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เอาธรรมความจริงมาดูโลก
เขาเราก็ไมไดกําหนดดูวามันเปนมาสักกี่เดือนแลว เปนมานานแลว นาจะเปนป
แลว ปวด ถานั่งคูเขาไปหรือนั่งพับเพียบมันจะปวด พอเราเหยียดออกไปก็คอยเบาลง
เปนมานานแลว ยาแกเขานี่ โอย มีแตยาดีๆ นะยาแกเขา ใครมาก็ยาแกเขา อันนั้นก็ดี
อันนี้ก็ดี มีแตยาดีๆ ขนมาให เราก็ไมทราบจะวาอยางไร จะตอบรับความดีงามของทาน
เหลานั้นไมทราบจะตอบวาอยางไร ไมมีอะไรจะตอบ อะไรจะดีงามยิ่งกวานี้นา เอาคํานี้
ละเหมาะกันแลวละกับความดีงามของผูเอายามาให คนนั้นขนมาคนนี้ขนมา ยาอันนี้ดี
ดีอยางนั้น ดีอยางนี้ โอ ยานี้ดีมากนะ เอาปาเขาปาใหหมด บอกอยางนั้นเลย บอกเอา
ปาเขาปาใหหมด เราวาอยางนั้นนะ
เขาเรานี้มันเหมือนเปนเครื่องทดลองยาเขา ใครมีแตยาดีๆ ทั้งนั้นละมา เลย
เปนเครื่องทดลอง หมอเสนก็เหมือนกันมีแตหมอดีๆ ทั้งนั้นละมา นวดเสนใหหมอดีๆ
ยาก็มีแตยาดีๆ เราก็ไมทราบจะตอบรับวาอยางไร พอเสร็จแลวก็บอกวาเอาปาเขาปาให
หมด ขี้เกียจยุง มายุงหาอะไร เราไมเห็นยุงกับอะไร อะไรจะเจ็บปวดแสบรอนตรงไหน
ก็รักษากันไปเพียงเทานั้น ไมเห็นจะเปนกังวลกับมัน สมมุติวามันคูไมได เอา เหยียด
ออกเสีย แนะเทานั้น รักษากันไปอยางนั้น ไมเห็นเปนกังวลกับมัน
ก็คนแกแลวจะใหมันเปนอยางไร จะใหมันดีอะไร ก็มีแตมันจะไปทาเดียวๆ
เรื่องของมันเปนอยางนั้น ทีนี้ความรักความสงวน อุปาทานคือความยึดมันเลยสราง
โรคหัวใจกังวลขึ้นมา สรางความกังวลขึ้นในหัวใจ มันก็หึงก็หวง อยากใหเปนอยางนั้น
อยากใหเปนอยางนี้ ยุงไปเลย ถามีแตนี้มันก็ไมเห็นรุนแรงอะไร ก็ธรรมดาๆ ถาเรื่อง
ความยึดมั่นถือมั่น อุปาทานความหึงความหวงเขาไปเกี่ยวของแลว อันนี้ละหนักกวา
โรค หนัก นี่พูดจริงๆ มันไมมีจะวาไง ไมไดไปหนักกับมัน มีเจ็บปวดมากนอยก็รูมันอยู
มันเปนสภาพอันหนึ่ง ทุกฺขํ อริยสจฺจํ มันก็เปนไตรลักษณเกิดดับเหมือนกัน จะไปตื่น
มันหาอะไร
เมื่อใจไมเปนทุกขแลวสิ่งเหลานั้นมันเปนก็ดูมันอยูธรรมดาๆ มันก็ไมไดสราง
ความกังวลใหเปนทุกขภายในใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ทุกขอันนี้เปนทุกขขั้นหนึ่ง อันนี้เปน
ทุกขอีกขั้นหนึ่ง ทุกขความกังวลวุนวายทุกขมากกวาอันนี้นะ ถาใจไมเปนทุกขเสียอยาง
เดียว เปนมากนอยเห็นอยูรูอยูอยางนั้น พอพูดอยางนี้ทําใหเราระลึกไดที่เราไมกลัวตาย
ในการบําเพ็ญตนนี้ไมมคี ําวากลัวตาย บทเวลามันจะมีมันก็มีขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องมรรค
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เรื่องผลนั่นแหละ นี่เคยเลาใหบรรดาลูกศิษยฟงมาหลายครั้งแลวมัง ทีพ่ ักอยูบานกะ
โหม มี ๙ หลังคาเรือน บานใหญเขาอยูทางนูน เรียกโพนทอง กะโหมโพนทอง ปาชา
เขามาใชรวมกันกับบานกะโหมนี้
อันนั้นเขาเปนโรคอะไรก็ไมรูนะ ถาธรรมดาเขาจะตองเปนเหมือนโรคอหิวาต
หรือโรคระบาด สองวันตายสามวันตาย ขนเขามา ไอเราก็อยูในปา เขานิมนตมากุสลา
ตั้งแตเที่ยงไปแลว สวนมากเขานิยมเผาศพตอนบาย ตอนเชานี้เขาไมนิยมกัน ทางภาค
อีสานเปนอยางนั้น ตอนบายเผาศพ นั้นละตั้งแตเที่ยงไปแลวเขามานิมนตเราไป พระก็
ไมคอยมีแถวนั้น เขานิมนตไปสวดกุสลามาติกาใหเขา เราก็ตั้งใจไปหาภาวนา ทีนี้เมื่อ
โรคอันนี้เกิดขึ้นในหมูบานนั้นมันก็ไปกวนพระจนไดนั่นแหละ ไปนิมนตมากุสลา เราก็
มา ทีนี้มาพอกุสลานี้ยังไมเสร็จ อาว เอามาอีกแลวๆ อยูอยางนั้น
เขาบอกวาเปนโรคขัดหัวอก เขาวาอยางนั้น มันเปนโรคอะไรมันถึงตายเร็ว สอง
วันตายสามวันตาย ถาเลยสามวันไปแลวรอด สวนมากจะอยูในสองวันกับสามวัน วัน
มาก ๘ ศพ วันนอยนี้ไมต่ํากวา ๓ ศพ ๔ ศพ เราไปอยูที่นั่น ก็เลยสรางความกังวล
ขึ้นมา เอ นี่เรามาหาที่ภาวนา เลยมากังวลกับสิ่งเหลานี้ สวดใหเขาไมนานนะ มันก็มา
เปนขึ้นกับเราโรคที่วานี่ นั่งสวดกุสลามาติกาอยูนั้น เขามาเผาศพที่ปาชา ปาชาของคน
บานนอกเขาอยูในปา ไมไดอยูต ามเมรุอยางนี้นะ อยูในปา เปนบริเวณปาชาสงวนไว
สําหรับปาชา ที่แถวนั้นบริเวณนั้นเขาสงวนไวสําหรับเผาศพ เราก็ไปกุสลาอยูนั่น จนค่ํา
ถึงไดกลับ ทุกวันๆ
นี้ก็เปนเรื่องไมสะดวกใจการภาวนา
ตอนนั้นเปนเวลาที่จิตหมุนติ้วเปน
ธรรมจักรเสียดวย ไมมวี ันวางเลย เวลาวางไมมี ตื่นนอนระหวางกิเลสกับธรรมอยูบน
หัวใจอันเดียวกัน ฟดกันเลยๆ เปนเองๆ เราก็หมุนของเราเพื่อความหลุดพนจากทุกข
เหมือนหนึ่งวาอยางรีบอยางดวน นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ ธรรมะขั้นนี้ขั้นนิพพาน
อยูชั่วเอื้อม นิพพานมีหรือไมมีมนั ไมสนใจนะ ความพนทุกขกับนิพพานติดกันอยูนี้
นิพพานก็อยูช ั่วเอื้อมซี กับความพนจากกิเลสซึ่งสรางกองทุกขใหสัตวนี้มันก็อยูกบั จิต
ธรรมที่จะแกกันก็อยูกับจิต ทีนี้มันก็หมุนกัน
ทีนี้เขามานิมนตไปกุสลาก็เลยสรางความไมสะดวกใหเรา จากนั้นมามันก็มาเปน
ในเราเลย นั่งอยูในปาชานะเปนขึ้นเวลานั้น แลวสองวันตายสามวันตาย พอมันเปน
ขึ้นมาเริ่มรูตั้งแตมันเริ่มเปน พอมันยิบแย็บๆ ขึ้นมา เอะ ชอบกล เพราะจิตไมไดหาง
จากนี้นี่นะ สติอยูกับนี้ตลอด อะไรผิดปรกตินิดหนึ่งมันจะทราบทันทีๆ ในจิตขั้นนี้นะ
จิตขั้นนี้ธรรมขั้นนี้ อาว แปลกๆ อยางไรนะ แลวเปนอยางรวดเร็วดวย เพราะฉะนั้นเขา
ตาย สองวันตายสามวันตายจึงเชื่อไดเลย คือมันเปนเหมือนวาหมุนเขาทันทีๆ เลย ยิบ
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แย็บๆ ขึ้นมาหนักเขาๆ จนชัดเจน ออ เปนอยางนี้เองที่เขาตายแลวมาเผากัน เปนอยาง
ที่เราเริ่มเปนเวลานี้แลว ไมนานนะ มันหนักขึ้นๆ อยางรวดเร็วเสียดวย
เรานี่ถาแกไมตกจะตองคนหนึ่งละตายอยูในปาชานี้แหละ เพราะมันรวดเร็ว มัน
เหมือนหอกเหมือนหลาว มันแทงประสานกันอยูในหัวอก หายใจแรงก็ไมได แปลบๆ
เลย หายใจแรง ยิ่งจามนี้สลบไปเลย พอรูชัดเจนแลวก็เลยบอกญาติโยมตรงๆ เลย นี่
อาตมาเปนอยางที่ทั้งหลายตายมาเผากันอยูเวลานี้แลวนะ เวลานี้เจ็บขัดหัวอก ขึ้นอยาง
รวดเร็ว ใหอาตมาไปทีพ่ ักเสียเถอะ อยาใหอยูเลยเดี๋ยวจะตายดวยกันอีก เปนแลวนะ
เวลานี้ เขาก็รอนใจ ไมรั้งไมอะไรเราไวแหละ โอ ถาอยางนั้นใหทานรีบไป ปลอยทานไป
เสีย เราก็ออกจากที่นี่ไป
ทีนี้เขาวิตกกังวลกับเรา กลัวเราจะตายแบบเดียวกัน เพราะเปนโรคอยาง
เดียวกัน เขาก็ไมสบายใจ เราไปถึงตอนค่ําเขาก็หลั่งไหลไปอีกละที่นี่ โอย คนเปนรอย
ไมใชธรรมดาไปหาเรา เราอยูในปาลึกๆ มาอะไรละนี่ ก็ทราบวาทานไมสบาย เปนโรค
อยางเดียวกันนี้ ทุกขรอนภายในจิตใจเลยวิ่งมาหาทาน เราก็บอกทันทีเลย ไมเปนไรละ
เปนเฉพาะอาตมา ใหพากันรีบกลับเสีย บอกใหเขารีบกลับ เขาเอาหยูกเอายาเอาน้ําทา
อะไร น้ํายานั่นละมา ไมเอาทั้งนั้น บอกไมเอาหมดเลย ไลใหเขากลับในขณะนั้น คนมา
มากๆ ไมใหเขาอยูนานเลย เพราะเราก็เรงของเราแลว ไลเขากลับไป
โรคอันนี้แกไมตกตองตายแนนอน เพราะเปนโรคที่เสียดแทงรุนแรงมากทีเดียว
เปนลักษณะรีบดวนๆ นี่ละที่วามันกลาตอความตาย จิตตอนนั้นมันไมกลานะ มันสราง
ความกังวลขึ้นมา อาว แลวทําอยางไรนี่ เราก็ตั้งใจจะทําความพากเพียร ชําระกิเลสให
เสร็จสิ้นลงไปถึงความพนทุกข แลวโรคอันนี้มันก็มาเปนอุปสรรค เวลานี้จิตของเรา
กิเลสยังมี แมจะละเอียดขนาดไหนก็ยอมรับวายังมีกิเลส ยังไมพน ตายไปแลวจะไปคาง
ภพใดๆ ไมอยากคาง ถาหากวาสิ้นสุดในเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เราก็ไมหวง ไปไดเลย แตนี้ยัง
ไมสิ้นสุดในจิตใจ เรายังไมอยากตาย
นี่ละที่นี่ความไมอยากตายสรางความกังวลขึ้นนะ โรคก็หนักเขาๆ จิตก็ยังไม
อยากตาย เพราะตายเดี๋ยวนี้มันจะคาง คางชั้นใดก็ตามอยาใหบอก แตไมสงสัยที่มันจะ
ไปคาง พูดใหชัดเจนเลย ในจิตดวงนี้มันทราบชัดเจนวาถาตายเวลานี้จะไปชั้นไหนๆ
มันรูเลย ชั้นไหนก็เปนชั้นสุทธาวาส พระอนาคามีพอไดขั้นอนาคามีแลว ตายแลวจะไป
เกิดชั้นสุทธาวาสหาชั้นคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา นี่เปนสุทธาวาสหา
ชั้นสําหรับผูบรรลุอนาคามี ถายังออนก็ไปชั้นอวิหา แกไปกวานั้นก็อตัปปา สุทัสสา สุทัส
สี แกกวานั้นก็อกนิษฐา พนจากนั้นก็นิพพานเลย
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แตนี้เรายังไมพน จะตองไปอยูในชั้นใดชั้นหนึ่ง คางวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไมอยาก
คาง เพราะไมถึงที่สุดที่เรามุงหวัง อันนี้ที่มันไมอยากตาย คือมันยังจะคาง ตายนี้ปบมัน
จะคาง มันไมอยากตาย ก็เปนการสรางความกังวลขึ้นมาเหมือนกัน ไมไดหมายถึงวา
กลัวตายเหมือนโลกเขากลัว กลัวแตวาอันนี้ยังไมหลุดพน เรียกวาใหรอเสียกอน ให
หลุดพนกอนแลวคอยตายเมื่อไรได เลยสรางความกังวล จะพิจารณาธรรมที่ไดเคย
พิจารณามาแลวมันก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ระหวางความกังวลเรื่องความตายกับความ
เพียรมันตอสูกัน ความเพียรก็ไมหนักแนน เพราะความกลัวตายวามันจะไมหลุดพนจะ
ตายเสียกอน จะไปตกคางอันนี้ มันสูกัน
อันนี้ก็เปนธรรมภายในอีกเหมือนกัน กําลังตอสูก ันอยู ระหวางความกลัวตาย
กับความสิ้นกิเลส เวลานี้ยังไมสิ้น มันรูชัดๆ อยูในตัวเองวายังไมสิ้น จะใหหลุดพนหลุด
ไมได ตายนี้ตองคาง ชั้นใดๆ ไมสงสัยแหละ ไมอยากคางทั้งนั้น เชนอนาคามี หาชั้นนี้
แนนอนวาจะไปจุดนั้น เพราะมันเปนขั้นแนนอนแลว ไมนานนะ มันสรางความกังวลอยู
ระหวางความตายกับมรรคผลนิพพาน สักเดี๋ยวก็ผางขึ้นมาเลย อาว ไอเรื่องความเปน
ความตายทานก็เคยพิจารณาผานเวทีมาอยูแลวอยางช่ําชอง แลวทานมากลัวตายอะไร
เวลานี้ ขึ้นทันทีนะ
ความเปนความตายก็เปนอริยสัจ อยูกับตัวของทาน ทานทําไมไมพิจารณา
เจ็บปวดเวลานี้ก็อริยสัจ ทานพิจารณาอริยสัจใหรูแจงอริยสัจเทานั้นทานก็หายสงสัย
ทานไปกังวลอะไรเรื่องความเปนอยูและตายไป ทานเคยตอสูกับความเปนความตาย
เหลานี้มามากแลว ทานมากังวลอะไร วาอยางนั้นนะ จิตมันกลับปุบเลย เอาธรรมที่โผล
ขึ้นมาเตือน เกิดเองนะ เตือนขึ้นมา พอวาอยางนั้นไอเรื่องความหวงใยไมอยากเปน
อยากตายปลอยเลย ทีนี้ก็หมุนเขาทุกข ทุกขนี่มนั จะพาใหตาย ทุกฺขํ อริยสจฺจํ มันจะพา
ใหตาย นี่ก็เปนอริยสัจ จิตก็หมุนติ้วเขามานี่เลย
ทีนี้เลยไมคํานึงถึงวาเปนวาตาย หมุนเขาไปหากองทุกข ตรงไหนมันทุกข ทุกขที่
ตรงไหน เราเคยพิจารณาแลว ไลเบี้ยกันเขาไปเลย ซัดกันใหญเลยเทียว ไมกงั วลกับ
เรื่องความเปนความตายจอ อยูกับทุกขเวทนาที่เปนอยูในรางกาย ซึ่งเราเคยพิจารณา
เขาใจมาแลวๆ ทั้งนั้น ทีนี้ก็หมุนติ้วเขาไปๆ พิจารณาเขาไป ธรรมะกับกิเลสตอสูกัน
ฟดกันเลย ธรรมะเมื่อลงใจอยางนั้นแลวก็มีกําลังมาก ก็มีแตหมุนใสกัน เอาตั้งแตสอง
ทุมนูนละมั้งถึงหกทุม นะ หมุนกันอยางหนักทีเดียว เรียกวาไมมีใครรอใคร ถาเปน
นักมวยก็ไมมีกรรมการแยก ใครเกงใหอยูบนเวที ใครไมเกงใหตกเวทีไป ระหวางธรรม
กับกิเลสฟดกันบนเวทีคือหัวใจของเรา ซัดกันใหญเลยเชียว
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มันก็หมุนติ้วๆ ตามตอนเวทนา มันเกิดขึ้นจากไหนๆ อะไรจุดไหนที่เปนทุกข
มากกวาเพื่อน จิตจอเขาไป สติปญญาจอเขาไปๆ ไลเขาไปเผาเขาไป ถือเอาจุดเดน
ทุกขจุดไหนเดนกวาเพื่อนสติปญญาจะจอเขาไปจุดนั้น พังอันนั้นๆ เรื่อยๆ ไป ตั้งแต
หัวค่ําวาอยางนั้นเลย จนกระทั่งถึงหกทุม มันไลกัน เห็นประจักษในจิตของเราอํานาจ
แหงธรรม เพราะเวลานั้นธรรมเราก็เปนสติปญญาอัตโนมัติ สติปญญาแกกลาสามารถ
อยูแลว เปนแตเพียงมาเปนอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความตายนี้เพียงเทานั้น สติปญญานี้
ก็เหมือนวาเบากําลังลงไป พอธรรมผุดขึ้นมาเรื่องทุกขก็เปนอริยสัจ ทานไปกังวลอะไร
กับความเปนความตาย
พอจับนี่ปุบมันก็หมุนติ้วๆ เลย เอา เสียหกทุม มันไลกันพูดไมถกู แหละ แตผู
เปนมันรูตัวเอง ทุกขเวทนากับสติปญญาที่ตามตอนกันๆ ในสกลกายของเรานี้มันตาม
ตอนกันอยูภายในนี้ ทุกขมากทุกขนอ ยเพียงไรไมถือเปนขาศึก ถือเปนของจริงทัง้ นัน้ ๆ
ธรรมก็เปนของจริง ทุกขก็เปนของจริงแตละอยางๆ พิจารณาใหมันจริงดวยกัน เมื่อ
ตางอันตางจริงดวยกันแลวจะไมมีความยึดถือกัน ทุกขทงั้ หลายมันจะตกไปเอง มันก็
หมุน จนกระทั่งถึงหกทุม มันไลกันจนแหลกนะ เอาเสียโรคที่หนักๆ มันคอยจางไปๆ
เพราะโรคหนักๆ ก็หนักเพราะทุกข
ทีนี้ไลตามตอนทุกขละซิ ตามตอนทุกขกข็ าดไปๆ เรื่อยๆ เอาจนกระทั่งจิตสวาง
จาขึ้นมาเลย ทุกขทั้งหลายเหลานั้นดับๆ จนกระทั่งดับหมดเลย ไมมีเหลือ มีแตความ
สวางจาของจิตดวยอํานาจของสติปญญา ตามตอนทุกขเวทนาใหเห็นความจริงของมัน
จิตก็สวางจา ทางนี้มันก็ขึ้นภายใน เอาละที่นี่ไมตาย มันตัดสินเจาของแลวไมตาย
พิจารณาจนกระทั่งโลงหมด ความทุกขทงั้ หลายที่เสียดแทงอยางหนักอยางหนาจะเอา
ใหตายในเวลานั้นขาดสะบั้นไปหมดเลย นี่เรียกวาธรรมโอสถ แกทุกขสัจไดเปนอยางดี
ดังทีพ่ ระพุทธเจาทานทรงแสดงไว
สกฺกตฺวา พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วรํ ธรรมะนี้เปนโอสถ
แกทุกขท้งั หลายไดเปนอยางดี มันก็แกกันสดๆ รอนๆ ในวันนั้นแหละเห็นไดชัด
ประจักษใจ บอกวาทีนี้ไมตาย ก็คอื ทุกขเหลานี้ดับหมด รางกายเรากลายเปนปรกติแลว
ที่กําลังไดรับความทุกขเวทนาที่มันเสียดแทงอยูนนั้ มันดับไปหมดเลย ดวยอํานาจของ
สติปญญาตามตอนกัน จนกระทั่งอันนั้นขาดหมด จิตสวางจาขึ้นมาเลย แนใจไมตาย
กําหนดที่ไหนไมมีเลยเรื่องทุกขที่เคยเกิดขึ้นมา มันจะเอาใหเปนใหตายอยูเวลานั้นดับ
หมดเลย เที่ยงคืนผานไปแลวหายหมด ลงเดินจงกรมเลย จนกระทั่งตอนเชามาจาอยู
อยางนั้น หายเลย
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นั่นละคําวาเปนหวงยังไมอยากตายก็มาเปนตอนนั้น แตกอนไมไดกลัวตายๆ
แตเวลานั้นมันกลับกลัวตาย คือยังไมอยากตายเพราะมันยังไมพน พอเวลามันเขาถึง
พริกถึงขิงแลวความกลัวตายนั้นมันก็หมดไป
มีแตอริยสัจฟดกันกับมรรคสัจคือ
สติปญญา เอาจนโรคภายในรางกายขาดสะบั้นไปใหรูชัดเจนในปจจุบันดวยธรรมโอสถ
คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ซัดกันขาดสะบั้นลงไป นี่พูดถึงเรื่องทุกข เวลามันไม
อยากตายมันก็ไปเจอเอาตอนนั้น แตกอนก็ไมมอี ะไรปรากฏ ก็ไมคิดวากลัวนี้กลัวตาย
อยู พอถึงขัน้ นั้นแลวกลัวตาย เหมือนวากลัวตาย คือยังไมอยากตายตอนนี้ ตายแลว
อยางไรมันก็ไมพน จิต จะไปคางอยูนลี้ ะ
พูดใหชัดๆ อนาคามีหาชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่ง คางแน จากนี้มันก็กาวเขาสูนิพพาน
ไมอยากคาง จะกาวทีเดียว จิตมันพุง ใสนูน จะใหถึงนิพพาน ตายเมื่อไรไดทั้งนั้นละถา
ลงถึงนิพพานแลว โรคหายไปแลวทีนี้มันก็คอยกาวของมันไปเอง ไมมีอะไรเปน
อุปสรรค นี่แกโรคดวยธรรมโอสถ แกเห็นประจักษบนเวทีแหงจิตตภาวนา เราเองเปนผู
เปน เราจึงไมสงสัยในการที่จะนํามาแสดงใหพี่นองทั้งหลายฟง จึงไดบอกชัดๆ เลยวา
ในระยะนั้นตายแลวจะใหเปนอื่นไปไมได ตองไปสุทธาวาสหาชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแนแลว
ในจิต ตายแลวมันจะไปชั้นนั้นๆ มันแนแลว แตชั้นใดก็ยงั ไมเอา ในสุทธาวาสหาชั้นนี้
ไมใชนิพพาน เราจะใหถึงนิพพานเทานั้น ตายเมื่อไรไดทงั้ นั้น มันก็แกกันตก
ก็บําเพ็ญไปเรื่อย นี่ดูระหวางมีนา-เมษาละมั้งปพ.ศ. ๒๔๙๓ พอปญหานั้นตก
ไปหายสงสัยแลวจิตนี้มันก็ทํางานอัตโนมัติของมันอยูแลว มันหากเพียงลังเลเกี่ยวกับ
เรื่องความเปนความตายที่จะยังไมถงึ ที่สุดเดี๋ยวมันจะตายกอน มันมากังวลเพียงเทานั้น
พอธรรมกระตุกขึ้นมาเทานั้นมันก็ปลอยปงซัดกันเลยเชียว หลังจากนั้นก็กลับมาอุดร
ทานเจาคุณธรรมเจดียทานก็ใหไปบวชหมอเจริญ วัฒนสุชาติ เอา มามัดเราอีกแลว
บวชนั่นแลวก็ขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย เดือนพฤษภา เมษาจะสิ้นเดือนถึงพฤษภา ที่วาวันที่
๑๕ นั่นละยานนั้นละไปอยูพักหนึ่ง จึงไปมวนเสื่อกัน เรื่องความเปนความตายชั้นไหนๆ
ขั้นแหงธรรมทั้งหลายนี่มันไปมวนเสื่อกันที่ตรงนั้น ไมมีอะไรเหลือภายในใจโดยสิ้นเชิง
นี่ละที่ออกมาจากกะโหมโพนทองแลวไปองคเดียวๆ ตอนนั้นอยูกับใครไมได
แลว เพราะธรรมนี้หมุนเปนธรรมจักรตลอดเวลา ถึงขั้นธรรมฆากิเลสแลวฆาตลอดเวลา
เชนเดียวกับกิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกทําลายตลอดเวลา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจสัมผัส
สัมพันธอะไรเปนกิเลสทั้งนั้นๆ เรียกวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมันบนหัวใจสัตว
ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังจากการบําเพ็ญของเราหนักเขาๆ ธรรมก็เปนสติปญ
 ญาอัตโนมัติ
สังหารกิเลสโดยอัตโนมัติ ไมตองบังคับ คําวาความเพียรไมมี นอกจากรั้งเอาไว
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ไมอยางนั้นมันผาดโผนถึงขั้นไมหลับไมนอนทั้งวันทั้งคืน มันจะตายทิ้งเปลาๆ ตองได
รั้งเอาไว ใหพักสมาธิใหพักนอน นี่ถงึ ขั้นมันผาดโผน
นี่สติปญญาอัตโนมัติฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน ใหมันเห็นประจักษใน
หัวใจซีผูปฏิบัติ นี่ไมไดเอามาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจมาเลาใหพี่นองทัง้ หลาย
ฟง เปนคําโกหกแลวเหรอพิจารณาซี เวลากิเลสทํางานบนหัวใจเราเปนอัตโนมัติเราก็ไม
เคยคิดแตกอนนะ มันหากทํางานของมันอยูอยางนั้น แตไมเคยสะดุดใจวากิเลสทํางาน
บนหัวใจสัตวโลกนี้เปนอัตโนมัติ
แตเวลามันเปนขึ้นกับเราจากการบําเพ็ญธรรมนี้
สติปญญามีอํานาจแลวมันฆากิเลสโดยอัตโนมัตินซี่ ิ อยูที่ไหนฆาตลอด ทําลายตลอด
แมที่สุดขบฉันจังหันอยูนี้มันไมไดมาอยูกับอาหารการบริโภคนะ ไมอยู มันอยูลึกๆ ของ
มัน สติปญญากับกิเลสมันฟดกันอยูในนั้น อันนี้ก็สักแตวาเคี้ยวไปกินไปอยางนั้น มัน
ไมไดมาเปนอารมณ มันจออยูนูนซัดกันอยูนูน นั่นละเรียกวาอัตโนมัติ ไมวาจะยืนจะ
เดินจะนั่งจะนอน เวนแตหลับ เปนเวลาที่ธรรมสังหารกิเลสเปนอัตโนมัติตลอดไปเลย
จึงไดทราบวา อยาวาแตกิเลสมันทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมันเลย
แมธรรมก็สามารถทํางานฆากิเลสบนหัวใจผูบําเพ็ญไดเชนเดียวกัน
ความรูนี้มันก็
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ตนเองไดเปนเอง ฆากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็เปนขึน้ ที่หัวใจ มัน
จึงระลึกไดวา กิเลสทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติ เปนมาอยางนี้ทั่วหนากัน แตผูไม
บําเพ็ญไมมีธรรมที่จะไปสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติเทานั้นจึงทราบไมได ทีนี้พอมันเปน
ขึ้นที่หัวใจนี้มันสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติมันก็ทราบไดชัดเจนซิ พอสติปญญาเขาขั้น
อัตโนมัติ สังหารกิเลสโดยอัตโนมัตแิ ลวกิเลสจะเกิดไมไดเลย มันก็รู ตั้งแตขั้นนี้ไปแลว
กิเลสเกิดไมได มีเทาไรก็มีแตจะมุดมอดลงๆ เพราะการสังหารของสติปญญาอัตโนมัติ
นั้นแล หมุนเชื่อมเขาไปถึงมหาสติมหาปญญา เชื่อมโยงกัน ซึมกันไปเลย เปนอยูใน
หัวใจ
กิเลสเกิดไมได เวลาเกิดก็ฟดกันๆ เต็มเหนี่ยวๆ ขาดสะบั้นๆ ทีนี้เวลามันระงับ
เงียบเหมือนไมมีกิเลสก็มี โลงไปหมด หากิเลสตัวไหนที่จะมาเสียดมาแทงเปนขาศึกตอ
ธรรมไมมี บางทีมันยังเกิดความคิดเฉยๆ แตไมสําคัญวาสําเร็จนะ มันวางไปหมด
คนหากิเลสตัวใดก็ไมเจอ ไมมี ทีนมี้ ันก็ขึ้นแลว มันขึ้นไมไดขึ้นดวยความสําคัญวาตน
เปนพระอรหันตนะ ขึ้นเวลามันวางเฉยๆ วางกิเลสหมอบ เหอ นี่มันไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ ถาวาไมเปนอรหันตนอย กิเลสอยูไหนออกมาซินะ นี่ไม
เห็นมีกิเลสตัวไหนเลย มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขั้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ แตรอ
จังหวะกิเลสจะขึ้นเทานั้นละ จะฟดกัน สวนที่สําคัญวาสิ้นแลวไมมี เดี๋ยวก็โผลขึ้นมาซัด
อีกๆ
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นี่ละธรรมะฆากิเลสโดยอัตโนมัติ ใหทานทั้งหลายทราบเสีย อยูในธรรมของ
พระพุทธเจานี้ทั้งนั้น แตไมมีใครมาพูดอยางนี้ เรามีเราเปนเราก็พูดอยางอาจหาญชาญ
ชัย ไมสะดุง กลัวตอใครจะตําหนิวาอยางไร เพราะเปนความถูกตองอยางนั้น ในการ
ดําเนินของเรา เราไมสงสัย ถึงขั้นมันฆากิเลสแลวฆาตลอด นี่ละที่วาอยูกับใครไมได
ตองอยูองคเดียว อยูกับใครไมได มีหนึ่งเปนหนึ่ง มีสองเปนสอง เปนความรับผิดชอบ
กันอยางลึกลับอยูในจิตวิญญาณของคน สัญชาติญาณนั้นแหละ เปนน้ําไหลบา หากมี
ความรับผิดชอบกันอยูอยางลึกลับ ถาไปคนเดียวเทานี้ปาชาอยูกับเราคนเดียว เปนก็
เปนตายก็ตาย หายหวงทุกอยางเลย นี่เปนความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย ประกอบ
ความพากเพียรฆากิเลสฆาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเลยที่นี่
นั่นละถึงอยูก ับใครไมได คือมันไมวางงาน แย็บไปมองคนนั้น แย็บไปฟงเสียง
คนนี้ นี่เปนน้ําไหลบาแลว นี่ไมตองฟงเสียงใคร ไมตองดูใคร ดูตั้งแตกิเลสกับจิตฟด
กันๆ เทานั้น จึงอยูคนเดียวๆ ตื่นนอนตลอดหลับไมมีคําวาเผลอไปไหน นี่ถึงขั้น
สติปญญาทํางานอัตโนมัติจากจิตตภาวนา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว เราเอามาเปนสักขี
พยานเอง คํานี้ไมมีละ ตามคัมภงคัมภีรทานก็ไมแสดง แตคัมภีรนี้พระพุทธเจาเปนมา
กอนแลว พระสาวกทั้งหลายทานเปนจากคัมภีรนี้ ธรรมเกิดขึ้นจากคัมภีรนี้แหละ ฆา
กิเลสดวยคัมภีรนี้เอง มันเปนขึ้นในใจมันก็ยอมรับกัน
ทีนี้เวลาหมุนเต็มที่แลวนี้กิเลสเกิดไมไดเลย ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัตเิ กิดขึ้น
แลวกิเลสเกิดไมได มีแตคอยมุดมอดลงไปๆ ที่จะเกิดใหมไมมี จนกระทั่งหมดโดย
สิ้นเชิง ไมมกี ิเลสตัวใดตกคางอยูภายในจิตใจดวย สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด คือรูผลงาน
ของตนถึงขัน้ สุดยอดวาสิ้นแลว กิเลสทั้งปวงไมมเี หลืออยูแลว นั่นละ สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุด
ยอด พอถึงขั้นนั้นแลวสติปญญาที่วาหมุนตัวเปนธรรมจักรนี้ระงับลงเอง ไมตองไปบีบ
ไปบังคับวาใหหยุดได ความพากเพียรประเภทอัตโนมัติเปนธรรมจักรนี้ใหหยุดได ไม
ตองบอก ก็ความเพียรอันนี้ที่วาสติปญญาอัตโนมัติมันก็เปนมรรค เครื่องฆากิเลส เมื่อ
ฆากิเลสสิ้นซากลงไป ไมมีอะไรเหลือแลวจะไปฆาอะไร มันก็ปลอยเอง
ก็เหมือนนักมวยตอยกัน คนหนึ่งไปนอนตายอยูตอหนาแลวจะไปหาตอยอะไร
อีก หรือวายิงสัตว สัตวตายแลวจะไปหายิงมันอะไรอีก ปนนี้ก็เพื่อยิงสัตว แนะ
สติปญ
 ญานี้เพื่อฆากิเลส เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแลวจะไปฆาอะไร
อีก นั่นเปนอัตโนมัติ หยุดเอง สติปญ
 ญาที่เปนธรรมจักรหมุนติ้วๆ ตลอดเวลา หยุดเอง
เพราะไมมีอะไรจะตอสูกนั อีกแลว นี่ละธรรมอันนี้เอาออกมาจากหัวใจมาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย สดๆ รอนๆ ธรรมพระพุทธเจา อยาพากันงมเงาเกาหมัดเกาหมา มรรคผล
นิพพานไมมอี ะไร กิเลสมันมาอวดเกงนะนั่น

๙
พระพุทธเจานิพพานเทานั้นปเทานี้ป นิพพานนานมาแลวตั้งสองพันสามพันปนี้
แลว จะหานิพพานมาจากไหน อยูไปกินไปวันหนึ่งใหสบายๆ แลวก็พอกันแหละ มันก็
ไปอยางนั้น กิเลสกลอมหัวใจสัตวโลกรูไหม กิเลสมันอยูบนหัวใจมากี่กัปกีก่ ัลป ไมเห็น
วามันอยูนานแสนนานควรจะครึจะลาสมัยไปแลว ใหธรรมครองหัวใจแทนบางไมเห็น
วาวะ มันครองของมันไปตลอด บทเวลาพระพุทธเจานิพพานเพียงสองสามวันเทานั้น
มันวามรรคผลนิพพานสิ้นสุดแลว พระพุทธเจาไมไดกอบโกยเอามรรคผลนิพพานจาก
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเลย
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงเสนคงวาหนาแนน ที่จะตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
เต็มหัวใจตน เชนเดียวกับพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ใหมันเห็นชัดๆ อยางนั้นซิ
การปฏิบัติธรรม ไมไดปฏิบัติพูดออกมาก็ปากอมขี้ ไมใชปากอมอรรถอมธรรม ขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลงนั่นละ มันออกมาจากขี้สามกอง พูดออกมาเปนปากอมขี้ ธรรมพระพุทธเจา
ปากอมธรรม ธรรมไมมโี ลภมีโกรธมีหลง ปากอมธรรม สอนโลกกระจายไปทั่วเทวบุตร
เทวดา อินทร พรหม สอนไดหมด พระสาวกทั้งหลายทานก็สอนไดทั่วๆ ไปเหมือนกัน
นั่นปากอมธรรม หัวใจอมธรรมออกมาทางปาก ปากก็อมธรรม เสียงก็เปนเสียงธรรม
ไปหมด นั่น
ทานสอนทานสอนอยางนั้น สดๆ รอนๆ นะมรรคผลนิพพาน ทานทั้งหลายอยา
ไปหลงกลกิเลส นี้ธรรมเปนความจริงออกมาแกกิเลสตัวจอมปลอม ใหพากันปฏิบัติ
กิเลสอยูกับหัวใจเรา แกลงไปแลวไมมีอะไรมาโกหก นี่ไมเคยเห็นกิเลสมาโกหกวา
มรรคผลนิพพานสิ้นสุดลงไปแลว ตัวมันโกหกก็คือมันตายไปแลวมันก็ไมมีอะไรโกหก
ละซิ สิ้นสุดลงไปแลวมีอะไร นี่การปฏิบัติเริ่มตนมาตั้งแตทวี่ ากลัวตายนั่นแหละ กลัว
ตายยังไมถงึ ที่สุด วิมุตติพระนิพพานยังไมอยากตาย แตพอธรรมกระตุกขึ้นมาเทานั้น
เปนกับตายมันอยูกับตัวของเรา ความเพียรเพื่อแกกิเลสก็แกที่ใจของเรา ยุงอะไรกับ
เรื่องความเปนความตาย หมุนกันเขาไปตามหลักความจริงซี ทุกฺขํ อริยสจฺจํเปนความ
จริง นั่นใสเขาไปนั้น หมุนเขาไปนั้น ก็จาขึ้นมาเลย
จากนั้นก็กลับไปวัดดอยธรรมเจดีย ไปถึงวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ บนหลังเขา
วัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เวลาหาทุม เวทีระหวางกิเลสกับธรรมไดขาดสะบั้น
ลงไป ประหนึ่งวาฟาดินถลมบนหลังเขาลูกนั้น มันถลมทีห่ ัวใจนี้นะ กายนี้ไหวปงเลย
ทันที นี่ถลมที่ตรงนี้ ฟาดินถลม ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนี้กระเทือน จะ
วาสามแดนโลกธาตุก็ไมผิด มันรุนแรงมาก จากนั้นมาแลวมีกิเลสตัวใดมาหลอก ไมเคย
เห็นมี แลวก็ไมสงสัยดวยวาจะมีอะไรมาอีก
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นี่ละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา ธรรมคงเสนคงวาหนาแนนดวยมรรคดวย
ผล ขอใหนํามาปฏิบัติ ไมไดหนาแนนดวยกิเลสตัณหา หนาแนนดวยธรรม ทรงมรรค
ทรงผลดวยการปฏิบัติธรรม ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตติ ัวใหดี นี่เรายิ่งแกมาแลว
เทาไรเปนหวงลูกเตาหลานเหลนทั้งหลายที่กําดํากําขาว ควานูนควานี้ ไมไดหลักได
เกณฑอยูมากทีเดียวนะเวลานี้ เราเปนหวงมากตอนนี้แหละ
จวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาหวงเรา เราบอกตรงๆ เราไมมี มีชีวิตอยูเพียงไรที่
ทําประโยชนใหโลกเราก็ทําเต็มกําลังของเรา ดังที่ทําอยูเวลานี้ดวยการสั่งสอนนั้นแหละ
เมื่อหมดสภาพของมัน สิ้นลมหายใจปุบนี้ไมตองบอก ใครก็ตายไดดวยกันทั้งนั้น ไมมี
อยูค้ําฟาดวยกัน ชีวิตนี้ไมมี มันตายไดดวยกัน เวลามีชีวิตอยูนี้สังขารรางกายควรจะ
เปนประโยชนแกโลกก็นํามาแนะนําสั่งสอน ชี้อบุ ายตางๆ ใหทราบทั่วหนากันอยางนี้
แหละ
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ อยาไปหลงกลของกิเลส หลงกลของกิเลสแลวจม
จมแนๆ ไมเปนอยางอื่น ถาเปนไปตามนโยบายของธรรมที่เปนสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลว ไมผิด เอาเลย ไมวามากวานอยผลจะเกิดขึ้นจากผูปฏิบัติดีโดยชอบๆ โดย
ลําดับลําดาไปนั้นแหละ ใหพากันจดกันจําเอา เดี๋ยวนี้พูดจริงๆ เราไมไดดูถกู โลก เรา
เอาธรรมความจริงมาดูโลก ธรรมความจริงอยูที่ไหน มันอยูที่หัวใจ โลกเปนบากันทั้ง
สามแดนโลกธาตุ ใครรูวาใครเปนบาละ มันมีตงั้ แตวาคนนี้ก็ดี คนนั้นก็ดี ชิงดีชงิ เดน
มันไดความดีอะไรมาชิงกัน มีแตความชั่ว ชิงชั่วชิงเดน แยงกันทุกสิ่งทุกอยาง ยิ่งกวา
หมากัดกัน แยงอาหารกันเสียอีกมนุษยเรา มันเลวขนาดนั้นนะเวลานี้
อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี อยากใหเขายกยอสรรเสริญใหปรากฏชื่อลือนามวาเปนคน
มั่งมีศรีสุข มียศถาบรรดาศักดิ์สูงลมๆ แลงๆ หาความจริงไมได จิตยึดไมไดนะนั่น วา
ยศก็มีแตลมปาก ตายแลวไปเกาะยศไดเหรอ ใครเกาะยศไปสวรรคนิพพานไดไมมี
แลวใครเกาะสมบัติเงินทองขาวของมากนอยนี้ไปสวรรคนิพพานไดไมมี นั่น ฟงซิ ถาวา
มันเปนที่พึ่งเปนพึ่งตายแลวเกาะตองติดไปไดเลย พนทุกขไดเลย แตนี่เปนสิ่งที่อาศัย
ตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ เมื่อมีชีวิตอยูก็อาศัยเขาไป ก็ใหรูวาอาศัยเขา ไมใช
เปนตัวของเราแท เหมือนบุญเหมือนกุศลที่เราสรางขึ้นมา
บาปก็เปนตัวแทอันหนึ่ง เปนมหาภัยตอจิตใจ ใหพากันละแลวสรางความดีงาม
ขึ้นมาสูตนเอง ใหเปนทีแ่ นใจๆ ใจมีหลักแลวมองไปไหนเปนหลักตลอดนะ ถาใจไมมี
หลัก ไปที่ไหนทองฟามหาสมุทรดูกวางขนาดไหนมันก็ดูดวยความลังเลสงสัย หาที่ยึดที่
เกาะไมไดจติ ไมมีหลัก เพราะฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายมีธรรมเปนหลักใจ อยาปลอย
วาง อยางนอยพุทโธใหติดหัวใจ นี่แหละคือที่พงึ่ ของเรา ธัมโม หรือสังโฆ บทธรรมใดก็
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ตามใหเปนอารมณของจิต จิตจะไดเกาะนั้น ตายแลวดีดผึงเลย ใหลงนรกไมมี ไดแค
ไหนก็นั่นนะสงเราไปแคนั้นๆ จะใหสงลงขางลางนรกอเวจีไมมี มีแตสงสูงขึ้นโดยลําดับ
ใหเอานี้เปนอารมณ
เราอาศัยภายนอกอยางสมบัติเงินทองขาวของ
เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธก็
อาศัยเขาไป ธาตุขันธนมี้ ีความบกพรองตองการอยูกินอยูอ ยางนั้นตลอดเวลา ก็หามา
เยียวยามัน สวนจิตใจที่เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของอยู เพราะขาดบุญขาด
กุศล จิตใจแหงผาก ก็ใหรีบเรงขวนขวายสรางคุณงามความดี เพือ่ เปนอาหารอันโอชา
อาหารอันเลิศเลอเขาหลอเลี้ยงจิตใจ จิตใจก็จะมีความสงบรมเย็น มีหลักมีฐาน มีทพี่ ึ่ง
ที่เกาะที่ยึด ตายแลวทิ้งสมบัติอันนั้น สมบัติคือบุญคือกุศลของเรานี้ไมทิ้ง เกาะติดไป
เลย
ใหแยกกันซิ มีอะไรก็ใหแยก อยาเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนตนเปนตัว เปนเราเปน
ของเรา ตายแลวจมดวยกันทั้งนั้นแหละ เศรษฐีก็เศรษฐีอยามาอวดความจริงธรรมของ
พระพุทธเจาจมทั้งนั้นแหละ มีแตคําวาเศรษฐีที่เสกสรรปนยอตัวเองวาเรามีสมบัตเงิน
ทองเทานั้นๆ แลวคนอื่นบาดวยกันก็มายกยอกันวา โอ มั่งมีศรีสุขนะ ตายแลวจม
ดวยกันเกิดประโยชนอะไร พระพุทธเจา-พระสาวกทั้งหลายผูเปนธรรมสมบัติเต็มหัวใจ
แลวทานไมดีดไมดิ้น ทานสบาย ทานพอหมด พอในหัวใจนี้พอ เราก็ใหสรางความดี
งาม มีมากมีนอยจะเปนที่เกาะที่ยึด เปนไปดวยสุคโต อยูดี กินดี ไปดี ภพชาติตางๆ นี้
เกิดไปสถานที่ดีงามทัง้ นั้น ใหพากันจดจําเอา วันนี้พูดไปพูดมาก็เหนื่อย เอาแคนี้
เสียกอน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

