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ธรรมอริยสัจเปนหินลับปญญา
(เอาภาพหลวงตามาถวายหลวงตาครับ) ไมเอา เรากับหลวงตาบัวมันเปนเวร
เปนกรรมกันอยู จะเอามาใหไมได ไมเอา เอาคืนเสีย ถาเปนคุณแกคุณก็เอาไปกราบ
ไหว กับหลวงตาบัวนี้มันเปนคูกรรมคูเวรกัน (กับพระสังฆราชครับ) สังฆราชเปนเพื่อน
เรา ก็เปนจริงๆ สมเด็จสังฆราชเปนเพื่อนสนิทกันมาก ทานนิ่งๆ ทานไมคอยชอบพูด
ธรรมดาๆ ทั่วๆ ไปทานไมคอยชอบพูดสมเด็จสังฆราช เฉพาะสองตอสองกับเรานี่ โถ
เปนคนใหมขึ้นมา ซักเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องจิตตภาวนา เราก็ไดเปดเต็มที่ใหทา น
ฟง ทานสนใจมาก เพราะแตกอนเราไปพักอยูวัดบวรฯเปนประจํา จากนั้นทานออกไป
พักที่วัดปาบานตาดทีละอาทิตยๆ ทานไป ทานไปทานเอาจริงเอาจังนะ ไมใหใครไป
กวนเลย เวลาอยูธรรมดาทานไมคอยคุย ทั่วๆ ไปนี่ทานเฉย นิ่ม บทเวลาขึ้นเวทีสองตอ
สองกับเรานี่ โถ ซัก เราก็เปดเลยเชียวนะ ใหทานไดเห็นเรื่องภาคปฏิบัติวาอยางนั้น ฟด
กันจนถึงที่สดุ เลยกับสมเด็จสังฆราช สองตอสอง
ทานหาความจริงเราก็เอาความจริงออกเต็มเหนี่ยวๆ เลย ถาอยูธรรมดาทานไม
คอยคุยละ เฉยๆ ธรรมดา เวลาเขากันสองตอสอง โห เปนคนใหมขึ้นมานะ ซัก
ละเอียดลออเรื่องจิตตภาวนา
เราก็ไดเปดหัวอกออกใหทานฟงอยางเต็มเหนี่ยว
เหมือนกัน ทานรูสึกวาสนใจมากจริงๆ ตอธรรมที่เราถอดออกจากหัวใจพูดใหทานฟง
เพราะไมมีใครตอใคร สองตอสองเทานั้น เปดเต็มเหนี่ยวใสกันเลย เอาจนถึงเหตุถึงผล
วาอยางนั้นเถอะ ทานพอใจมาก
ปรกติทานไมคอยคุย เฉยนะ อยูกับเราก็ตามถามีแขกมีคนทานก็ไมคุย แตเวลา
เอาจริงเอาจังทานจะเหตุหาผลกับภาคปฏิบัติจริงๆ ทานก็ซักจริงๆ นั่นละภาคปฏิบัติ
เราก็เปดเลยเชียว ใหทานไดฟงสักทีเถอะภาคปฏิบัตินี่นะ ภาคเปนสมบัติของตนโดย
แท คือการศึกษาเลาเรียนนั้นมันเปนความจํา จํามาไดเทาไรมันก็หลงลืมไปๆ อยางทาน
เรียนถึง ๙ ประโยคนั่นทานหลงลืมไปหมดนะทุกวันนี้ ก็อยูเซอๆ ซาๆ ของทานไป นัน่
เห็นไหม นี่ละความจําเสื่อมไปหมดแลว สําหรับความจริงไมเปน ตรงแนวตลอดเวลา
นี่ละนิพพานเที่ยงอยูที่จิต ใหมันเขาถึงจิตแลวไมมีอะไรหวั่น รางกายจะเปน
อะไรพูดไมไดก็ไมตองพูด ใชอะไรไมไดนี้เปนเครื่องมือไมตอ งใช สําหรับจิตจาอยูอยาง
นั้นตลอดเวลา นั่นละจิตแท ธรรมแทอยูภายในใจของผูปฏิบัติ เปนสมบัติของตนดวย
รูเห็นมากนอยเปนสมบัติของตนขึ้นมาๆ ที่เราศึกษาเลาเรียนเราไมไดประมาท เรียน
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เพื่อเปนปากเปนทางเพื่อจะปฏิบัติเอาเหตุเอาผล เหมือนอยางเราปลูกบานปลูกเรือนมี
แปลน แปลนนี้เขาชี้แจงวาอยางไรนี่แปลนเหมือนปริยัติ นําแปลนออกมากาง กางแลว
ทีนี้จะปลูกบานปลูกเรือนขนาดไหน ความกวางความยาวอะไร จะเอากี่ชั้นกี่หองกี่หับ
แปลนบอกไวหมด กางแปลนแลวก็ทําตามแปลนๆ
นี่ละภาคปฏิบัติคือทําตามแปลน ทีนี้เวลาเอามาภาคปฏิบัติมันเปนขึ้นมาจริงๆ
ก็เราทําตามแปลนทานบอก แปลนทานถูกตองแมนยําทุกอยางแลว เราก็เอาแปลนนั่น
มากางแลวปฏิบัติตามนั้นๆ เหมือนเราปลูกบานปลูกเรือนตามแปลน มันก็ถูกตองไป
โดยลําดับลําดา นี่ละเปนภาคปฏิบัติ ผลของงานก็ตั้งแตเริ่มตนเขาขุดตนเสาเทคาน
อะไรๆ นี้เปนภาคปฏิบัติ ผลปฏิเวธก็เห็นผลงานเปนลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงที่สุด
เรียบรอย ปลูกบานปลูกเรือนสมบูรณแบบ นี่ก็จนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานสมบูรณ
แบบจากปริยัติที่ทานสอนไว
ไมใชพระพุทธเจาเปนโมฆบุคคล สอนโลกไมมีใครเกินพระพุทธเจา การสอน
โลกที่ถูกตองแมนยําที่สุดเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทกุ มุม บาปบุญ
นรกสวรรคใครอยาไปคาน ถาอยากจมใหไปคาน มีแตจอมปราชญเทานั้นมาแสดงเปน
เสียงเดียวกัน คําเดียวกัน คือพระพุทธเจาทุกพระองคถายทอดอันเดียวกัน รูเห็นอยาง
เดียวกันมา แลวจะพูดใหผิดกันไปไหน ไมผิด เวลามาสอนจะผิดไปไหน ผูปฏิบัติ
ตามนั้นก็ตองรูเห็นตามนั้นๆๆ สําเร็จเปนมรรคเปนผลขึ้นมา มรรคผลนิพพานอยูกับ
แปลนคือปริยัติที่ทานสอนเอาไวเรียบรอยแลว นั่นแปลน แลวนําแปลนออกมากาง
ปฏิบัติ ทานสอนวาอยางไร
ศีลรักษาใหดีตามที่ทานสอนก็เปนศีลสมบูรณขึ้นมาตั้งแตวันบวช ดางพรอยที่
ไหน เราไมทําลายศีลของเราศีลจะดางไดทไี่ หน ศีลก็บริสุทธิ์เต็มตัวอยูแลว พูดถึงเรื่อง
จิตมีความสงบรมเย็นก็ฝกที่ทานสอนวาอยางไรสอนภาวนา จิตใจมันวอกแวกคลอน
แคลน ดีดดิ้นไขวควานูนนี้ไมมีอะไรเกินจิต ทีด่ ีดดิ้นที่สุดคือจิต ทีนเี้ อาภาวนาเปน
น้ําดับไฟเขาไป เอาเริ่มตน การภาวนาเบื้องตนภาวนาอยางไร ถามครูบาอาจารย
เสียกอนทานผูดําเนินมาแลว ภาวนาอยางไร เชนใหบริกรรม บริกรรมคําไหน ตามแต
จริตนิสัยเจาของที่ชอบ
ทีนี้เวลาบริกรรมแลวสติติดแนบๆ กับคําบริกรรม อยาใหมีแตคําบริกรรมเฉยๆ
สติเปนสําคัญมากตั้งแตพื้นจนถึงวิมตุ ติพระนิพพานพนจากสติไปไมได นักภาวนาอยา
ขามสติ ถาขามสติไปไมได สตินี่ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน เอา ตั้งแลวลมๆ ตั้งไปตั้งมาก็
คอยขึ้นมาได ตอไปสติสืบเนื่องๆ กันไป สติดีเทาไรจิตก็เปนความเพียรตลอดเวลา จะ
บริกรรมคําใดเปนภาวนาโดยแท ถาสติครอบอยูกับคําภาวนาของตน นี่เบื้องตน
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จากนั้นจิตก็เปนสมาธิ สมาธิแนวแน สติติดอยูก ับสมาธิแนวแนตลอด ออกทางดาน
ปญญาสติกต็ ิดตามไปๆ ตลอดๆ
การภาวนาอยากเห็นเหตุเห็นผลตามทางของศาสดาสอนไว อยาทํางูๆ ปลาๆ
เราเปนจอมปราชญสอนพระพุทธเจาไปเสียหมด สวนมากพวกเรามีแตจอมปราชญตา
บอดสอนพระพุทธเจา เกงกวาพระพุทธเจาเสียทุกอยาง มันก็ไมไดเรื่องไดราวอะไร ถา
ลองทําตามพระพุทธเจาดูซินะ ไมมใี ครที่จะพูดถูกตองแมนยําไดกวาองคศาสดา ที่วา
สวากขาตธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดี
แลว ตรัสไวชอบแลว ไมมีที่แกไขดัดแปลงเปนอยางอื่นอยางใดไดเลย เปนความ
ถูกตองแมนยํา เอา ใหปฏิบัติตามนั้น
เมื่อปฏิบัติตามนั้นแลวมันก็คอยไปตามรองตามรอย กาวหนึ่งกาวสองกาวถูก
กาวหนึ่งสองกาวถูก สามกาวถูกเรื่อยไป ไปไกลเทาไรก็ถูกตองก็ถงึ จุดที่หมายได ถา
ออกนอกลูนอกทางจากคําสอนของพระพุทธเจาแลวไมมีหวัง ออกกาวหนึ่งผิดไป กาว
หนึ่งออกสองกาวผิดไปสองกาว
ถาเดินตามนี้แลวกาวหนึ่งสองกาวถูกไปตลอด
จนกระทั่งถึงที่สุดถูกตองเปนลําดับ นี่ละกาวถูกเปนอยางนั้นถึงที่สุด กาวผิดผิดไป
จนถึงที่สุดเหมือนกัน
จึงใหยึดเอาหลักเอาเกณฑ หลักเกณฑพระพุทธเจานี้แมนยําสุดยอดแลว ไมมี
ใครในโลกอันนี้ที่จะมาสอนโลกไดถกู ตองแมนยํายิ่งกวาพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้เปน
ศาสนาของทานผูบริสุทธิ์ ไมมกี ิเลสเจือปนเลย สวางกระจางแจงเรียกวาโลกวิทู รูแจง
โลกนอกโลกใน
เมืองมนุษยเมืองเปรตเมืองผีเมืองคนเมืองเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหม จนกระทั่งถึงนิพพาน รูแจงหมดจึงเรียกวาโลกวิทู ไมมีที่สงสัย การที่นําสิ่งที่รูที่
เห็นหายสงสัยมาสอนโลกมันจะผิดพลาดไปไหน ไมผิด ถูกตองแมนยํา ถาเราไมฝนคํา
สอนของพระพุทธเจาไปเสีย อยางไรมีหวัง มรรคผลนิพพานอยูกับหัวใจของผูปฏิบตั ิ
ใหกลมกลืนกับธรรม
ถานอกเหนือไปจากธรรมแลวจะแบกคัมภีรก็หลังหักไมเกิด
ประโยชน
ถาตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เอาเริ่มตนตั้งแตเกสาโลมาซิ นี่ละ
ยอดกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แปลวาผม ขน เล็บ ฟน หนัง แลวยอนตโจ
ทันตา นขา โลมา เกสา ตลบทบทวนไปหลายครั้งหลายหนความชํานิชํานาญทาง
บริกรรมก็ชํานิชํานาญ สติติดแนบกันเขาไปจิตใจก็สงบ ที่วากรรมฐานหาทําใจใหสงบก็
ได ในเบื้องตนเปนกรรมฐานที่กลอมใจใหสงบกอน
พอใจสงบแลวกรรมฐานหานี่ละเปนพื้นฐานแหงวิปสสนาตอไป คลี่คลายผม
เปนอยางไร ขนเปนอยางไร เล็บเปนอยางไร ฟนเปนอยางไร เนื้อหนังเปนอยางไร ตับ
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ไตไสพงุ กระดูกกระเดี้ยวทั้งสัตวทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเปนอยางไร คลี่คลาย เอาเกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนทั้งสมถะเพื่อความสงบใจ เปนทั้งวิปสสนานําอันนี้ออกมา
คลี่คลายออกไป มันก็รกู ็เห็น ก็ของมีอยู พระพุทธเจาไมไดสอนในของไมมี สิ่งทีว่ า
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มันเต็มทุกคนๆ ตลอดถึงสัตวกม็ ี
ทีนี้เขาไปเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ตับไตไสพงุ มีหรือไมมี มันก็มีอยูท ุกคน สอน
ของมีอยูแตเราไมปฏิบัติตามมันก็ไมรูไมเห็นเทานั้นเอง
ถาลงปฏิบัติตามนั้นอะไร
จะแจงขาวดาวกระจางยิ่งกวาใจที่ถูกกิเลสปดบัง กิเลสแตกกระจายออกหมดแลวใจ
สวางจาขึ้นมาเลย ปจจุบันอยางนี้ละธรรมพระพุทธเจา มีอดีตอนาคตที่ไหน วาศาสนา
ลวงไปเทานั้นปเทานี้ป แลวหมดมรรคหมดผล บาปไมมี บุญไมมี มีแตกิเลสเขากุม
อํานาจไปเสียหมด แลวสรางตั้งแตบาปแตกรรมตายแลวจมนรกไปหมด ดีแลวเหรอ
ใหพากันพิจารณานะ
ศาสดาองคเอกเทานั้นสอนไวถูกตองแมนยํา นอกนั้นมีแตพวกหูหนวกตาบอด
มันจะเอาความดีงาม หรือถูกตองดีงามวิเศษวิโสมาจากไหนพอที่จะมาสอนโลกแขง
พระพุทธเจาได ไมมี ใหยึดใหดีนะยึดคําสอนพระพุทธเจา ถูกตองแมนยําไมมีอะไรเกิน
ใหนําไปปฏิบัติ ใจมันไมสงบมันเปนอยางไรถึงไมสงบ ทานสอนวิธีระงับใจใหสงบ สติ
ตั้งลงไป มันจะปรุงไปไหน กองสังขาร สังขารนี้ออกจากอวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ อวิชชานี้เปนเรือนรังใหญโตของวัฏจักรไดแกอวิชชา
สติติดเอาไวไมใหมันออก อวิชชาจะหนาแนนขนาดไหน สติครอบมันไวไมให
ออก เมื่อความคิดอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารคิดไมได กิเลสไมเกิด มีแตสติครอบ
อยูๆๆ แลวจิตสงบแนวๆๆ สรางฐานแหงความสงบแนนหนามั่นคงขึ้นไป สวางกระจาง
แจงขึ้นไปกลายเปนสมาธิความแนนหนามั่นคง สติสําคัญมากนะ ใครอยาปลอยสติ ทีนี้
เวลาจิตมีความสงบแลวมันมีทางละคนเรา เพราะมีตนทุน จะคิดอานไตรตรองอะไรพอ
คิดไดอานได
ดูทางดานปญญาเอาดู เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มันสะอาดไหม พวกเหลานี้
สะอาดไหม ปกคลุมหุมหอนี้ก็เพราะปดยางอายนั่นเอง จะเปนของสวยงามมาจากที่
ไหน มันไมไดสวยงาม ตามหลักธรรมพระพุทธเจาซึ่งเปนความจริงแลวหาความ
สวยงามไมได พวกนีพ้ วกจอมปลอม เอาอะไรมาตกมาแตงประดับประดาทุกสิ่งทุก
อยาง ประดับประดาขนาดไหนมันก็ปลอมอยูอยางนั้นละ ของปลอม เอาอะไรมาจริง
ถาเอาของจริงจับเขาไปเกสาดูใหดี โลมา นขา ทันตา ตโจ กระทั่งเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก
ดูใหดี มันก็มีแตของที่จะสลัดปดทิง้ ๆ ดวยความเบื่อหนายเทานั้นเอง
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ใครจะมีความกําหนัดยินดีกับมันไดละ ของสกปรกเปนสวมเปนถานของคนที่มี
ชีวิตอยูก็เปนสวมเปนถานอยูในตัว ออกไปถายที่ไหนก็เปนสวมเปนถาน ถานนอก ถาน
ใน สวมถานนอก สวมถานใน สวมถานในคือตัวของเราเอง เต็มไปดวยของปฏิกูล
ออกไปขางนอกก็เปนสวมถานขางนอก ไปถายทีน่ ั่นที่นี่ไป มันก็ออกจากของสกปรก
นี่เอง ถาสะอาดแลวเราชะลางกันหาอะไร นี่คือมันไมสะอาด มนุษยไปอยูทไี่ หนตัว
สกปรกอยูทนี่ ั่น ตองเช็ดตองลางตองถูตองชะตองลางอยูตลอดเวลา ไมอยางนั้นดูไมได
เดี๋ยวแมลงวันจะบินตาม
จึงตองชะตองลาง แตกิเลสก็แฝงเขาไปเพื่อความสวยความงามเขาไปอีก คําวา
ของสกปรกกิเลสมันไมอยากใหเห็นตัวของมันซึ่งเปนตัวสกปรก มันเอาความประดับ
ประดามาตกแตงอันนั้นสวยอันนี้งาม เรื่องของกิเลสมันแฝงธรรมไปตลอด เวลาธรรม
เปดออกไปนี้มันอยูที่ไหนเห็นหมดเลย เห็นหมดแลวใครจะไปยึดไปถือได ก็จงอาง
งูเหาทั้งตัวจะเอามาพันคอไดเหรอ มันเปนอสรพิษ สิ่งเหลานี้มีแตอุปาทานใหยึดมั่นถือ
มั่นใหเปนฟนเปนไฟเผาไหมหัวใจเราเทานั้น เมื่อเห็นมันชัดเจนแลวตีกระจายออกๆ
มันก็ปลอยวางเปนลําดับลําดา
การพิจารณาทางดานภาวนาทานสอนอยางนั้นนะ
ดานศีลดานธรรมทาน
ทั้งหลายเขาใจกันแลว
การทําบุญใหทานเปนประจําเปนพื้นฐานแหงบุญแหงกุศล
สําหรับเราเปนชาวพุทธไมไดตําหนิตเิ ตียน การรักษาศีลการภาวนานี้ดอยๆ ใหภาวนา
เพื่อจิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวเราจะเริ่มเห็นความสุข ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยเห็น
ความสุข ไปที่ไหนไดอะไรมาก็วาความสุข ประเดี๋ยวประดาวตกหายไปแลว เขาไมตก
เราตก เขาไมหายเราหาย เขาไมจากเราจาก เขาไมตายเราตายไปเสียแลว ไมมีอะไร
แนนอนอยูดวยกันสมบัติสิ่งภายนอก แตสมบัติภายในจิตใจนี้ติดตัวไปเลย นี่ละทาน
วาอัตสมบัติเปนสมบัติอนั ลนคาคือจิตใจของเราไดรับการอบรมภาวนา อยาใหมันดีด
มันดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัว
โลกไมมีศาสนาเปนโลกที่เดือดรอนทีส่ ุด ในสามแดนโลกธาตุนี้เปนโลกที่เต็มไป
ดวยมูตรดวยคูถ เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงมีตงั้ แตความเดือดรอนวุนวาย หาความสุข
ไมได ไปถามบานใดเมืองใด ถามเศรษฐีก็ถาม ถามดอกเตอรก็ถาม ถามคนทุกขคนจน
ก็ถาม ความทุกขเปนอันเดียวกัน ใครมั่งมีศรีสุขขนาดไหนความทุกขมนั ก็เปนเงาตาม
ตัวๆ อยูในนั้น ถามีธรรมในใจสุขหรือทุกขมันไมไดไปเกี่ยวกันนะ สิ่งนั้นเปนนั้น สิ่งนั้น
ไดมา สิ่งนี้หายไป หัวใจกับธรรมนี้สงบรมเย็นกระจางแจงอยูภ ายในจิตใจ ไปที่ไหนติด
กับตัวไป นั่นละสมบัติภายใน มันตางกัน
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สมบัติภายนอกเราไมประมาท เกิดขึ้นมาตองอยูตองกิน ตองหลับตองนอน
ตองขับตองถาย ตองเปนอยางนี้ดวยกัน เราก็ทราบกันแลววาเปนความจําเปนอยางนี้
ของมัน เราก็จัดไปเสียตามความจําเปน แตเราอยาถือใหเลยเถิดเลยแดน มันจะเปน
ทุกขเผาหัวเรา ทางภายในจิตใจทําใหสงบเย็น เมื่อจิตใจมีความสงบเย็นเทาไรๆ สิ่ง
ภายนอกทั้งหลายที่วามีคุณคามีราคามันก็คอยจางลงไปๆ ไมมีสมบัติใดยิ่งกวาธรรม
ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจมากนอยเพียงไรแลว จะมีความแปลกประหลาดอัศจรรย
ขึ้นมาๆ ภายในจิตใจ สุดทายปลอยไปๆ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง แมที่สุดธาตุขันธที่
อาศัยกันอยูม ีใจเปนผูครองก็ไมไดยึดกัน อาศัยเปนเครื่องมือไปวันหนึ่งๆ พอสิ้นลม
หายใจก็ดีดผึงเดียวไปเลย นั่นทานผูสิ้นแลวไมยึดถืออะไรแลว ทานไมมีทุกขนะ พวก
เรานี้ไขวควา ความตายไมตองเรียนกันละมันรูดวยกันทุกคน แมแตสัตวเดรัจฉานกลัว
ตายแตไมเห็นมีใครพนความตายไปได ถาไมเรียนธรรมเขาเคลือบแฝงกัน ถาเรียน
ธรรมเขาเคลือบแฝงความตายมันจะกลัวขนาดไหนมันก็คอยลดตัวลงไปๆ
คนไมไดทําบุญใหทานไมไดทําความดีงามพอระลึกถึงความตาย โอย เดือดรอน
วุนวาย รีบหาอารมณเครื่องเพลิดเครื่องเพลินมากลบกันไวๆ พอรอดตัวไปวันหนึ่งๆ
เปนอยางนั้นนะ ถาผูมีความดีงามภายในจิตใจเปนก็เปน เราก็เรียนเปนหินลับปญญา
อยูแลว เราจะไปตื่นมันหาอะไร มันเปนดวยกันตายดวยกันทุกคนนั่นแหละ ไมวาคนมี
คนจนคนโงคนฉลาดมันตายดวยกันถึงกาลเวลาแลว เวลานี้ยังไมตายสรางความดีงาม
คืออรรถธรรมเขาสูใจซึ่งเปนของไมตาย
ใจนี้เปนของไมตาย ความดีงามเปนของไมตาย สงเสริมกันถึงที่สุดวิมตุ ติพระ
นิพพาน คําวาบุญวาบาปเปนสมมุตปิ ลอยวางไวตามเปนจริง จิตที่หลุดพนแลวพนจาก
สมมุติไปแลวปลอยโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ นั่นทานผูบําเพ็ญคุณงามความดี เราอยา
มานอนกอดเสื่อกอดหมอนเฉยๆ ไมกอดอรรถกอดธรรมบางไมไดนะ ใหพากันพินิจ
พิจารณาบาง เกิดมาเหมือนโลกหาความสุขดวยกันแตมีใครเจอความสุข ไมเห็นมีใคร
เจอ มีแตความทุกขเดือดรอนเต็มหัวใจ
สมบัติภายนอกยกใหมอี ยูดวยกันมีมากมีนอย แตภายในใจนี้รอนดวยกันนั้น
แหละถาไมมีธรรม ถามีธรรมแลวคนทุกขคนมีก็มีทพี่ อซุกหัวนอนได ถาไมมีธรรมแลว
เปนอันวาหาที่ปลงที่วางไมได ตายไปแลวก็จมทัง้ คนมีคนจนคนโงคนฉลาด ไมมีอะไร
ผิดแปลกจากกันถาขาดศีลขาดธรรมเสียอยางเดียวจมไดทั้งนั้น ถาผูมีศีลมีธรรมแลวไม
จม อยางไรๆ ก็ไมจม สงางามอยูภายในจิตใจ
ยกตัวอยางเชนนักภาวนาของทานเริ่มตนตั้งแตลม ลุกคลุกคลาน จิตวาวุนขุนมัว
ฝกกันลงไปๆ ตีกันลงไปดวยสติสตังไมใหมันคิดภายนอก ใหมันคิดอยูแตภายใน เอา
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สติสตังหลอเลี้ยงคําภาวนาของตนคือคําบริกรรม คําบริกรรมภาวนาหลอเลี้ยงจิตใจ
จิตใจมีความสงบเย็นเขาไปๆ ทีนี้คอยเย็นไปๆ มันก็ปลอยออกภายนอก ที่เห็นวาเปน
ของมีคามีราคาคอยจืดไปจางไปๆ ทางจิตใจนี้แนนหนามั่นคงดูดดืม่ เขาไปเปนลําดับลํา
ดา
ทางดานจิตใจมีอรรถมีธรรมมากเทาไร ภายนอกยิ่งจืดออกไป จางออกไปๆ
จนกระทั่งเต็มที่แลวปลอยหมด ไมมีอะไรเหลือ แมที่สุดรางกายที่อยูก บั เจาของครอง
กันอยูก็ตามไมยึดไมถือ เพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งๆ พอสิน้ ลมหายใจแลวปลอยลงไว
ตามสมมุติ ธรรมชาติที่เปนวิมุตติพทุ โธเต็มดวงแลวไมสงสัย ไมถามหาอะไร นั่นทานวา
พอ อยูก ็พอ ไปก็พอ เปนก็พอ ตายก็พอ ผูต ั้งใจประพฤติปฏิบัติ ธรรมะเปนของเลน
เมื่อไร มันคูค วรกับมนุษยนี้มาตั้งแตกาลไหนๆ ธรรมะของพระพุทธเจา ทําไมไมนาํ มา
ครองหัวใจเรา กิเลสเปนของคูควรอะไร มันเปนสวมเปนถานเปนฟนเปนไฟเผาไหม
ทําไมจึงติดพันกันไมรูจักเข็ดหลาบอิ่มพอบาง มันโงขนาดไหนมนุษยเรานี่นะ
ใหพิจารณาถามตัวเองนะ อยาไปถามใครมันกระทบกระเทือน ใหถามตัวเอง ผู
จะแกไขดัดแปลงเพื่อตัวเองใหเปนคนดีมีความสุขความเจริญใหแกตัวเอง
ซักถาม
ตัวเองลงไป มันจะมีสิ่งบกพรองใหเห็นขึ้นมาแลวแกไขดัดแปลงไปเรื่อยๆ ตอไปก็ดขี ึ้น
ไปๆ จิตใจนั่นละพาใหดี พอจิตใจมีธรรมแลวดีทั้งนั้น แลวคอยสงางามขึ้นไปๆ พอ
จิตใจสงางามอยูที่ไหนอยูไดหมด แนะ ทําไมเปนอยางนั้น แตกอนหอปราสาทกี่ชั้นก็ยัง
วาไมดี เอาซากอสภทั้งเปนที่ยังไมตายขึ้นไปอยูบนหอปราสาทราชมณเทียรเทานั้นชั้น ก็
วาตัวไดอยูดบิ ๆ ดีๆ กองกระดูกขึน้ ไปอยูในหอปราสาทกี่ชั้นมันก็เปนกองกระดูกอยู
นั้นละ มันวิเศษวิโสอะไร
นั่นละธรรมจับ จับอยางนั้น สิ่งนั้นเปนตนไมภูเขาเรามาเจียระไนเปนบานเปน
เรือนตึกรามบานชอง เปนเสื้อผาแลวครองกันไปนุงกันไป ตัวนี้มันก็สกปรกของมันเต็ม
ตัวอยูในตัวของเรา มันไปฟงเสียงใครที่ไหน เอานี่มาเทียบกับสิ่งที่เราเปนอยูทั้งหลาย
นั้นละ พออยูก็อยู พอเปนพอไปเทาไรก็เปนไปเทานั้น ไมดดี ไมดิ้นจนเกินเหตุเกินผลก็
ไมมีทกุ ขมากคนเรา อันนี้มันดีดหาเหตุหาผลไมได มันจึงมีทุกขมาก สุดทายตายก็จม
สิ่งเหลานี้เขาเปนอิฐเปนปูนเปนหินเปนทรายเหล็กหลาอยูตามธรรมดา ตัวเองก็จมไป
เลย ธาตุขันธของเราเปนดินน้ําลมไฟไปเทานั้น ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร เวลาที่จะควร
เกิดประโยชนอยูนี้ใหพากันสรางความดีงาม
จอมปราชญแทๆ เปนผูสอนไวเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องบาปเรื่องบุญ ลบลาง
ไมไดนะ ลบลางบาปบุญนี้ก็เทากับลบลางทําลายเจาของใหลมจมลงไปทั้งเปนนี่แหละ
พอชีวิตขาดแลวไมตองถามหาเมืองเปรตเมืองผีเมืองนรกอเวจี ตัวสรางไวเต็มหัวใจ
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แลวมันจะไปไหน มันก็เปนสมบัติของตัวเอง หรือเปนขาศึกตัวเอง เผาตัวเองไปตลอด
ถาเปนความดีงามแลวก็เปนเครื่องสงเสริมตัวเอง
อยางที่สวรรคทานมีไวกี่ชั้นตาม
อุปนิสัยวาสนาของผูมีบุญกรรมมากนอย จาตุมฯขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสวัตดี สวรรค ๖
ชั้น จากนั้นพรหมโลก ๑๖ ชั้น สรางไวสําหรับผูมีความดีเปนชั้นๆๆ ที่จะเขาไปอยูเสวย
กรรมของตน มีมากมีนอย จากนั้นก็กาวเขาสูนิพพาน นี่สถานที่ดี
สถานที่ชั่วก็นรกฟาดลงไปกี่หลุมๆ ทานแสดงไวมากนะ แตเราจําไมคอยได
หมด นรกมีนอยหลุมเมื่อไร เพื่อบรรจุคนชั่วชาลามกไมมอี ัดมีอั้นเหมือนกัน ความชั่ว
ชาลามกไปแลวนรกแตก ความชั่วชาลามกไมมีทอี่ ยูเรรอนไปมา เพราะไมมีนรกเปนที่
คุมขังคนชั่ว ไมมี มีเทาไรเต็มอัดแนนอยูนั้น มันเปนกรรมของสัตว จะแนนขนาดไหน
มันก็อยู เพราะกรรมของสัตว นี่มีไวสําหรับสัตวโลกผูกําลังสรางกรรมดีชั่วอยูนั้นแหละ
ผูที่สรางกรรมดีไปในทางดี ผูสรางกรรมชั่วก็ไปในทางชั่ว ไมมีอัดมีอั้นการไปของชีวติ
ดวงนี้ที่เปนไปดวยบาปดวยบุญ บาปมีไปทางบาป บุญมีไปทางบุญ ถาหมดบุญหมด
บาป หมดกุศลทุกอยางแลวที่เปนสวนสมมุตินิพพานเลย นั่น
พากันจดจําเอานะบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ไมอยางนั้นจะตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ตื่นขึ้นมาวันไหนเพลินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้แลวมันไดอะไร พิจารณา
ซิ ลมหายใจอันเกานั้นแหละ หากดีดหากดิ้นอยูใ นหัวใจของเราที่มันเปนฟนเปนไฟเผา
ตัวเองมันอยูเ ฉยๆ ไมได สุดทายก็ตายทิ้งเปลาๆ ใหเสาะแสวงหาความดีงาม การ
ทําบุญกุศลศีลทานในเราทั้งหลายเราเปนลูกชาวพุทธเคยแลว การทําบุญใหทานไมวาจะ
สมบัติประเภทใดๆ เราเคยทํากันแลว รักษาศีลก็ใหรักษา สําคัญที่รักษาใจนี่ละตัว
สําคัญมาก มันจะพาแหวกแนวลงนรกอเวจีคือใจดวงนี้ ลากมันขึ้นมาสวรรคพรหมโลก
นิพพานก็คือบุญกุศล ใหพากันฉุดกันลากนะ อยาปลอยวางไวเฉยๆ ใหมันเห็น
ประจักษในใจซิ
การสรางบุญไมใชวาจะไปคอยเอาบาปเอาบุญในเมืองผีเมืองคน เทวบุตรเทวดา
ที่ไหน เปนอยูที่ใจรูที่ใจ พอพูดอยางนี้มันก็ไปสัมผัส ไมใชคยุ ใชโมนะ เอาความจริงมา
พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ไปภาวนาอยูที่กะโหม-โพนทอง อําเภอบานผือหรือทาบอก็ไม
รูแหละ เวลานั้นเขาตายกันเต็มบานเต็มเมือง วันหนึ่งตายอยางมาก ๘ คน วันนอย ๓
คน เขานิมนตเราไปกุสลา เราไปอยูรมไมในปาในเขา เขาก็ไปลากมากุสลา เพราะแถว
นั้นไมคอยมีคน เราเลยมากุสลา พอเที่ยงแลวนั่นละเขาเรียกผีตกปา
พอเที่ยงแลวเขาขนคนตายออกมา เราก็กุสลา ธมฺมาคนนี้ กุสลา ธมฺมาคนนั้น
จนค่ําถึงจะไดกลับวัด ที่สุดมาภาวนาเลยไมไดอะไร มีแตมากุสลาใหคนตาย คนเปน
เลยจะตายที่นี่ เราคนเปน กุสลาใหคนตายเลยจะตาย ไมนานนะขึ้นที่นี่เลย มันเสียด

๙
แทง เหมือนเข็มยิบแย็บๆๆ แปบปบๆ ในหัวอก นั่งกุสลาใหเขาอยูในปาชา เอะทําไม
เปนอยางนี้นา แปลกๆ นั่งกุสลาอยูนั้นละ มันเร็วนะ เพราะฉะนั้นคนจึงตายวันหนึ่งตาย
สองวันตายมากที่สุด ถึงสามวันไปแลวก็คอยเบาลงๆ ที่ตายเร็วที่สุดวันหนึ่งกับสองวัน
เพราะมันรวดเร็ว มันมาเปนกับเราถึงไดรู พอมันแปบปบๆ เหมือนเข็ม ทีแรกเหมือน
เข็ม
ตอมานี้หนักเขาเข็มก็เข็มเลมใหญเขาไป
เลยกลายเปนหอกเปนหลาวทิ่ม
ประสานกันภายในใจ หายใจแรงไมได พอหายใจแรงนี่สลบ ยิ่งไอยิ่งจามไมไดนะ
เปนขึ้นแลวทําอยางไร มันเปนแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นเขาถึงไดตายงายอยาง
นี้ มันเปนอยางรวดเร็ว เราเลยพูดกับญาติโยมเขา พวกโยมนะ อาตมามากุสลาใหคน
ตายเดี๋ยวนี้อาตมาจะตายแลวนะนี่ โรคอันนี้เริ่มเปนแลวนะ ปจจุบันนี้เปนขึ้นอยาง
รวดเร็วเปนแลว ใหอาตมาลากลับไปที่พัก พักอยูใ นปานูนแหละ เขารีบปลอยเลย เอา
ใหทานไป เขาปลอยใหเราไป พอไปถึงที่แลวเขาเปนหวงเรา เขาแตกกันไปทั้งบานไปดู
เรา เราไลเขาหนีหมดเลย ไมใหเขามา เพราะเวลานั้นหมุนเร็วแลวนะ สติปญญาเปน
ความเพียรอัตโนมัติแลว มันถอยไมไดแลว อะไรมามันตองฟดกันขาดสะบั้นตกเวทีไป
เลย ใหถอยไมถอย
เวลานั้นเปนความเพียรอัตโนมัติหมุนติ้วๆ อยูแลว ทีนี้มาเปนหวงอันหนึ่งอีก
ตอนนั้นจิตยังไมพนเราก็รูชัดๆ นี่ละเห็นไหมการอบรมจิตใจ อบรมไปๆ พอมันสวาง
กระจางแจงขึ้นมามันรูชั้นรูภูมิที่จะไปนูนนะ ไมใชธรรมดานะ พูดชัดๆ สุทธาวาส ๕ ชั้น
แนนอน แตยังไมอยากตายเวลานี้ ถาตายตองคางในสุทธาวาส ๕ ชั้นนี้ จะคางกี่วันกี่คืน
ไมอยากคาง ถาถึงนิพพาน เอา ตายเดี๋ยวนี้ตาย เราไมวาอะไร เลยเปนหวงระหวาง
ความเปนกับความตายเลยถกเลยเถียงกันอยู แลวพระธรรมทานสะเทือนขึ้นมาในหัวใจ
สิ่งเหลานี้ทานพิจารณามาพอแลว ตั้งแตนั่งหามรุงหามค่ําทานก็นั่งเพื่อรบทุกขเวทนา
เหลานี้ ทุกขเวทนาเหลานี้เปนอริยสัจ ทานหลบหนาไปไหน ทานทําไมไมพิจารณา
อริยสัจนี้เปนหินลับปญญา เอาพิจารณาลงไปซิ
จิตมันพลิกปุบเลยทันที หมุนติ้วเลย ซัดกันตั้งแตหัวค่ํา โยมเขาไปดูเรา เราไล
หนีหมดไมใหเขามาใกลเลย เพราะตอนนั้นตองชวยตัวเอง ใครอื่นมาชวยไมได ฟาด
ตั้งแตหัวค่ําถึงหกทุม มันหมุนกันทุกขเวทนาเหมือนหอกเหมือนหลาว สติปญญาฟด
กันเต็มเหนี่ยวๆ คนเรานี้เวลาจะเปนจะตายจริงๆ มันไมไดโงนะ มันฉลาดหาอุบาย
วิธีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม แกกิเลสตัวกีดตัวขวางนั้นไดเปนลําดับ
ลําดา พุงเลย จิตโลงหมดในเที่ยงคืน พอมันโลงหมดแลวทีนี้ไมมีอะไรเหลือ แนใจไม
ตาย นั่นเห็นไหมละ ทีนี้ไมตายละ

๑๐
คือมันพิจารณาเต็มที่แลว มันรวมเต็มที่มันสวางจาไปหมด คําวาทุกขเวทนา
ทั้งหลายที่มีอยูในรางกายเราเต็มสัดเต็มสวนหายหนาไปหมด เพราะสติปญญาไลมนั
แหลกไปหมด พอหกทุม หายเงียบ แตไมนอนคืนนั้น จากนั้นก็ลงเดินจงกรม แลวมีโยม
คนหนึ่งนอนอยูขางๆ กอไผ แอบนอนไมใหเราเห็น เขากลัวเราตาย เขาวาอยางนั้น ซัด
กันนี้เลยหาย นี่ละที่วามันหวง คําวาหวงคือตายเวลานี้เราจะยังไมพนทุกข ยังไมถงึ
นิพพาน จะไปอยูชั้นใดก็ตาม สองวันสามวันก็ไมอยากอยู ถาถึงนิพพานแลวไปเดี๋ยวนี้ก็
ได มันเปนอยูในใจ ชัดอยูในใจ เวลานี้ยังไมตาย
นั่นละธรรมซึ่งโหมตัวเขามาตีเอาเรื่องอริยสัจ กลัวเปนกลัวตายที่ไหน ธรรม
อริยสัจเปนหินลับปญญา ทานเคยพิจารณามาแลวทําไมทานถึงปลอยวาง ซัดลงไปนี้มนั
ก็หมุนกลับปบทีนี้ซัดกันเลย หกทุมจาขึ้นมา ไมมีคําวาจะเปนจะตายอะไรหายเงียบเลย
นั่นละแกปจจุบันแกดวยธรรมโอสถ ธรรมโอสถนี้ไมมีใครแกงายๆ นอกจากพระ
กรรมฐาน มีแตพอจามไอก็วิ่งหาหมอ หมอไมมาวิ่งหาหมอ อันนี้หมอก็ยกใหไม
ประมาท แตถึงเวลาที่จะชวยตัวเองไมตองยุงกับใคร ซัดกันเลย นี่ก็เห็นแลวซัดเจาของ
หกทุมจิตสวางจาขึ้นมาแลวทุกขเวทนาที่วานี้หายหมด เลยหายตั้งแตนั้นไมเปนอีกเลย
นี่พดู ถึงเรื่องวาความเปนหวงความตาย ตอนนั้นมันยังจะคาง มันรูเจาของอยู
ยังไปนิพพานไมได รูชัดๆ อยูชั้นไหนก็ไมอยากอยู ถาถึงนิพพานไปเดี๋ยวนี้ก็ได นี่ละเรา
พูดถึงเรื่องวาการหวงเปนหวงตาย หวงที่วามันจะคางเทานั้นเอง หวงกลัวตายจริงๆ ไม
หวง หากวามันจะคางคางกี่วันมันก็ชา เวลา เอาใหมันถึงที่สุดเสียเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได นี่
ละเราพิจารณาจึงไดมาเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง เห็นไหมละธรรมโอสถแกโรคภัย เขา
ตายวันตายสองวันตายสามวันตายขนกันมา เรากุสลาจนไมไดไปที่พกั จะเปนจะตาย
สุดทายเปนแบบเขาก็รีบบอกเขา เขาก็เปดทางใหเลย เขาก็แหไปตามกลัวเราตาย เราก็
ไลหนีหมด ซัดกันเลยหายตอนเที่ยงคืน
นี่ละอํานาจของธรรมโอสถหมุนเขาไป สติปญญามีเทาไรๆๆ เรื่องทุกขเวทนา
เกิดมาอยางไรๆ มันก็เกิดขึ้นจากความสําคัญมั่นหมายของจิต เพิ่มใหเกิดความกังวล
วุนวาย ใหเกิดความทุกขขึ้นมามากขึ้นอีก เลยทุกขทางใจมากขึ้นอีกยิ่งกวาทุกขทาง
รางกาย ทีนี้เวลาแกทางจิตใจแลวมันก็เปดออก ทางรางกายก็เบาลงไปๆ ผานได ทาน
ทั้งหลายฟงเสียนะ การพูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจ เจาของเปนผูเปนเองทําเอง นี่ละไม
ตาย เดือนเมษา ๒๔๙๓
พอพฤษภาก็กลับมาวัดดอยธรรมเจดีย พอดีวันที่ ๑๕ พฤษภา ก็มาปลงกันลงที่
วัดดอยธรรมเจดีย ฟาดินถลมลงที่นนั่ ตั้งแตบัดนั้นมาหายสงสัย ทุกขภายในใจแมเม็ด
หินเม็ดทรายไมเคยมี มีแตบรมสุขเต็มหัวใจ สอนพี่นองทั้งหลายสอนดวยความเมตตา

๑๑
สงสาร สอนเลนๆ เหรอ ศาสดาองคเอกเปนอยางไรพระเมตตาของทาน ตั้งแตเราตัว
เทาหนูยังมีความเมตตาขนาดไหน ลําบากลําบนก็ไปทุกวันนี้ ไมไดไปหาอะไรนะ ไมเอา
ทุกอยางที่เขาถวายนี้แจกทานไปหมดทั่วโลกดินแดน สําหรับเราจะกําไมมี เราปลอย
หมด เราทําประโยชนเพื่อโลกในครั้งสุดทาย ใหมันชัดเจนอยางนี้เลย
ครั้งสุดทายนี้หมายความวาอยางไร ตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีก มันประจักษ
อยูภายในจิตใจ สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมา รูผลของงานตนเองครั้งสุดทายวาขาด
สะบั้นกันไปแลว ระหวางวิมุตติกับสมมุติทตี่ ายกองกันอยูนี้ขาดเปนคนละฝงไปแลว
ประจักษ เพราะฉะนั้นจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นี่ละการปฏิบัติธรรม ถาปฏิบัติจริงๆ
รูจริงๆ ธรรมพระพุทธเจาไมเคยหลอกโลก แตเรามันหลอกเจาของเทานั้นเอง ถาเราทํา
ตามพระพุทธเจา เอา หนักก็หนัก พระพุทธเจาก็หนักเหมือนกัน สลบถึงสามหนไม
หนักไดหรือ ถาเลยสลบมันก็ตายเทานั้น นั่นหนักหรือไมหนัก
เราเพียงเหยาะแหยะๆ เทานี้มันไมเกิดประโยชนอะไร ถึงเวลาจะหนักหนักซิ
สติปญญากาวเดินเรื่อยๆ อยาไปหนักทนเฉยๆ ใชไมได ตองใชสติปญญาหนุนกัน
เรื่อยๆ จากนั้นมันก็เบิกกวางๆๆ ออก ฟาดเสียจนกิเลสขาดสะบั้น ไมมีอะไรเปนเสี้ยน
เปนหนาม ในสามแดนโลกธาตุมีกเิ ลสเทานั้นเปนหอกเปนหลาวตลอดถึงผงเขาตา เปน
เรื่องของกิเลสทั้งหมด พอกิเลสทุกประเภทนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแลวไมมีอะไรเขาไป
เกี่ยวของกับใจ นั้นละบรมสุขอยูที่ตรงนั้น แสนสบาย รางกายสังขารเปนทุกขบาง
เหมือนกับโลกทั่วๆ ไป มันก็ไมหนักใจ เพราะมันไมเขาถึงใจ ใจบริสุทธิ์เต็มที่แลวอะไร
จะไปเขาถึงได มันทนไมไหวมันก็ตายเหมือนโลก แตธรรมชาตินี้ไมตาย รูอยูอยางชัดๆ
นี่คือการปฏิบัติธรรมใหเห็นกันชัดๆ ซิ พระพุทธเจาหลอกลวงโลกเหรอ สอน
อะไรก็วาแตพระพุทธเจาหลอก กิเลสหลอกลวงมาตั้งกัปตัง้ กัลปไมเห็นเข็ดหลาบอิ่ม
พอกันบาง มันไมโงเกินมนุษยแลวเหรอพวกเราชาวพุทธนะ ฟงใหดีนะ วันนี้เทศนเพียง
เทานี้เหนื่อยแลว ทองคําตั้งแตเชาถึงค่ําวันนี้ได ๒๒ บาท ๗๓ สตางค ทองคําที่ได
ตั้งแตวันที่ ๖ เมษายนถึงค่ําวันนี้เปน ๕ กิโล ๔๘ บาท ๑๙ สตางค มาตั้งแตวันที่ ๖ ถึง
วันนี้
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

