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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ใจอิ่มธรรมเสียอยางเดียวไมเดือดรอน 
กอนจังหัน 

การแนะนําส่ังสอนพระทกุวันนี้เราไมไดสอนโดยตรงแลวแหละ ไมไดประชุม
สอนพระอบรมพระเหมือนแตกอน แตกอนอบรมเปนพักเปนตอนจริงๆ ถึงวาระก็
เทศนอบรม เทศนอยูขางบน เชนอาทิตยหนึ่งบาง หรือสิบวันบาง ประชุมอบรมพระ
โดยเฉพาะตลอดมา พออายุเขา ๘๐ ก็หยุด วาจะหยุดไปเลยทีนี้ทางบานเมืองก็ยุงเขา ก็
ออกชวยชาติบานเมือง เลยไมไดหันหนามาอบรมพระสั่งสอนพระ สอนก็สอนอยางนี้ละ 
แจกจายกันไปเลยไมทั่วไมถึง ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 

การสอนพระเปนอยางหนึ่ง การสอนฆราวาสเปนอยางหนึ่ง ไมไดเหมอืนกัน 
สอนพระจะสอนใหไปไถไรไถนาไดยังไงใชไหม สอนฆราวาสก็จะใหมาอดขาวอดนอน
อยูในนี้มันก็ไมได การสอนก็แยกกนัไปๆ พระก็ใหรูหนาที่ของตนเทานั้นก็เหมาะสม
แลว ถาพระไมรูหนาที่ของพระ พระนี้เลว หนาที่ของพระคอือะไร หลักของพระทีจ่ะ
ไดรับเปนผล ทั้งเหตุทั้งผลไปดวยกนั ศีล สมาธิ ปญญา นั่น 

ศีลคือะไร พระทั้งองคนัน้ละคือกองศีล กองสมาธิ กองปญญา อยูกับพระ กอง
วิมุตติหลุดพนอยูกับพระ ทีนี้กลับตรงกันขามอีก กองนรกอเวจีก็อยูกับพระ ถาเปน
พระอลัชชิตาหาความละอายบาปไมได นรกอเวจีอยูกับพระทั้งหมด ถาพระเปนผูบวช
มาตั้งใจตออรรถตอธรรม แลวศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ กองอยูกับพระหมดไมได
อยูที่ไหน พระพุทธเจาสอนลงที่นี่ ไมไดสอนไปตนไมภูเขาอะไร สอนคน ใหพากันตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัต ิ

พระพุทธเจารับสั่งหรือส่ังสอนคําใดแลวเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบๆ ไมมี
ที่จะไดเพิ่มเติม ไมมทีี่จะไดตดัออก สวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยางเรียบรอยแลว 
จากพระทัยที่บริสุทธิ์ลวนๆ จึงควรแกโลกทั้งหลายจะนําไปประพฤตปิฏบิัต ิ ใหพอ
เหมาะสมกับเพศและวัยของตน จะปลอยใหอยูเดนๆ ดานๆ มันก็เปนอยางน้ีแหละ
มนุษยเรา วามนุษยฉลาดๆ แตส่ิงที่โงเขลาที่สุดกอ็ยูกับมนุษยจะใหวาไง กิเลสตัวหนาๆ 
ตัวเปงๆ มาอยูในบุคคลที่อวดตนวาฉลาดๆ มันฉลาดกินบานกินเมือง ฉลาดทําลาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เร่ืองกิเลสเปนเรื่องทําลายทั้งน้ัน เร่ืองธรรมเปนเรื่อง
สงเสริมอุมชูกัน เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน 

วันนี้เปนวันอาทิตย ใหส่ังสมความดีงามเขาสูตน ความดีคือบุญกุศลนี้เขาสูใจ
โดยแท กิริยาอาการที่เราทําภายนอกเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ แยกมาทางจิตใจก็เปน
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บุญเปนกุศลตอจิตใจ ก็คือนําไปทาํบุญใหทาน แยกไปทางธาตุทางขนัธก็มาเลี้ยงดู
ตนเอง เร่ืองวัตถุเปนอยางน้ัน วันเสารวันอาทิตยเปนวันวาง โลกสากลทั่วๆ ไปเขาถือ
วันเสารวันอาทิตยเปนวันวาง พุทธศาสนายังดึงวันเสารวันอาทิตยเขามาเปนวันวาง บวก
กันกับวันพระวันโกน วัน ๑๔-๑๕ ค่ํา ซึ่งเปนวนัพระพุทธเจาทรงบัญญัตหิรืออนุญาต
ใหเปนวันวางงานภายนอก ใหบําเพ็ญงานภายในคือการทําบุญใหทาน เจริญศีล ภาวนา 
ในวันพระวันโกน เปนวันสงบอารมณ 

อารมณของใจนี้ไมมีสงบไดละ  ตองเอาธรรมมาเปนน้ําดับไฟ เพราะฉะนั้นวัน
พระวันโกน วัน ๑๔-๑๕ ค่ํา จึงตองเขาไปสูสถานที่อบรม จะเปนวัดเปนวาหรือสถานที่
ใดก็ไดซึง่เปนที่สงบสงัด หรือไปทําบุญใหทานกับพระก็ไดวนัเชนนั้น ใหไปสงบอารมณ 
อารมณที่เต็มอยูในหัวใจของโลกไมมใีครดูแล ไมมีใครระงับดับมัน มีแตเสริมมันไป
เร่ือยๆ โลกจึงรอนมากทีเดียว พากันตื่นวาโลกเจริญๆ เจริญไปถงึไหนโลกเจริญ มัน
เจริญไฟเผาหัวคนที่อยูในโลกนั้นแหละ ถาไมมธีรรมจมๆ ไมสงสัย ถามีธรรมไมจม ถงึ
จะจนขนาดไหนไมมีเงินมีทอง แตมสีมบัติภายในอิ่มอยูในตวั อิ่มอยูในหัวใจนั้นแหละ 
จะเปนจะตายไมเดือดรอนถาใจอิ่มธรรมเสียอยางเดียว ธาตุขันธมันอิ่มอาหารการกิน 
แตใจแหงผากใชไมได เปนกองทกุขมากทีเดียว ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

เราเปนเมืองพุทธแทๆ พระพุทธเจาศาสดาองคเอกมาสอนมนุษยเรา เฉพาะ
อยางยิ่งเมืองไทยเราเปนเมืองพทุธควรจะรูเนื้อรูตัวบาง อยาใหเขาลากเข็นไป
ถลอกปอกเปก เขาก็คอืพวกกิเลสดวยกันนั่นแหละ เอาไปถลอกปอกเปกไมรูเนื้อรูตัว 
ตายทิ้งเปลาๆ เยอะ เยอะที่สุด ผูทีจ่ะตายมีหลักเกณฑมีนอยมาก ผูมีหลักเกณฑก็คอืผู
อบรมทางดานศีลธรรม ผูนี้มีหลักมีเกณฑ ตายไหนตายไดสบายๆ มีหลักมเีกณฑ 

ดังที่เราพูดอยูนี้ทานทั้งหลายวาเราคุยเหรอ เรามีหลักเต็มหัวใจของเราแลวเรา
จึงมาสอนโลก พระพทุธเจาสอนโลกดวยพระบรมสุข ไมมีความทุกขเจือปนในพระทัย
แมนิดหนึ่ง พระสาวกอรหัตอรหันตทานเปนบรมสุขเต็มหัวใจทาน สอนโลกที่เตม็ไป
ดวยกองทุกขนั่นตางหากนะ นี่สอนโลกที่ดีดดิ้นอยูนี้เราไมมีทุกขในหัวใจเรา ขาดสะบ้ัน
กันลงไปแลวดวยความพากเพียรของเราตั้งแตป ๒๔๙๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม บนหลัง
เขาวัดดอยธรรมเจดีย ประกาศปางๆ นี้คือความดีที่หามาได พูดอยางน้ีเปนการโออวด
แลวหรือ 

เขาหาชั่วไดชั่ว หาดีไดดี พูดเรื่องชั่วเรื่องดี ทําไมจึงพูดไมไดถามันไมเลยมนุษย
ไปแลว กลายเปนเปรตเปนผีไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลว ตองพูดไดฟงไดทัง้น้ัน
แหละมนุษยเรา ใหพากันไปคิดนะ ศาสนาพระพุทธเจาทาทาย ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ขนาดไหนไดผลมาพูดใหกันฟงดงัทีว่าน่ี นี่เราก็แทบลมแทบตายตั้งแตออกกาวขึ้นสูเวที 
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หลังจากไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยมั่นแลวถึงกันทีเดียว ใจถึงธรรม จากอรรถ
ธรรมที่ทานสอนแลว ตั้งแตนั้นทุมกันเลยทีเดียว ทีนี้ผลก็ไดมาๆ จนเปนที่พอใจ 
ประกาศปางขึ้นมาเลยทีเดียว นี่พอแลว การปฏิบัติธรรมพอแลวอยางน้ี การปฏิบัติตาม
กิเลสตัณหาพอแลวมีไหม ไมมี วิง่ไปตามมันเทาไรจมไปๆ วิ่งตามกิเลส ถาว่ิงตาม
ธรรมนี้เจริญรุงเรือง ถึงขัน้พอพอ 

นี่ก็บอกชัดๆ เราพอทุกอยางแลว การที่จะละชั่วทําดีละที่ไหน มันพออยูในหัวใจ
นี้แลว ดีเปนสมมุติ ชั่วเปนสมมุติ เมื่อถงึขั้นบริสุทธิ์เลิศเลอแลวเหลานี้เปนสมมุติ เปน
ทางเดิน เมื่อถึงความพนทุกขแลวหายทุกอยาง เราสอนโลกเราสอนดวยความเปนหวง
โลกนะ เราไมไดเปนหวงเรา เราพอทุกส่ิงทกุอยางแลว จากการปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาที่เรียกวาพทุธศาสนา เอาใหเห็นประจักษในใจซิ ไมตองไปถามหา
พระพุทธเจาเปนองคเชนไร ขอใหจาขึ้นที่จิตใจ ศาสดาองคเอกเปนอันเดยีวกัน จากใจ
ที่บริสุทธิ์ ที่เปนธรรมธาตุนี้ดวยกันทั้งน้ันแหละ ฟงใหดีนะเราพูดใหอยางชัดๆ  

หาดีไดดี หาชั่วไดชั่ว ทําไมพูดไมได ถาไมใหกิเลสมันเย็บปากๆ ถึงพูดดีไมได 
ถาพูดชั่วเอาจนตายก็ไดอยางน้ันเหรอ พวกนี้พวกจม จมไปตามกิเลส เอาละพอ ใหพร 

หลังจังหัน 

(ลูกศิษยกราบเรียนเร่ืองจะมีการปฏิสังขรณพระอารามวัดบวรนิเวศวิหาร) บอก
ถึงเร่ืองราววัดบวรฯที่จะปฏิสังขรณ ก็มีเทานั้น (คงอยากใหหลวงตาทราบวาสมเด็จ
พระสังฆราชมีพระอนามยัสมบูรณดี) วัดบวรฯจะเรียกวาวัดเราก็ถูก กุฏิคอยทาปราโมช
เปนกุฏิที่สมเด็จพระสังฆราชประทับอยูที่นั่นแตกอน ระยะหลังก็คงจะอยูทีน่ั่นละมั้ง เรา
ก็พักอยูกับทานทีแรก ทานนิมนตใหพักขางบน เราไมไป เราบอกทานจะพักอยูขางลาง 
โธ เวลาสําคัญๆ ทานจะพูดกับเราโดยเฉพาะ ปรึกษาปรารภอะไรลึกลับซับซอนแปลกๆ 
ตางๆ ทานจะปรึกษาโดยเฉพาะๆ  

ที่สําคัญก็คือพอเวลาเรากาวเขาวัดบวรฯ นี้ ภาระทานปลดเปลื้องมาเลยเทียว 
มอบใหเราหมดเทศนอบรมประชาชน วันพระวันอะไรตออะไรตอนเย็น ตอนเชาทานก็
ทําตามพิธีของทาน ตอนเย็นเราละเปนผูอบรมประชาชน ทานเปลื้องภาระการเทศนได
เยอะถาไปทไีร ทานมอบใหเลยนะ ทานเทศนมักจะเทศนเร่ืองกรรมฐาน พอดีเราไปนั้น
เราเปนกรรมฐานใหญ เขาใจไหม ทานก็โยนตูมให 

มีนิทาน คือหมีมันเห็นคน มันโดดเขามาจะตะปบคนกัดคน คนก็เลยโดดเขาไป
ตนไม หมีมนัก็ตะปบมาทั้งสองขาหมี พอดีคนกจ็ับขาหมีไดทั้งสอง เลยดันกันไปดันกัน
มา หมีจะตายก็โดดอยางแรง หัวคนก็ชนตนไม คนจะตายก็จับขาหมีดึงปงปงๆ คอื
สมเด็จพระสังฆราชทานจับขาหมีอยู เขาใจไหมละ ซัดกันปงปงๆ  พอเห็นเราไป อะไร
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นั่นนะ กําลังจับขาหมีๆ มาชวยหนอย พอเราจับขาหมีไดทานเปดหนีเลย เรากับหมีเลย
ซัดกันปงปงๆ ปานนี้ยังคงไมหยุดละมั้ง นั่นละนิทานยอๆ รับกัน ทานโยนขาหมีใหเรา 
ไปทีไรเปนอยางน้ันละ 

เร่ืองจิตตภาวนาทานสนพระทัยทางดานอานาปานสติ เวลาคุยกันโดยเฉพาะก็
คุยธรรมะจิตตภาวนาลวนๆ ทานก็ทราบเรื่องราวทราบไดดี ทราบจนวิถีจิตวิถีธรรม 
การพิจารณาอะไรๆ เพื่อจะเปนแนวทางใหทานพิจารณาตอไป ความหมายวางั้น สอน
สังฆราชตองสอนอยางน้ันซิ ตองหาอุบายวิธีพูดสอนไปในตวั ทานสนพระทัยมากการ
ภาวนา ทานทําอานาปานสติ คุยกันสนุกดีนะสองตอสอง ไปทีไรทานก็โยนภาระใหเรา
ละ สําคัญตรงนี้ ไปทีไรหนักนะถาไปวัดบวรฯ หนักมากเทศนอบรมประชาชน ตอนเย็น
ละไปเทศนกรรมฐานที่ตึกมหามกุฏหรือตึกอะไรทีร่วมใหญนั่นละ เราไปที่นั่น เขาก็มา
ฟงที่นั่นฟงเทศน เทศนอบรมเขาทางดานภาวนา 

ทานภาระหนักมากการเทศนาวาการ เราไปทีไรรูสึกวาทานเบาลงมาก เราก็หนัก
มากเหมือนกัน ตั้งแตเราสรางวัดที่สวนแสงธรรมแลวไมไดไปอีกเลย แตกอนรถราก็
จอดไดสะดวกสบาย ทุกวันนี้แนนหมด แมแตกลางวัดบวรฯ ที่เปนสนามก็ดูวาเปนตึก
เปนอะไรขึ้นแลวทุกวันนี้ หาที่จอดรถไมไดเลย ก็พอดีเรามีสวนแสงธรรม สถานที่จอด
รถกวางขวางเหมาะกัน ตั้งแตนั้นมาเราเลยไมไดเขาวัดบวรฯ ไมไดเขาอีกเลย ไปก็บึ่งไป
นูนเลยไปสวนแสงธรรม พักที่นั่นเลย 

วัดไหนก็ไมไปพักในกรุงเทพ ตั้งแตสรางสวนแสงธรรมแลว ไปสวนแสงธรรม
ทีเดียวเลย แตกอนเราเปนพระหลายวัด ถามีธุระเกี่ยวของใกลกับวัดใดก็ไปพักวัดนัน้ๆ 
ทําธุระ วัดไหนพักหมดแหละ เพื่อนฝูงมีเยอะในกรุงเทพ วัดบวรฯ วัดเทพศิรินทร 
วัดนรนาถฯ วัดบรมนิวาส วัดสัมพันธวงศ วัดไหนไปหมดนั่นแหละ พักวัดไหนก็พกัได
เพื่อนฝูงมีเยอะ ตั้งแตมาสรางสวนแสงธรรมแลวนี้จึงไมไปวัดไหนเลย ไปสวนแสงธรรม 
คนก็ไปรวมที่นั่นสะดวกสบาย เร่ืองรถราจอดไดสะดวกหมด วัดบวรฯ ทุกวันนี้ไมมทีี่
จอดรถนะเพราะแนนไปหมดเลย 

ขอใหพี่นองทั้งหลายสนใจทางดานอรรถดานธรรมใหมากนะ กิเลสเขาตีหัวใจ
จนใจจะแตก ใจจะระเบิดแลวนะ ยังไมตายหัวใจจะระเบิดแลวภายใน มีแตฟนแตไฟ
เผาไหมในหัวใจตลอดเวลา อยาดูแตเร่ืองโลกๆ ดูตั้งแตเร่ืองนอกๆ ใหดภูายในมันถึง
ชัดเจนมาก โลกน้ีคือไฟเผาโลก ไดแกกิเลสเผาหัวใจสัตว มันเผาอยูภายในใจ ไมมีคํา
วาชาติชั้นวรรณะ กิเลสเหยียบแหลกหมด เอาธรรมจับรูหมดเลย มีแตกิเลสเหยียบ 
เหยียบไมไดแตทานผูสนใจในธรรม ถึงเหยียบก็ตอสูกันอยู เรียกวานักมวยตอยกัน นกั
ภาวนาตอยกับกิเลส ไมใชนักภาวนากิเลสเหยียบแหลกๆ ทั้งนั้น 
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ใครจะเอาภายนอกมาหลอกก็เปนเรื่องของกิเลสเหยียบหัวธรรมทั้งน้ัน ตัวนี่มี
แตกิเลสเหยียบหัวธรรม ถามีธรรมก็เหยียบหัวกิเลส จะมีอยูบางก็ในวงกรรมฐาน เรา
ยอมรับวามี นั่นทานตั้งใจปฏิบัติอยูในปาในเขา ยกตัวอยางเชนวัดถ้ําภูวัว คือตอนค่ํา
หัวหนาทานจะมาประชุมเอาเทปครูบาอาจารย สวนมากก็มีแตเทปของเรานี่ละมากกวา
เพื่อน ไมวาไปที่ไหนๆ เทปของเรารูสึกจะออกหนา ที่วัดถ้ําภูวัวพอตกค่ํานี้ทานก็มา
รวมกันเปดเทปขึ้นฟง นั่งสมาธิฟง หนึ่งกัณฑ จากน้ันแลวใครอยากจะลุกไปไหนก็ไป 
ไมลุกจะนั่งภาวนาตอไปก็ได เทศนวันละหนึ่งกัณฑ กัณฑเทศนนะ เทปวันละหนึ่ง
กัณฑๆ ทานอบรมฟงตลอดเวลา ไมมีใครมายุงกวน 

นั่นคือสถานที่อบรมธรรม ระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกันบนหัวใจ ตองตอสูดวย
จิตตภาวนา อยางอื่นกเิลสไมกลัว ถาจิตตภาวนานี้กิเลสกลัว ใครมีสติดีเทาไรกิเลสก็
กลัว ยิ่งกลัวมากเขาๆ สติจึงเปนสําคัญมากนะนักภาวนาเรา ถาสติยังดีอยูแลวกิเลสจะ
มากขนาดไหนออกไมได มันออกทางสังขารคือความคิดความปรุง อวิชชาดันมันใหคิด 
ไมไดคดิมันอัดอั้นตันใจจะเปนจะตาย คือมันดันออกมา 

ผูที่ตั้งหนาตั้งตาภาวนาที่ยังไมไดหลักไดฐานใหเอาคําบริกรรม จะเปนพุทโธก็
ได ธมัโม สังโฆ หรือธรรมบทใดก็ได ดวยสติเปนเครื่องบังคับอยูกับคําบริกรรมนั้นๆ 
อยาใหเผลอสติ กิเลสจะออกไมไดนะ คําบริกรรมนั้นละปดประตูทางของกเิลสเกิด เมื่อ
สังขารมาปรุงทางดานธรรมะแลว สังขารจะปรุงทางดานสมุทัยคือกิเลสมันก็ปรุงไมได ก็
มีแตสังขารปรุงทางดานธรรมะๆ เร่ือย สังขารปรุงมากเทาไรจิตใจก็คอยเย็นลงๆ สงบ
เย็น นี่สังขารสองสังขารตางกัน สังขารฝายสมุทัยคือกิเลสปรุงมากเทาไรเปนฟนเปนไฟ
มากเทานั้น ถาสังขารฝายธรรม เชนคําบริกรรม เราตั้งรากฐานเพื่อความสงบใจใน
เบ้ืองตน ตั้งรากฐานคือคําบริกรรม แลวมีสติติดแนบอยูกับคําบริกรรมไมใหเผลอ 
กิเลสประเภทสังขารสมุทัยจะเกิดเกดิไมได 

คือสังขารทางดานธรรมะทํางานอยูตลอด สังขารกิเลสก็เกิดไมได ทีนี้ใจก็สงบ
เย็น นี่ละสังขารสองอยางน้ีตางกัน สังขารของกิเลสเกิดแลวเปนฟนเปนไฟเผาไหม
ตัวเอง สังขารของธรรมเกิดขึ้นแลวระงับเปนน้ําดับไฟ ความคิดความปรุงของกิเลสเกิด
ไมได สังขารของดานธรรมะปดแนนๆ ตลอด นั่นละที่นี่จิตใจก็สงบ พอสงบแลวเราก็
เรงทางดานภาวนาของเราใหหนักเขาดวยสติ เผลอไมไดนะสติ เร่ือยไป นี่ละผูที่ตั้ง
รากฐานไมไดจะตั้งไดจิตจะสงบได พอจิตสงบแลวก็เชื่อมเขาไปหาสมาธิคือความแนน
หนามั่นคงของใจ 

จิตใจมีความแนนหนามั่นคงแลวก็อิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากปรุงอะไรๆ 
ทั้งนั้น ทั้งๆ ที่อยากคิดแตกอนจนกระทั่งอกจะแตกจะพงั เพราะสังขารสมุทัยดัน
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ออกมาใหคิดใหปรุง แตพอสังขารฝายธรรมปดทางเดินของมันมากเขาๆ มันเกิดไมได 
เพราะมีแตสังขารฝายธรรมทํางานอยูปากชองนั้นไมใหมันออก ใจก็สงบเย็นๆ จนใจ
กลายเปนสมาธิ เมื่อใจเปนสมาธิแลวสังขารฝายกิเลสก็ไมคอยเกิดละที่นี่ จนกระทั่งถึง
ความคิดปรุงขึ้นมาแย็บยับรําคาญ อํานาจแหงสมาธิคือความมั่นคงของใจสงบแนน 
ความสงบแนวเปนความสุขของขั้นสมาธิ ความคิดความปรุงไมยุงกวนเลย นั่งอยูทีไ่หน
ไดทั้งนั้นๆ จติเปนสมาธิเปนอยางน้ัน ไมอยากคิดอยากปรุงอะไรมนักวนใจ มีแต
ความรูแนวอยูอันเดียว เรียกวาสมาธิมั่นคง 

จากน้ันก็ออกทางดานปญญา สมาธิเปนแตเพียงวาตีอารมณของใจใหเขาสูจุด
รวมสงบ ภาวนาใหจิตสงบ พอจิตสงบเปนสมาธิแนนหนามั่นคงแลวใหออกทางดาน
ปญญา พจิารณาเรื่องธาตุเร่ืองขันธเร่ืองเปนเร่ืองตาย ทางกรรมฐานพระทานสอนวา 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทานบอกยอๆ เพียงนี้กอน แลวก็ครอบไปหมดนั้นแหละ 
จากน้ันเราจะคลี่คลายไปถึงอาการ ๓๒ ในสกลกายของเขาของเราไดทั้งนั้น พิจารณา 
เร่ืองปญญานี้จะสวางกระจางแจงออกไปไมมีส้ินสุด ทําใหเพลินในการพิจารณา ระงับ
ดับทุกขไปเปนลําดับลําดาจากการพิจารณาทางดานปญญา โดยถือสังขาร เกสา โลมา
เปนตน เปนพื้นฐานแหงการทํางาน พิจารณาอยางน้ันแลวแยกขยายออกไปจิตใจก็
กวางขวางเบิกบาน นี่ละที่นี่ถอนกิเลสถอนดวยปญญา สวนสมาธินั้นตีกิเลสตะลอมเขา
มา ปญญาคลี่คลายออกฆาฟนรันแทงกัน นี่เปนการดําเนินที่ถูกตองเหมาะสมมาก
ทีเดียว 

ผูภาวนาถาจิตสงบแลว เวลาสงบก็ปลอยใหสงบ เวลาถอยออกมาจากความสงบ
แลวใหใชปญญา อยาอยูอยาเสียดายความสงบ ที่สงบแลวสงบเลาอยูนั้น ไดเทานั้น
แหละ ฆากิเลสไมไดเปนแตเพียงสงบ ทางปญญาตางหากฆากิเลส พอคลี่คลายออก
ทางดานปญญานี่เปนการฆากิเลสไปในตัวแหละ เสร็จเรื่อยๆ ไปเลยนักปฏิบัต ิ ทานจึง
วา ศีล สมาธิ ปญญาทานบอกไวแลว ศีลเปนพื้นฐานแหงผูมารักษาศีล ถาทําดีอยูแลว
ไมเปนกังวล สมาธิแตใจมันยังไมสงบ มันวุนวายสายแสแลวทําจิตตภาวนาใหใจสงบ
ดวยบทธรรมบทใดก็ได เมื่อใจสงบแลวใจก็เย็น 

สงบหลายครั้งหลายหนก็สรางฐานแหงความมั่นคงขึ้นมา จนกลายเปนสมาธิ 
เมื่อจิตเปนสมาธิแลวเปนจิตที่มั่นคงในขั้นนี้ขั้นสมาธิ ไมอยากคิดอยากปรงุอะไร อยูที่
ไหนอยูไดทัง้วัน ความคิดความปรุงมันกวนใจ แตกอนอยากคิดอยากปรุงไมคดิไมได
เหมือนอกจะแตก เวลาสมาธิทับหัวมันเขาไปแลวความคิดความปรุงระงับดับไป คิด
อะไรขึ้นมารําคาญไมอยากคิด นี่กต็ิดสมาธิ เวลาสมาธิแนนหนามั่นคงจริงๆ แลวใจติด
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ไดนะ อยูทีไ่หนอยูไดทัง้วันไมคิดไมปรุงอะไร แนวอยูกับความรูอันเดียว เอกัคคตา
รมณ เอกัคคตาจิต อยูอนัเดียวนั้นเสีย 

จึงแยกออกจากนี้ไปทางดานปญญา ใหพิจารณาคลี่คลายสิ่งควบคุมทั้งหลายที่
เกี่ยวกับอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกันอยู ขึ้นตั้งแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไลเขาไป
จนถึงอาการ ๓๒ หมดทัง้รางกายของเรา คลี่คลายดูทุกสัดทกุสวน วาอสุภะอสุภังมันก็
เปนปาชาผีดิบ แนะ ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา อยูในนี้หมด ออกไปขางนอกก็ปาชานอกปา
ชาใน ปาชาในคือปาชาผีดิบเราที่ยังไมตายนี้แหละ เปนปาชาเต็มตัวของมันเปนแต
เพียงวายังไมตาย ปาชาผีตายก็ไปดตูามปาชา เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหไปดูปาชา ผูที่
ภาวนายังไมไดหลักไดฐานภายในปาชาผีดิบนี้ ก็ใหพิจารณาปาชาผีตายเสียกอน แลว
นอมเขามาสูปาชาผีดิบ ปลอยปาชาขางนอกเขามาสูปาชาขางใน กระจายนี้ออกไปแตก
กระจายไปหมดเลย นี่เรียกวาปญญา พิจารณาอยางน้ี 

ผูที่มุงตอมรรคผลนิพพานจะไมพนจากจุดนี้ไปไดเลย พิจารณาอันนี้กวางขวาง
เทาไรจิตใจยิ่งเบิกกวางออกไป สติปญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ ทุกแงทกุมุมไปไดหมด
ปญญา ไมมีอะไรจะฉลาดแหลมคมกวางขวางลึกซึ้งยิ่งกวาปญญา เมื่อพจิารณาไปแลว
มันพอแลวมนัปลอยเอง ปลอยทั้งนั้นละ รางกายของเราที่พิจารณามาแบบชุลมุนวุนวาย 
เมื่อมันอิ่มตวัแลวมันปลอย อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ไมมีเลย ปลอย อิ่มจาก
นามธรรม พิจารณานามธรรมความเกิดดับของจิต สังขารความปรุง พิจารณาเขาไปไล
เขาไปหาจิต สวนหยาบสวนรางกายนี้มันปลอยมันวางไป 

การปลอยวางนี้ตั้งแตขั้นอนาคาไป คือพอใกลทกุอยางแลวเรียกวาอนาคา มัน
หากรูในตัวเอง อนาคา กามราคะหมดไปในจดุนั้นแหละ จากน้ันก็เปนนามธรรม เรา
ฝกซอมกามราคะที่วามันสิ้นไป แตที่เปนผุยเปนผงอะไรมันยังติดอยูนั้นซักฟอกเขา
ฝกซอมเขาไป ส่ิงเหลานี้ก็กระจายออกไปหมดไปๆ ผองใสเต็มที่เปนอนาคาเต็มภูมิ 
จากน้ันก็พิจารณาถึงเร่ืองนามธรรม ความคิดความปรุง สังขารสัญญานี่ละสําคัญปรุง 
มันออกมาจากจิตๆ ไลเขาไปๆ ทีแรกรางกายปกคลุมไว ตรีางกายแตกกระจายเขาไป
ยังเหลือนามธรรมอาการของจิต ตามอาการของจติเขาไปสูใจ 

เขาไปสูใจ เขาออกๆ พจิารณาเดี๋ยวก็ไปถึงรากใหญของมัน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา มันก็เขาไปอยูขางในนั้น พอเขาถึงน้ันแลวมวนเสื่ออวิชชาลงโดยสิ้นเชิงแลวหมด 
นั่นละทานวาทานสิ้นกิเลส คือ อวิชฺชาปจฺจยา เปนกเิลสตัวสุดทาย ขาดลงไปแลวไมมี 
กิเลสจึงไมมใีจของทานผูส้ินกิเลสแลว เชนใจพระอรหันตไมม ี กิเลสก็ไมม ี ผลสุดทาย
กรรมฐานก็ไมมี พิจารณากรรมฐาน กรรมฐานที่ตั้งแหงงาน แปลแลวแปลวาที่ตั้งแหง
งาน งานเพื่อถอดถอนกิเลสตัวอุปาทานมันยึดสิ่งเหลานี้ พิจารณาหลายครั้งหลายหน
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มันถอนได ถอนไดมันกป็ลอยวาง ปลอยวางทั้งรางกายเหลือแตนามธรรม มันหากรูเอง 
เวลามันอิ่มตัวแลวรู ไมเอา เขาไปนามธรรมจนกระทั่งถึงจติ เมื่อเขาถึงจติแลวก็ไปมวน
เส่ือกันที่จิต อวิชฺชาปจฺจยา นั่นละขาดสะบั้นลงไปแลวโลงหมด เร่ืองใจนี้ไมมีอะไรตีบ
ตันอั้นตูเหมือนแตกอน 

กิเลสน้ันละบีบบังคับใหติดเขาติดเรา เมื่อไมติดเขาติดเราแลวจิตใจมันเบิก
กวางออกไปหมด เปน สฺุญโต โลก ํวางไปหมดเลย ไมติดอะไร จะแสดงอะไรไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เพราะไมมีอะไรเขามาเปนเครื่องกีดขวางจิตใจ ใจก็สะดวกสบาย นี่การ
พิจารณาพิจารณาอยางน้ี เราพูดนี้เราพูดเพียงยอๆ นะ แตการพิจารณากันบนสนามบน
เวทีนั้นมันฟดกันเสียจนแหลก ซ้ําแลวซ้ําเลา เอาจนชํานิชํานาญใหพอ เมื่อพอแลวมันก็
ปลอยของมนัเองๆ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองพิจารณากรรมฐาน ผูที่บําเพ็ญทําอยางน้ีแลวมรรคผลนิพพาน
ไมไปไหนละ อยูชั่วเอื้อมๆ เขาไปเลย ถาพิจารณาอยางน้ี ถาไมพิจารณาอยางน้ี
จนกระทั่งวันตายก็ไมมีความรูที่เปนสมบัติของตัวเอง มีแตความรูดวยความจดจํามา จํา
จากคัมภีรนั้นคัมภีรนี้มาก็เปนหนอนแทะกระดาษเฉยๆ ถาไมสนใจปฏิบัติ เมื่อสนใจนํา
อันนั้นมาปฏิบัติคลี่คลายตัวเองออกกเ็ห็นผลขึ้นมา ผลนี้เปนสมบัติของเรา รูมากรูนอย
เปนสมบัติของเรา จนกระทั่งรูกระจางแจงไปหมดเปนสมบัติของเราโดยสมบูรณ เชน
วิมุตติหลุดพนเปนสมบัติของตนโดยสมบูรณ นี่ละทานมีที่ยึดมีที่เกาะทานมีที่พึง่ จิตใจ
มีที่พึง่เปนอยางน้ี 

ที่พึ่งของกายสมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์ ที่พึ่งสวนนั้นใจก็ไปยึดไป
เกาะเขาเพียงเทานั้น แตหาเปนตนเปนตัวเปนเนื้อเปนหนังไมได แตพอธรรมเขามาสูใจ
แลว ใจกับธรรมกลมกลนืกันแลวก็ปลอยขางนอก อันนี้ก็เปนที่พึ่งของตนโดยลําดับลํา
ดา จนกระทั่งเปนที่พึง่อยางพอตัว นี่การสรางจิตใจ ที่พึ่งของใจ ใหพากันสรางอยางน้ี 
ภาวนาก็ภาวนาไป การทําบุญใหทานเพื่อหนุนจิตใจของเราใหสูงขึ้นทั้งน้ันแหละ การ
ภาวนาเปนอันดับหนึ่งหนุนขึ้นๆ จนกระทั่งพนทุกขไดดวยอํานาจแหงบารมีที่สรางมา
มากนอยมารวมตัวกัน เปนเพชฌฆาตสังหารกิเลสใหขาดสะบั้นไปโดยสิ้นเชงิไมมีเหลือ
จากความดีของเรานั้นแล ใหพากันจดจําเอานะ 

เวลานี้จิตใจมันไขวควาตั้งแตทางโลก เพราะฉะนั้นจึงหาความสุขไมได ไขวควา
ทางโลกก็เปนเรื่องการไขวควาตามกิเลส มันก็เปนกิเลสวันยังค่ํา กิเลสก็สรางทุกขใหคน
ตลอดไป ไมเหมือนธรรม ธรรมนี้ขวนขวายเทาไรยิ่งสรางความสุขความเจริญรมเย็น
เปนสุขขึ้นมา สรางเต็มที่แลวสวางจาเลย นั่น สรางธรรมเปนอยางน้ัน พากันจําเอา เอา
ละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละพอ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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