มในโลกนี้
วางจากจิตหมด แมทีสุ่ดอารมณภายในจิตที่ทําความผูกพันแกตัวเองเพราะความคิด
ความปรุงก็วางไปหมด วางไปหมด ทนีี้บริสุทธิ์ที่ตรงไหนละ  

เมื่อมันปลอยไปหมดแลวก็เหลือแตจิตลวนๆ ทานใหชื่อวาจิตบริสุทธิ์ ดังทาน
สําเร็จพระอรหันตนั่น คือปลอยหมดแลวสิ่งอันนี้ วางหมด ปลอย วางดวยวางดวย 
ปลอยไปหมด แมสวนภายนอกวางจิตยังไมวาง พิจารณาเขามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็วาง 
อะไรก็วาง วางเสมอกันหมด ทัง้ภายนอกภายในตลอดทั่วถงึ นั้นละคือจิตที่บริสุทธิ์ ถา
วางขางนอกยังไมวางตัวเองก็ยงัไมบริสุทธิ์ เชนเดียวกับเราไปอยูในหอง หองนี้มันวาง 
มันโลงมันวาง หองนี้วาง ใครไปดูๆ ก็วาหองนี้วางๆ ยิ่งใหเจาของที่เขาไปยืนอยูกลาง
หองไปพูดวาหองนี้เปนอยางไร หองนี้วางๆ ถาผูละเอียดยิ่งกวานั้นเขาไปเปนอยางไร 
มันจะวางอยางไร เจาของไปยืนขวางหองอยูนั้นนะ ถาอยากใหหองมันวางใหออกมา 
พอเจาของโดดออกมาจากหอง หองก็วางเต็มที่  

ติดอยางอื่นอยางใดก็ปลอยมาๆ แตติดตัวเองก็เรียกวาไปยืนขวางหอง พอถอน
ตัวเองออกมา ตัวเองก็ถอน ตัวก็รูตัวเอง รูภายนอก รูภายใน ทั้งจิตใจก็รูเทาทันไปหมด 
เรียกวาวางหมด ในหองน้ันไมมีอะไรอยู ในจิตนี้ไมมีอะไรอยู ตัวเขาตัวเรา เปนอัตตา
นุทิฏฐิอะไรเหลานี้ไมมี วางหมด นี้ละที่ทานสอนพระโมฆราชวา 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
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เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวาง

เปลา ถอนอัตตานุทิฏฐ ิ ที่ถือวาเปนเขาเปนเราซึ่งเปนเหมือนกับกางขวางคอนี้ออกเสีย 
จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันมองไมเห็นผูพิจารณาโลก
เปนของวางเปลาอยูอยางน้ี พระโมฆราชก็บรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ละ เปนพระ
อรหันตขึ้นมา ทีนี้ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติตามโอวาทที่สอนพระโมฆราชนั้น พระโมฆราชก็
มีกิเลส สอนกิเลสของพระโมฆราช ชําระกิเลสของพระโมฆราช เรานํามาชําระตัวของเรา 
เมื่อถึงที่สุดแลวก็เปนโมฆราชเหมือนกันหมด 

บรรดาพระอรหันตนี้จะเรียกวาโมฆราชเหมือนกันหมดไมผิด เพราะเปนผูวาง
เปลาแลวจากสิ่งทั้งหลาย ไมมอีะไรเขามาแผวพานไดเลย นั่นสฺุญโต โลกํ พญา
มัจจุราชจะตามไมทันมองไมเห็น จะไปเห็นอยางไร เมื่อผานพนจากสมมุติคือความเกิด
ตายนี้ไปแลว ก็เปนอยางน้ัน นั่นนักปฏิบัติ ทานสอนพระโมฆราชใหมีสติทุกเมื่อ
พิจารณาอยางที่วาน้ี 

ใครพิจารณาตามที่ทานสอนพระโมฆราชแลว ผูนั้นก็เปนพระโมฆราชขึ้นมาได
ทันทีทันใด สําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมาก็คือโมฆราชอรหันตเหมือนกันหมด ไมมอีงค
ใดแปลกตางกัน เพราะกิเลสประเภทเดียวกัน ละกิเลสประเภทเดียวกัน ถากิเลสปดหู
ปดตา มืดมดิปดตาไปหมดจนไมมอีะไรวาง มันมืดมิดไปหมด เปดความมืดนี้ออกให
หมด จาขึ้นมาแลวก็เปนพระโมฆราชเหมือนกันไปหมด นั่นละการปฏิบัติ 

ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสดๆ รอนๆ นะ แตพวกเรานี่เปนธรรมจืดชืด อาน
หนหนึ่งสองหนเบื่อไมอยากอาน ฟงหนหนึ่งสองหนไมอยากฟง ถากับกิเลสตัณหาลูก
กรุงลูกทุงฟาดวันยังค่ําคืนยังรุงจนจะตาย เขาจูงแขนเขาโลงผีจะตายแลวยังไมยอม ให
กูไปเลนลิเกละครสักหนอยลูกหลาน กูเลนสักหนอยแลวกูจะกลับมาเขาโลงอันนี้ มันจน
ลืม ลูกหลานไปจับแขนจูงเขามาก็พอตายแลว ยายตายแลว ตาตายแลว ทําไมจึงไม
เขาโลง กูยังเพลินเลนกับโลกเขาอยู นั่นเห็นไหมละ ถาเร่ืองของโลกมันเพลินขนาดนั้น
นะ มันไมรูตัว ตายก็ไมรูจักจะตายเมื่อไร ไมสนใจ แตความชั่วชาลามกขยันทํา ไมนิยม
วาเปนเพศเปนวัยใดทําไดดวยกัน ชอบดวยกัน เพราะกิเลสบงัคับจิตใหทําไดดวยกัน 
เมื่อธรรมเขาไปชะลางแลวไมวาหญิงวาชาย เพศใด สะอาดสะอานขึ้นมา บริสุทธิ์ได
เชนเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของใจจึงมไีดทั้งหญงิทัง้ชาย ทั้งเพศนักบวชและ
ฆราวาส มีไดทั้งนั้น ทานพูดยืนยันไวตั้งแตอาย ุ ๗ ขวบ รูสมมุติโดยสมบูรณแลว
สามารถบรรลุได ดังทีท่านแสดงไวในตํารา ผูบรรลุตั้งแตอายุ ๗ ขวบก็มี ทานผูรูสมมุติ
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โดยทั่วถึงแลว สมมุติก็เปนเรื่องของกิเลสรูทั่วถึงก็รูธรรมทั่วถึง แกกันได เร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน ขอใหพากันปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสดๆ รอนๆ 
ไมใชธรรมจืดธรรมชืด อานแลวจืดจางไมอยากอาน ถาเปนเรื่องลูกกรุงลูกทุงจนจะตาย
จะเขาโลงอยูแลว ดึงออกมาเขาโลงมันยังไมยอมเขา มันเพลิน ใหพากันจํา 

นี่เปนขอเปรียบเทียบ ถาเปนเรื่องของโลกมันเพลินตลอด ตายก็ยังไมอยากตาย 
เร่ืองของธรรมมันไมอยากภาวนานะ จะพานั่งภาวนา พอจะกาวเขาไปสูหองพระอยางน้ี 
โอย รองแหง็กๆๆ เหมอืนเสียงหมาถูกฝน เปนอยางไรพวกเราไปตําหนิแตหมาถูกฝน
มันรองแหง็กๆ ไอเราถกูธรรมทานจูงเขาไปในหองพระเสียงรองแหง็กๆ มันเสียงใคร 
ถาไมใชเสียงคนขี้เกียจขี้ครานคือพวกเรานี้จะเปนเสียงใครไป ถาใครขยันหมั่นเพียรให
หางเหินจากเสียงรองแหง็กๆ นั้นก็ใหภาวนากันบาง เขาใจไหมลูกหลานทั้งหลาย 

หลวงตาก็รองแหง็กๆ มาพอแลวแหละ จึงเอาเรื่องแหง็กๆ นีม้าเลาใหลูกหลาน
ฟง มันขี้เกียจขี้ครานไมอยากภาวนา ตีเขาไปๆ ความขี้เกียจขี้ครานคือกิเลส ตีกิเลสเขา
ไป เมื่อธรรมบุกเบิกเปนกุญแจเปดประตูธรรมเขาไปเรื่อยๆ มันก็ดูดดืม่ๆ สุดทาย
ภาวนาไมหยุดไมถอย จนกระทั่งถงึนอนไมหลับ ถึงขั้นมันจะไปจริงๆ ไมอยูนะจิตใจ 
เวลาขี้เกียจขี้ครานภาวนานี้เหมือนจูงหมาใสฝน แตเวลาไดอรรถไดธรรมเขาสูใจแลวที
นี้ไมวาฝนตกฟาลงไมสนใจ กิเลสมันไมเห็นมองดฟูาดูฝน ฝนตกแดดออก มันพัน
หัวใจตลอดเวลา การแกกิเลสไปหาดูฟาดูฝน ฝนตกแดดออกทําไมกัน มันจะทันกัน
หรือก็ซัดกันเขาไป ทีนี้กิเลสก็พังได ฝนตกกพ็ังได แดดออกพงัไดกิเลส ใหพากันเขาใจ
เอานะ 

วันนี้พูดธรรมะภาคปฏิบัติ เพราะมีพระทานมาดวย เลยเทศนาวากลาวไป
ทางดานธรรมะสําหรับพระ ใหพระทานไปปฏิบัติแลวจะไดเห็นมรรคผลนิพพาน พดู
เร่ืองมรรคผลนิพพานเหมือนกับวาอยูคนละโลกนะปจจุบันนี้ ธรรมะพระพุทธเจาเปน
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวเหมือนกันหมดทกุกาลสถานที่เวลํ่าเวลา แตผูมาปฏิบัติ
นี้มันจืดมันชืดไปโดยลําดบัลําดา มันจะเขากันไดอยางไรกับมรรคผลนิพพาน ก็มีตั้งแต
ไฟนรกเผาหัวใจอยูตลอดเวลานั้นเอง ใหพากันจํา เอาละพอเทานี้แหละ 

เทศนตอนรับบรรดาพระลูกพระหลาน ใหพากันพิจารณานะ เทศนยอๆ วันนี้ 
เปนอยางไรละฟงเทศนหลวงตา พากันฟงเขาใจหรือเปลาละ พระลูกพระหลานพากัน
เขาใจไหมละ เทศนวันนี้เปนอยางไร นี่เทศนกรรมฐาน เราบวชมาเกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ ก็ใสเขาไปบางซิ วันนี้จึงเทศนเร่ืองกรรมฐาน มีเกสา โลมาเปนตน ใหลูกให
หลานทั้งหลายไดฟง ไปเที่ยวกรรมฐานทีแรก โอ มันกลัวเหมือนกันนะ คือมันผานนี้
หมด ทีนี้เมือ่มันผานนี้หมดแลวมันก็พูดไดหมด เราผานมาหมด สถานที่เชนไรๆ ผาน 
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เชนกลัวเทาไรยิ่งเขา ดัดเจาของ สถานที่กลัว กลัวทั้งวันทั้งคืน เพราะสัตวรายมีเสือเปน
ตนมีอยูตลอดเวลา กลางวันก็มี กลางคืนก็มี เพราะฉะนั้นมันถงึกลัวทั้งกลางวัน
กลางคืน เมื่อมันกลัวทั้งกลางวันกลางคืนก็ตั้งทาตลอด นั่นละที่เปนความเพียร สติจอ
เลย  

ถาไมทํามันไมรูนะ คิดดูเวลาเราภาวนาทีแรกมันกลัวมากๆ จนจะตัวสั่น คือ
บังคับเขาไปหาสถานที่นากลัวมากๆ มันกลัวจนจะตัวสั่น ก็เอาพุทโธนี่ละ ใหพุทโธๆ 
ไมใหติด พทุโธนี่เลิศเลอ ไมมอีะไรสูพุทโธได ไมวาเสือวาชางโจรมารอะไรที่ไหน ไมอยู
เหนือพุทโธได พทุโธนี้เปนธรรมลนโลกลนสงสาร ไมมีอะไรกลาสูได เอาพุทโธเขามาสู
ไดหมด สอนเจาของเขาใจไหมละ เอาๆ พุทโธ อะไรจะมาก็ใหมันมา เอาพุทโธสูเลย 
พุทโธถี่ยิบเขาไปๆ สุดทายกลาหาญชาญชัย มันเปนไดนะ เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ถึง
เวลามันกลาหาญชาญชัยนี้จิตจะวากลาหาญแข็งแกรงก็ได จะวาออนนิ่มไปหมดกไ็มผดิ 
วาอะไรมันเหมือนอันนั้น  

เวลามันกลาหาญจริงๆ แลวสมมุติวาขณะกอนเรากลัวเสือจนจะตายทั้งเปน ทีนี้
เวลามันกลาหาญชาญชัยพอๆ แลวใหเสือเดินเขามา มันจะเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือ
ไดสบายในจิตนี้ แลวเปนที่แนใจวาเสือจะทําอะไรไมไดเลย นั่นดูซินะ ขณะกอนมันกลัว
จนตัวสั่น ขณะหลังที่ฝกหัดจิตเปนขึ้นมาเต็มที่แข็งแกรงแลว ทีนี้ไมวาอันตรายใดก็ตาม 
คิดไปถงึอันตรายใดที่จิตนี้จะกลัวไมมีเลย เอายอๆ เขามา สมมุติวาเสือเดินดุมๆ เขา
มานี้จะเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดสบาย ไปไหนมาเพื่อน มันจะพูดอยางสบาย นี่ละ
จิตดวงนี้นะฝกไดเปนอยางน้ัน  

เปนเราเปน เคยเปนแลว เวลากลัวมากๆ ใครจะวาบาก็ตาม จะวาบาก็ได จะวา
นักเหตุผลก็ไมผิด คอืเราทําทุกส่ิงทุกอยางจะมเีหตุมีผลมีสติปญญาพินจิพิจารณาการ
กระทําของตนตลอด เชนอยางมันกลัวมากๆ เอา จะตามความกลัวใหเห็นกันวันนี้นะ 
มันจะกลัวขนาดไหน คือเวลาจะเดินจงกรมนี้เสือสองฟากทางจงกรมนีม้ีแตตัวใหญๆ 
มาหมอบอยูสองฟากทางจะกินพระขีข้ลาดตัวนี้ แลวมีองคเดียวเสียดวยเสือมันเปน
รอยๆ นี่พูดตามความจริง มันวาดภาพหลอกเจาของ มองไปทางนี้กเ็สือหมอบเต็ม 
มองทางนี้เสือหมอบเต็ม ทีนี้มันจะกาวขาไมออก  

เอาๆ ใหมันมากกวานี้อีกเสือ คราวนี้กูจะสูเสือ เอาละนะที่นี่ เอา ใหตัวใหญๆ 
อยูนี้ จะเดินผานเขาไปตรงนี้เลย เอาละนะที่นี่ ตัดสินใจปุบ..จิตนี้มันก็แปลกอยูนะ มัน
แข็งแกรงมาก วาอะไรเหมือนหินหักนะ หักอยางน้ีตอกันไมได วาอะไรแลวเปนอันนั้น 
เปนอยางอื่นไปไมได พอวาอยางน้ันเอาไป เสือตวัไหนตัวมันใหญเดินบุกเขาไป ไปหาย
เงียบ มันไมมี มันหลอกเจาของ เอา ตัวไหนมันใหญ สมมุตติัวใหญสุดตัวนั้นใหญบุก
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เขาไปหายเงียบๆ หนึ่งแลวนะสองแลวนะ ดูเจาของโกหกเจาของ ทะลุเลย เอา ถาหาก
มันไมหายกลัวจะพุงเลย มันจะเขาไปบานใดเมืองใดปาใดกต็าม เขาจะวาบาก็ตาม เรา
ดัดสันดานกิเลสของเราตางหาก ใครจะวาบาไมบาเราไมเปนบาจะเปนอะไรไป บุกเลย 

ทีนี้กลาหาญชาญชัยวาเสืออยูทีไ่หนเขาไปไมมี หลอกเรื่อยๆ เราก็จับเอาเรื่อยๆ 
สุดทายกลาหาญหมด ไมมีอะไรกลัวเลย ทีนี้เมื่อไมมอีะไรกลัวแลวไปอะไร ไมไป 
กลับคืน มาอยูสบาย ไมมีอะไรกลัว พอจะแย็บออกวาจะกลัว เหอ คําวาเหอคือจะเอา
อีกเดี๋ยวนั้น ความหมายวาอยางน้ัน 

นี่ทําหมดแลวใครจะวาบาก็ตาม เราเดินบุกเขาปา ตอนเวลาทําไมมีใครรูเรา นี่
จึงไดมาบรรยายใหบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟง วาเราเคยทําอยางน้ันมาแลว ถึง
คราวเด็ดมันเด็ดจริงๆ เอาตายเขาวาเลย มันกลัวที่ไหนมาก เอา เขาตรงนั้นเลย เขาไป
ไมมีอะไร มีแตสังขารมันหลอกเจาของ พุงๆ มันไมมอีะไร เลยมา ทําทุกอยางฝก
เจาของใหรูกลมายาของกิเลสที่มันหลอกเรา เมื่อทันมันแลวมันก็หลอกไมได 

มันเปนขั้นนะการพิจารณาจิต ขั้นธรรมดาเปนอยางน้ี เราตองฝกหนักๆ อยางน้ี 
ก็ทันกัน ไมกลัวจริงๆ เอา ใหเสือเดินมาเดินเขาหาไดเลย เมื่อถงึขั้นมันกลาหาญชาญ
ชัยเต็มที่แลวในจิตขั้นนี้นะ ครั้นตอไปๆ พิจารณาเขาไปจิตมันวางเขาไปวางเขาไป 
สุดทายจะวาสัตววาเสือมันไมทัน ภาพขึ้นมาเปนรูปสัตวหายเงียบๆ จะตืน่ลมตื่นแลงไป
อะไร มันก็ไมทันไดกลัว ไมทันใหกลาแหละ พอวาดภาพเสือขึ้นมาพับนี้เหมือนฟาแลบ 
พับดับหมดๆ มันก็ไมกลัว มันเปนขั้นๆ นะ ถงึขัน้มันวางหมดแลวกลัวอะไร วาดอะไร
ขึ้นมาก็มีแตลมๆ แลงๆ มันไมมีรูปมีภาพใหนากลัว มันเปนขั้นๆ นะการพิจารณา ถึง
ขั้นมันวางไปหมดแลวมันไมกลัว มันวางหมดเลย  

ทานผูที่รูเร็วก็ดี สําหรับเรานี่นิสัยวาสนาหยาบมาก จึงตองไดใชความหยาบดัด
กันอยางเต็มที่ ผูที่ทานรูเร็วกวาเราก็มี ทานไมไดฝกทรมานยากอยางเราน้ีมีเยอะ แต
เรามันยากมันลําบาก จะวาคนหยาบหรือวาสนาหยาบก็ได จึงตองเอาอยางหนัก ถา
หนักอยางไรไดผลนะ มันแปลกอยู ถาวาหนักทําไมไดผลกไ็มเห็นมี ถาลงไดตัดสิน
กันเอานะวาเทานั้นเลย มันจะขนาดไหน คอขาดขาดไปเลย เสือเดินมานี้จะเดินบุกเสือ
เลย นั่นฟงซิ อันหนึ่งกลัวจะตาย แตอันหนึ่งมันเด็ดขาด เสือเดินเขามาจะเดินโดนเสือ
เลย นูนเห็นไหมจิต นี่ละธรรมอยูกับจติ มันก็ไมกลัวเสือละซิ  

อุบายวิธีฝกทรมานตัวเองตองใชหลายแบบหลายฉบับ เอาแบบเดียวฉบับเดียว
ไมทัน ไมทนักับกิเลส แตตองมีสติปญญาตามนะ อยาสักแตวาทํา อยาสักแตวาดัด ดดั
มันเฉยๆ สติปญญาไมทันมัน มันก็เปนทํานองเณรผอง เขาใจไหม เราเคยพูดใหฟง
แลว ชื่อมันเณรผอง อยูหวยทรายดวยกัน กฏิุมันก็ไมอยูหางนัก หางกวาแผนนี้สัก
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หนอย แตมันเปนดงมนัก็เหมือนหางไกล เรานั่งภาวนา เณรนี้แกก็นั่งภาวนาอยูที่นั่น 
ตางองคตางนั่งภาวนา เพราะพระทานไมมีธุระอะไรกับใคร นอกจากวันประชุม อาจารย
ประชุมอบรมสั่งสอนเสร็จแลวเลิกพรอมกันไปเลย หายเงียบ นอกนั้นไมมีที่จะมาคุยกัน
สุมสี่สุมหา 

วันนั้นเรานั่งภาวนาอยู ประมาณ ๓ ทุมกวา เรานั่งภาวนาเงียบๆ ฟงเสียงตุบอยู
ทางนี้ละ มันเหมือนอะไรตก เสียงตุบ เสียงดังดวยนะ เสียงตุบเลย เอ มันเสียงอะไรนา 
เราก็ยังไมวาอะไร คอยฟงเสียงกอน หากมีเหตุการณอะไรจะมีเสียงดังขึ้นอยางไรจะมีผู
มาเกี่ยวของ ไมนานก็ไดยินเสียงพุมพิมๆๆ อาวมีเหตุแลวที่นี่ เราก็ออกเดินไป มันเปน
อะไรกัน บอกวาเณรผองตกกุฏิ แลวทําไมถึงตก ถามมันนะ คือมันอยูในหอง นั่งภาวนา
ในหองมันงวง หัวคะมําลงพื้น มันเปนอยางไรดดัสันดานมัน วาอยางน้ัน ออกมาเฉลียง
ขางนอก มานั่งหมิ่นๆ อยางน้ี เอา ถามันงวงมนัตกเอง มนัก็เอาจริงๆ นั่งไมนานฟง
เสียงตุบ มันตกลงไปนัน้ เปนอยางไรเณรผองตกกุฏิ ตกกุฏอิยางไร ก็เลยเลาใหฟงวา
ดัดสันดานเจาของ ความงวงเหงาหาวนอนมันเลยดัดเอาเสียตกกุฏิไป 

มันเปนอยางไร ก็มานั่งหมิ่นๆ อยูอยางน้ี ถามันงวงใหมันตกไป มันงวงละซิมัน
ก็ตกลงตุบลงไป อยาใหทรมานแบบนั้นนะ แบบเณรผองเขาใจไหม ใหใชสติปญญานะ 
ถาใชแบบนั้นมีเทาไรตายหมด นี่ตัวอยาง อยูบานหวยทราย พระมีพอด ี เราไมรับมาก
นะ ๗-๘ องค อยูวัดหวยทราย พอเหมาะพอดี ทั้งวันทัง้คืนมีแตการประกอบความ
พากเพียรตลอด เดี๋ยวนี้มันเปนวัดอะไรก็ไมรูแหละ มผีูอยูแทนนั้นแหละ มันคงจะ
เปลี่ยนแปลงไปมาก สภาพเดิมของเราที่บําเพ็ญภาวนามันสะดวกสบาย จัดไวเรียบไป
หมด แตตอมานี้มันอาจจะระเกะระกะไปตามเจาของผูครองวัดนั้นแหละ ก็เลยไมไดเขา
ไป พูดถงึเร่ืองการตกกฏุิ อยาไปทรมานแบบนั้นนะ ถาแบบนั้นแลวตายนะจะวาไมบอก 
เณรผอง งวงนอน มันดดัสันดานมัน ถามันงวงใหมันตกมันก็งวงจริงๆ ซี ตกลงเลย 
เจาของไมมสีติ 

เปนอยางไรละฟงธรรมะพอไดคติบางหรือเปลาลูกหลานนะ นั่งภาวนาฝกหัด
ภาวนาดัดสันดานกิเลสความงวงเหงาหาวนอน มันฟาดเอาเสียตูมเลยเสียง เสร็จ ไม
ทราบใครแพใครชนะ ก็กิเลสเหยียบหัวมันละมันถึงตก ถาสติปญญาเหยียบมันมันจะ
ไมงวง 

พระทานเคยส่ังเพื่อนกัน พระองคนีแ้ตกอนทานเปนนักเลง สมที่วาทานใจเด็ด 
ทานเปนนักเลง นักเลงโตเหมือนกันนะ ทีนี้ทานกลับตัวได รูสึกเห็นโทษในความเปน
คนชั่ว เร่ืองปลนเรื่องจี้ใครนี้ไมถอยใคร วาฆาฆา วาฟนฟน ไมถอยใครเลย เห็นโทษ
ของตัวเองกลับมาบวชเปนพระ มาบวชเปนพระทานก็มีนิสัยใจกลาอยางน้ันแหละ ไป
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อยูในถ้ํา ทานหาวิธีดัดทานเหมือนกันกับเณรที่ดัดนั่นละ แตทานไมตกเหว องคนี้ทาน
ดัดอยางน้ัน ทานไมตกเหว คือมันมสีองทาง ทางนี้ขึ้นมานี้เปนทางเสือ คือคนอยูนี้ถ้ําน้ี 
มันเปนเพดานถ้ํา แลวเสือมันมานี้มันก็ขึ้นทางของมัน มันมานี้มันขึ้นทางของมัน ทาง
มันเขาไปแลวมันเปนชองอยางน้ี มันไปนอนอยูนั้น เวลามันจะออกหากินมันก็ออก 
เวลาต ี ๓ ตี ๔ มันกลับเขามาขึ้นบนถ้ํา รูเลยวาเสืออยูประจํา พระทานก็อยูที่นั่นไมมี
อะไรกัน 

ทราบวาทานภาวนาถาหากวาเกิดฉุกเฉินมีเหตุปจจุบันจิตทานรวมไดเร็ว ถาฝก
ธรรมดานี้นั่งจนจะหลังหักมันก็ไมรวม ทานวาอยางน้ัน ทีนี้ก็ดัด มันมทีางเสือขึ้นมา 
ทางนี้เปนเหว เราจะเอาทางไหน เอาทางเสือหรือเอาทางไหน ทางเสือเวลาเรานั่งอยูนี้
เสือมันขึ้นมาเห็นเรามันอาจหลบหนีก็ได มันไมเหมือนเหว เหวน่ีเผลอเมื่อไรตายเมื่อ
นั้น ทานวา เอา..เอาเหว นั่นละทานดัดทาน เปนนักเลงโตนะ ทานก็ไปนั่งอยูตรงนั้น
จริงๆ นี่เหว ถาเผลอใหตกเลย ทานวาอยางน้ัน 

ทานนักเลง ใจเด็ด ทีนี้ถาเผลอใหตกเลยตายเลย ไมอาลัยชีวิต วาอยางน้ัน ถา
ไปทางเสือเสือนี้อาจจะหลบเราก็ได ถาอันนี้เผลอไมไดตายเลย เอาอันนี้ทานวาอยางนั้น 
เอาอันเผลอไมไดตายเลย โอย วันนั้นจิตรวมปงทีเดียวเลย มันกลัวมาก ก็นั่งหมิ่นๆ 
เผลอไมได ถาเผลอตกทันทีเลย สติยิ่งดี แลวจติรวมปง ทานวารวมตั้งแตตี ๒ ถงึ ๑๐ 
โมงเชา ๘ ชัว่โมงใชไหมนั่งอยู พอลืมตาขึ้นมาอยูกับเหว โอโห พิลึกพิล่ัน มากลัวทีหลัง 
เวลาจิตถอนออกมาแลวเหวอยูนี้ พอลืมตาขึ้นมาจิตถอนออกมาแลวมองดูนี่เหว โอโหย 
มากลัวทีหลัง อยากจะโดดตามหลัง เวลานั่งอยูไมเปน นี่เปนจริงๆ 

พระองคนี้เปนนักเลง ทานเด็ดมาก ทีแรกอยูทางเสือก็กลัววาเสือมาเจอเราแลว
มันจะหลบหนีเสีย อันนี้ไมหลบ เผลอเมื่อไรเปนตาย เอาๆ ตรงนี้แหละ ใสตรงนี้เลย 
ทานจึงไดเห็นความเด็ดของทาน เห็นคุณคาของจติที่เวลาจําเปนจริงๆ มนัลงไมได ทาน
วาจิตของทาน เพราะฉะนั้นทานจึงบอกชดัๆ เลยวาทานอยูในถ้ําไมได ทานไมไดอยูใน
ถ้ํานะ กลางคืนทานขึ้นไปอยูบนเขา หลังเขา ไปนั่งอยูตามหนิ เวลาเสือมา สมมุติวาเจอ
เสือพับจิตมนัจะลงผึง เมื่อจิตลงแลวอะไรก็ตามทํารายไมได อํานาจของจิตที่รวมตัว
ลงไปแลวมีมากที่สุด ไมมีอะไรจะกลาทําลายไดเลย ทานวา  

สมมุติวาเจอเสือพับนี่จิตมันจะลงทันที มันไดผลเวลาจําเปนอยางน้ัน ถาอยู
ธรรมดามันไมคอยลงทานวา ตองไปหาดัดสันดาน ไปหานั่งอยูทางเสือมาบางอะไรบาง 
ทานหากเปนของทานนะองคนี้ ทานนั่งอยูในถ้ําที่เสือขึ้นมา พอเสือขึ้นมาเวลาจิตมันไม
ลง มันทําไมเสือมันนานมานักหนา ทานวิตกถึงเสือ เสือทําไมนานมานักนา ตัวนี้มัน
คะนองมาก ทานวานะ ตัวดื้อๆ เรากําลังวา สักประเดี๋ยวไดยินเสียงสวบๆ ขึ้นมา มันจะ
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ขึ้นมานี้แลวขึ้นบนถ้ํา ถ้ําของเขาอยูขางบน ชองทางเสือเขาอยูขางบนนี้ มันมานี้ๆ ขึ้นนี้ 
คนอยูนี้ นี่ถ้าํขางลาง เขาไปขางๆ เขาไมมีอะไรกับเรา บางทีนั่งภาวนาอยูเขาก็ขึ้นไปได 
เราก็อยูนั้นไมมีอะไร นั่นเห็นไหมเสือกับคนกับพระที่ตองการกับอรรถกับธรรมจริงๆ 
แลวเปนอยางนี้ไมผิด  

ทานบอกวาเสือเขามาจิตทานก็ลง จิตทําไมมันรวมยากนักนา เสือทําไมนานมา
นักนา ตี ๓ ตี ๔ เปนเวลาเสือจะขึ้นมานอนแลวนี่ เสือมันอยูบนถ้าํนี้ เสือกับทาน
เหมือนวาเปนเพื่อนกัน ทีนี้พอนึกอยางน้ันเสือขึ้นมาจริงๆ ฟงเสียงสวบๆ ขึ้นมานี้ มัน
จะขึ้นมาขางๆ นี้ ขึ้นถ้ํา อาว เสือมาแลวนะ ทานวาอยางน้ัน เสือมาแลว เตือนเจาของ
ปลุกเจาของใหจิตลงมันก็ไมลง เสือมาใกลๆ แลว พอเสือมาใกลๆ กําหนดเสือโดดมา
คาบคอ ทานวาอยางน้ัน คือเสือมันก็มาธรรมดามันละ แตกาํหนดเอาเสือนั้นมาคาบคอ
ปบนี่จิตลงผึงเลย ตื่นเชามาเห็นแตรอยเสือขึ้นแลว เจาของจิตยังไมถอนนะ นั่นเห็น
ไหม นิสัยอยางน้ีมี ถามีเหตุเกิดปุบปบนี้ลงไดเร็วมี  

อยางพระองคนี้ละ พระองคนี้เปนนักเลง ใจเด็ด ไปนั่งอยูทางเสือบางทาง
อะไรบาง ถาอยูธรรมดาฝกยาก ทานวา ไปนั่งอยูทางเสือมาเสือไป มันเห็นเสือแลวมัน
จะลงทันที แลวก็แนใจดวยวาถาจิตลงแลวอะไรก็ทําลายไมได ทานวาอยางน้ันนะทาน
เชื่อมั่นที่สุดเลย ถาจิตไดลงผึงเทานั้นละ อะไรก็ตามสามโลกธาตุนี้จะทําลายไมได
เลย ทานวา ลงผึงเลย เวลามาเสือมันก็ผานมานี้ขึ้นแลว ทานก็นั่งภาวนา นี้ละปจจุบัน
เพื่อนกันนี้แหละ ทานเกิดปขาลทานเปนนักเลง แลวหางจนกระทั่งปานนี้ไมไดพบกัน
อีกเลย ทานคงตายแลวมั้ง องคนี้เด็ดมากทีเดยีว ทานจริงจังมากสมวาเปนนักเลง ใจ
เด็ดมาก จริงจังมากทกุอยางเลย 

นี่เลาเร่ืองกรรมฐานใหฟงเปนอยางไร นี่สดๆ รอนๆ นะ ไมใชเอามาโกหกกัน
นะ เลาอยางที่วาจริงๆ อยางที่เปนนั่นละ พอเสือขึ้นมา มันจะขึ้นถ้ํามนั ทางนี้ก็นั่งอยู
แครนี่ ถ้ํามีเพดาน นี่ทางมันไป ขึ้นนี้ มันไมสนใจกับคนนะเสือแปลกอยู เสือโครงนะ 
มานี่มันผานขึ้นไปเลย ทางนี้พอมันมาแลว มาแลวยังไมแลวยังกําหนดมันมางับคออีก 
ทางนี้ก็ลงผึงเลย จนกระทั่งจิตถอนขึน้มาแลวไปดูรอยเสือมาจริงๆ ขึ้นแลว ไมสนใจกับ
คนเสือก็ดี คนก็นั่งอยูนั้นจนกระทั่งจติถอนขึ้นมา  

นั่นละทานจึงหาอยูในที่เชนนั้น ที่ธรรมดาทานไมชอบอยูทานบอก มันไมเด็ดจิต
ลงไมงาย ถาถูกที่เดด็แลวจิตลงงาย วาอยางน้ัน ทานจึงไปหาอยูบนภูเขาอีกนะ เปนทาง
เสือมาบางอะไรบาง ชอบ นิสัยอยางนั้นมี แตอยางหลวงตาบัวนี้ขี้ทะลักเลยเขาใจไหม
ละ เรามีแตเลาเร่ืองของคนอื่น เราไมเคยเปนอยางน้ัน ขี้ไมทะลักมาเลาใหคนฟงทั้งขี้
นั่นแหละเขาใจไหม จิตนี่ถาไดลงเต็มที่แลวมันไมมีอะไรนะ คอืหมดทกุส่ิงทุกอยางหมด
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เลย ไมมคีวามหมายอะไรที่จะเขาไปแทรกในจิตไดเลย นั่นละเรียกวาจิตลงเต็มที่ 
รางกายไมมี หมดโดยสิ้นเชิง มีแตความรูลวนๆ จะพูดอะไรกพ็ูดไมถูก นั่นละจิตลงแท
จิตมีอํานาจมากนะ ถาลงอยางนั้นแลวมีอํานาจมาก เพราะฉะนั้นจึงวาอะไรจะไป
ทําลายไมได ถาจิตไดลงอยางนั้นแลวไมมีอะไรมีอํานาจทําลายไดแหละ 

ไดเลาเร่ืองใหพระลูกหลานฟงหลายแบบนะวันนี้ เร่ืองเสือก็มี เร่ืองอะไรก็ม ี
หลายอยาง แตก็นาฟงเพราะเอานิทานสดๆ รอนๆ มาเลาใหฟง คือนิทานพระ
กรรมฐานทานตางกัน ไปฝกหัดตางกัน อยางองคนี้เด็ดมาก ไปหาอยูแตในที่อยางนั้น
แหละ ทานไมคอยอยูธรรมดา ทานบอกภาวนาไมเปนทา ทานบอกตรงๆ เลย ถาอยูที่
ธรรมดาภาวนาไมเปนทา ตองหาที่ดดั ทานวาอยางน้ัน ที่ไหนเด็ดๆ ดัดๆ ไปอยูที่นัน่
แลวไดผลดี คําวาไดผลดีคือจิตรวม 

คิดดูซิอยางเสือมานี่ เสือขึ้นมาสวบๆ มันจะขึ้นถ้าํของมัน ทานนั่งภาวนาจิตไม
ลง ทําไมจิตมันจึงไมลงนา มันดื้ออะไรนักหนา เสือทําไมนานมานักนา ทานนึกหาเสือ 
สักเดี๋ยวสวบๆ มา มันขึ้นมานี้จะขึ้นถ้ํามัน พอเสียงสวบๆ มา เออ เสือมาแลว ทาน
หลอกจิต น่ีเสือมาแลวนะ จะใหจิตลงมันก็ยังไมลง ทานเลานาขบขัน โอ จิตใจทาน
สําคัญและมีนิสัยอยางน้ี พอมันเดินเขามาสวบๆ ใกลๆ มันก็ไมทําไมคนแหละ มันมา
มันก็เขาชองน้ีขึ้นเลย มันไมเคยผานเขามาที่คนนั่งอยูแหละ มันมาขางๆ ขึ้นทางโนน
เลย เวลาลงก็ลงนี้ไปเลยไปหากิน กลางคืนไปละไปหากิน ตอนตีสามตีส่ีเขาจะกลับมา
ขึ้นถ้ําเขา เสือโครงใหญ แตไมมอีะไรกับคน เพราะเขารูคนมาแตไหนๆ เขาก็ไมถือคน
เปนอาหารดวย เขาถือคนเปนเจาอํานาจตอเขาดวยเขาตองระวัง 

พอเสือขึ้นมา ทานเห็นเสือขึ้นมาแลวยังไมแลว ทานยังกําหนดเอาเสือมางับคอ
ทาน พอเสืองับคอปบนีพ้รึบลงเลย หายเงียบ เสืองับคอคนแลวก็ผานไป คนก็จิตรวม
เลย เปนอยางน้ัน นี่ละนิสัยตางกัน บางองคเจอเหตุตางๆ นี้ก็จะลงไดอยางรวดเร็ว บาง
องคฝกเองกค็อยลงๆ อยางเรานี้ตองฝกเอาอยางหนักมันถงึลงของมัน จะใหมันลง
แบบนั้นไมเคย หรือมันไมเคยเจออนัตรายก็ไมทราบ เจอก็อะไรจะเผนก็ไมรูนะ ใหเสือ
เผนคงยากมาก กลัวแตเราจะเผนนั่นซิ แตก็ไมเคยเจอ ไปอยูถ้ําเสือก็ไปไมรูกี่ครั้งกี่หน 
แตไมเคยเห็นเสือขึ้นมา 

คือถ้ําเรานี้ ถ้ําเสืออยูขางบน บางทีมันมานี้ขึ้นทางนี้ บางทีมาทางนี้ขึ้นทางนี้ ถ้ํา
เสือ เสือโครง แตเขาไมถือเราเปนอันตรายเปนภัยตอเขา ที่จะถอืวาเปนอาหารหรือ
อะไรนี้ไมถอื...เสือ ระวังเสมอ ไปที่ไหนระวังคนมากเสือนะ อยางอื่นเขาไมคอยระวัง 
แตกับคนเขาระวัง เขาจึงไมถอืคนเปนอาหาร ไปที่ไหนเราไมเคยปรากฏวาเสือกินคน  
ไมมี ไปเที่ยวที่ไหนไมคอยปรากฏวาเสือกินคน เพราะเสือระวังคนตลอด เอาละที่นี่ 



 ๑๔

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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