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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ความเพลินในธรรม 
 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงไปแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวได
ทองคําน้ําไหลซึมเพิ่ม ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๑๑,๕๓๗ กิโล ๖๐ บาท ๖๐ สตางค ถา
รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบก็เปนทองคํา ๑๑,๕๗๕ กโิล ๒๗ บาท 
๗๑ สตางค ทองคําเราที่ไดเขาคลังหลวงคราวนี้เปนจํานวน ๑๑,๕๗๕ กโิล ๒๗ บาท 
๗๑ สตางค ไดเยอะอยูนะ ไมมีคราวไหนจะไดแหละ เมืองไทยนี้เวลาจะตายจริงๆ มัน
ก็ดิ้นได เมอืงไทยเรานี้แหละเวลาไมรูตัวฟุงเฟอเหอเหิม อะไรดีหมดๆ ควานี้ลิงรอยตัว
วิ่งตามหลังไมทัน เขาใจไหม คืออะไรมาความับๆ 

ลิงที่วาเร็วที่สุดยังว่ิงตามหลัง มันสูคนไทยไมได เอาเสียเจาของจนจะจม เอา จะ
จมจริงๆ เหรอ ดิ้นอีก ลิงก็สูไมไดอกี นี่ละที่ฟนขึน้มา ทองคํา ๑ หมื่น ๑ พันกวาถาไม
มีเหตุจําเปนอยางน้ีไมขึ้น สมบัติตางๆ ที่เราไดกอสรางขึ้นในคราวชวยชาตินี้ ถาไมถกู
ดัดสันดานแลวมันก็ไมดิน้ นี่ถูกดัดเลยดิ้น ดิ้นทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระ หลวงตาแกๆ ก็
ดิ้นกับเขา 

หมอสานิตยที่เคยพูดเสมอ หมอรุงเรือง รพ.ศูนยอุดร หมอสานิตย อยูกรุงเทพ 
ที่เดนอยูสําหรับผานวัดปาบานตาด เราพูดตรงๆ มีหมอสองทานนี้แหละที่ปรากฏวา
เดนจริงๆ  นอกนั้นเราไมปฏิเสธนะวาไมมี ไมเชื่อศาสนา ไมมีศรัทธา แตที่เดนใหได
เห็นดวยสายหูสายตาจริงๆ ก็คือน้ีแหละ ก็เลยพูดออกมา เราไมไดประมาทหมอ
ทั้งหลาย หมอทัง้หลายเขาก็มีหัวใจ ลูกชาวพุทธเขามีความเคารพเลื่อมใสศรัทธา แตวา
โอกาสไมอํานวย บางทีไมมีเพื่อนฝงูชักนําก็ได เราก็แยกออกไปอีก หรือลืมตัวก็ได ลืม
ตัวเพราะเขาเสกวาเปนหมอ เลยกลายเปนหมาไปเลย มันลืมตัว เหมือนไอหมาวิชัย อ.
เพ็ญ มันเหยียบหัวพระหัวครูบาอาจารยไป ไอหมาตัวนี้มันเหยียบไมเลือกนะ อยางน้ัน
ก็ม ี

เรียนสรีรศาสตร สําเร็จมาทางสรีรศาสตรแลว เขาก็เรียกชื่อเปนหมอเปนแพทย
ไปละ เรียนเร่ืองรางกาย ประสาทสวนตางๆ ในรางกายของเรานี้ สวนไหนมันเดินยังไง
ใชไปยังไง มันขัดของมนัสะดวกอะไร แลวเกิดโรคเกิดภัยไดเพราะเหตุใด จะไดหายา
มาประกอบแกไขกันถึงจะหายไป หมอเขาก็เรียนวิชาสรีรศาสตรเต็มภูมิของหมอ 
เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยในรางกายนี้ สําเร็จมาแลวเขาก็เรียกเปนแพทยเปนหมอไป 
แตรวมอยางอื่นๆ หลายอยาง หากรวมอยูในสรีรศาสตรความรูทางรางกาย 
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ทีนี้ทางสรีรศาสตรของพุทธศาสนามันเปนคนละโลก บางคนอาจจะเขาใจผิดไป 
ไปเรียนฝงทางหมอจนกลายเปนแพทยขึ้นมาแลวตัวเองเยอหยิ่งจองหอง วาสูงกวาพุทธ
ศาสนายกตนเทียมทานไปก็มี คนเราไมมีเจตนามันหากเปนดวยความสําคัญ อยางน้ันก็
มี สรีรศาสตรในพุทธศาสนานี้เรียนทางรางกายนี้ มันแยกธาตุแยกขันธ แยกเกี่ยวกับ
เร่ืองกิเลสตัณหามันยึดมันของมันรักมันชังตรงไหนๆ มันติดมันพันตรงไหนตามเขาไป
พิจารณา เอาจนหมดความยึดรางกายของเรานี้แลว พวกนามธรรมยังละเอียดอกี คือ
ปรากฏสักแตวารูแตไมมองเห็นตัว เรียกวานามธรรม เชน เวทนา ความสุขความทุกข 
เฉยๆ นี่ก็เปนนามธรรม มองหาดวยตาไมเห็น เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ไมเห็น สัญญา 
สังขาร วิญญาณ มองไมเห็น นี่ละสรีรศาสตรเรียนเหลานี้ละ ทั้งรูปกาย นามธรรม เร่ือย 

เราไดมาเทาไรๆ ก็เพื่อโลกทั้งน้ัน เรียกวาหมดสําหรับเราเอง เราไมมีอะไร ตั้ง
หนาตั้งตาชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ เลย สําหรับเราเมื่อพอก็บอกวาพอ เมื่อหิวก็
บอกวาหิว เหมือนเราหิวขาวหิวน้ํา หิวมากหิวนอย อิ่มมากนอย อิ่มจนเต็มที่แลวพอ 
พอหมด หวานก็พอ คาวก็พอ ธาตุขันธมันอิม่ตัวของมันจากอาหารเครื่องหลอเล้ียง 
จิตใจของเราเหมือนกัน เมื่ออิ่มตวัไปหมดจากสภาวธรรมทั้งปวงในแดนสมมุตินี้แลว 
เรียกวาอิ่มแลว พอ ปลอยวางโดยสิ้นเชิง คือจิตปลอยหมด 

ในบรรดาสมมุติสามแดนโลกธาตุ เปนสมมุติทั้งมวล จิตยึดไดทั้งหมด เวลามัน
หลงมันยึดไดหมด เวลามันรูดวยการพินิจพิจารณาตามทางของศาสดาแลว ปลอยได
หมดโดยสิ้นเชิง แมที่สุดตัวเองก็ปลอยตัวเองได อยางเห็นวาเรารูๆ ส่ิงนั้นสิ่งน้ี แตเรา
ไมรูตัวของเราก็ยังปลอยไมหมด เมือ่รูรอบแลวเจาของก็รูเจาของอีก ปลอยตัวเองอกี
ใหเปนสภาพเหมือนกันหมด ทีนี้พนละพนสมมุตกิ็เปนวิมุตตขิึ้นมา 

นี่ก็เคยเลาใหลูกศิษยลูกหาฟงที่วาเวลามันอัศจรรย อัศจรรยจริงๆ นะจิต เวลา
มันทุกขก็แสนทุกขแสนลําบาก เวลาพิจารณาไปปฏิบัติไป ขั้นนี้เปนขั้นนามธรรม 
รูปธรรมตางๆ มันผานไปหมด นี่ละเวลามันอิ่มมันพอของมัน เชนอยางทานวาให
พิจารณาอสุภะอสุภัง พระพุทธเจารับสั่งใหไปเยี่ยมปาชา ธุดงค ๑๓ ขอ มีขอเยี่ยมปาชา
นี้ขอหนึ่ง ทานไปเยี่ยมปาชา อยางที่พระทานไปภาวนาอยูในปา คือสําคัญตนวาสําเร็จ
เปนอรหันต จะมากราบทูลพระพุทธเจาวาตนสําเร็จเปนพระอรหันตเรียบรอยแลว พอ
มาทานรับสั่ง ใหไปดันอยูหนาประตูพระเชตวันไมใหเขาวัด ใหไปเยี่ยมปาชาเสียกอน 
คือเจาของสาํคัญ มันไมใชความจริงมันสําคัญตางหาก วาเจาของสิ้นกิเลสเรียบรอยแลว 

แมแตขั้นอสภุะก็ยังไมส้ินจะวาไง ขั้นอสุภะไปแลวสิ้นนี่แลว ยังมีอกีขั้นหนึ่งโนน 
อันนี้เพียงขัน้อสุภะก็ยังไมส้ิน สําคัญตนวาเปนอรหันตเรียบรอยแลว มาพระพุทธเจา
รับสั่งใหพระอานนท ไปขดัประตูพระเชตวัน หามไมใหเขาวัด พระองครับสั่งใหไปเยี่ยม
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ปาชาเสียกอนพระเหลานี้ ที่สําคัญตนวาเปนอรหันต จึงไดไปเยีย่มปาชา ทีนี้ปาชาในครั้ง
นั้น แตทุกวันนี้เขาคงจะเปลี่ยนแปลงไปหมด เพราะกาลสมัยมันเปล่ียนแปลงของมันไป
เร่ือย ในครั้งนั้นพอคนตายลง ไมไดเผานะ ไมไดเผาไดฝงทิง้เกล่ือน เขาเรียกปาชาผีดิบ 
ปาชาที่ผีเผาก็คงจะมอียู แตทานไลเขาไปปาชาประเภทปาชาผีดิบ ไลพระอรหันตดิบไป 

พอไปคนตายเกลื่อนมีหลายประเภท ไปดู ควรรักมี ควรเกลียดม ี ควรอะไรตอ
อะไรมีอยูในนั้นหมด จิตมันก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตื่นเตนไปในแงตางๆ ตามสภาพ
ที่เห็นตางๆ กัน เลยไปรูตัวที่นั่นมาพิจารณา แตทานก็รวดเร็วอยูนะ ทานไปพิจารณาอยู
ที่นั่น เลยสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา ผานจากอสุภะอสุภัง ผานอยางรวดเร็ว ผาน
หมด นี่เรียกวาความสําคัญผิด 

รางกายเมื่อถึงขั้นมันพอมันพออยางน้ีแหละ คือพิจารณารางกายในขั้นหยาบๆ 

นี้ก็ตองอสุภะอสุภัง พิจารณาแยกสวนแบงสวนของธาตขุองขนัธ สวนหยาบสวนละเอียด 
จนกระทั่งมนัหมดสภาพ มันอิ่มตัว จิตอิม่ตัวปลอยวางรางกาย อิ่ม มนัก็หมุนเขาไป
นามธรรม ตั้งแตอาการของจิตลวนๆ เขาไปเรื่อยๆ ทีนี้เราจะพิจารณาอสุภะอสุภังไมทัน
นะ คือเวลามันเร็วๆ แลวสักแตวาปรากฏเหมือนฟาแลบ มันแยกรูปหญิงรูปชาย รูป
อะไรก็ตามจนปรากฏวาจะแยกไมทัน ดับแลวๆ นั่นละผานละ เรียกวาพออสุภะ ไมเอา
ไมมี ถึงจะพิจารณาก็ไมทัน มันเกดิกับดับมันพรอมๆ กนัเหมือนฟาแลบ จากน้ันก็
พิจารณานามธรรม มันก็เขาถึงจิต 

มาสวนกายสวนใหญของสมมุตินี้กอน พอมันผานนี้แลวก็เขาสวนนามธรรม 
พิจารณารูปเหลานี้ไมปรากฏ แตก็อาศัยพิจารณารูปเหลานี้ละเปนหินลับปญญาเปน
ขั้นๆ เขาไป เปนขั้นละเอียดเขาไปหาจิต เมื่อมันหมดแลวมันแยกไมทัน จึงเรียกวาหมด 
อสุภะอสุภังนี้หมด ไมม ีแยกไมทัน ปรากฏแพล็บดับพรอมๆ มีแตเกิดกับดับๆ จะเกิด
กับดับมาจากไหน มันก็แย็บๆ ที่จิตๆ ตามเขาไปๆ นี่เรียกวานามธรรมลวนๆ พอมนั
หมดสภาพของรูปกายแลว จิตมันก็วาง นี่ละหมด หมดสวนรางกายแลวมันก็วาง 

ถาพูดถงึเร่ืองขั้นภูมิของธรรมะ พอหมดอสภุะอสุภัง หมดสวนรางกายนี้
เรียบรอยแลว จิตปลอยแลวนี้ นี่ละเขาเรียกวาจิตขาดจากกามราคะขาดตรงนี้ จิตขาด
แลว สวนธาตุขันธมันจะมียิบๆ แย็บๆ ถึงเร่ืองราคะตัณหา มันก็แสดงอยูเพียงขนัธ
นอกๆ ไมเขาไปประสานถึงจิตภายใน นั่นทานเรียกวาขั้นนี้ขั้นผานกามราคะไป ขามการ
ตั้งบานตั้งเรือน พระอนาคาจะไมกลับมาเกิดอีกแลว จะไปขางหนาเลย ไมกลับมาสราง
บานสรางเรือน คือการเกิดการตายกองกันอยูนี้อกีตอไป ทานก็ทราบของทานชัด 

จากน้ีแลวก็เอารางกายที่มันแยกธาตแุยกขันธเปนอสุภะอสุภังไมทันนี้ เอาความ
เกิดความดับนี้เปนการฝกซอมปญญา พอเกิดพับดับพรอมๆ แลวเกิดมันเกิดที่ไหนดับ
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ที่ไหนมันก็วิ่งเขาไปหาใจ นี่เรียกวาพิจารณานามธรรมลวนๆ รางกายสวนสัดอะไรๆ 
บรรดารูปไมมี ในจิตขั้นนี้หมด นั่นละทานวาเปนจิตวาง วางไปหมดเลย 

อันนี้เราก็ไดเคยเลาใหลูกศิษยลูกหาฟง ที่วัดดอยธรรมเจดีย ที่วาไปอัศจรรย
ตัวเอง มันวางอยางน้ีละ พอถึงขัน้มันวางวางหมด ตนไมภูเขามองเห็นพอเปนเงาๆ 
เทานั้น สวนใหญมันวางไปหมดภายใน นี่พระธรรมทานเตือน ทานกลัวหลงเพราะเพลิน
แลว หลงแลว อัศจรรยเจาของแลว วา โอ ทําไมจิตของเราจึงอัศจรรยเอานักหนา สวาง
ไสวไมมีประมาณครอบไปหมดเลย วางหมดเลย ตัวจิตมันยังไมวางน่ันนะ พระธรรม
ทานกลัวจะหลงละซ ิ พอรําพึงถงึเร่ืองความอัศจรรยแหงความวางของตวัเองจบลงปบ 

พระธรรมขึ้นเปนคํานะ เหมือนเราพูดกันอยางนี้ หากเปนพูดอยูภายในเปนคําขึ้นมา 

พระธรรมเตือนนะนั่น 

ถามีจุด นั่นฟงซ ิมีจุดหรือตอมนี่มันเปนไวพจนของกันและกนั ใชแทนกันได ถา
มีจุดหรือตอมแหงผูรู ผูรูละเปนจุด จุดของผูรู แหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพมันอยู
ที่นั่น ก็ยังไมเห็น เราก็ยังงง เอ มันจุดไหนตอมไหนนา งงจริงๆ เลยแกไมตก เดอืน ๓ 
อยูที่วัดดอยธรรมเจดีย เผาศพพอแมครูจารยมั่นแลวก็ขึ้นไป ไปพิจารณานี้ละ จิตมัน
กําลังวางตอนนี้ แลวพระธรรมทานกลัวจะหลง ทานก็มาเตือนวา ถามีจุดมีตอมแหงผู
รูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ตัวภพแทๆ อยูที่จดุที่ตอมแหงผูรูคือใจนั้นแหละ อยูตรง
นั้น มีอวิชชาครอบอยูนั้น ไมใชจิตลวนๆ เปนจิตอวิชชา 

คือจิตอวิชชา กิเลสสวนละเอียดคืออวิชชา นอกนั้นมันก็วางไปหมด พอทาน
เตือนอยางน้ันงง แกไมตก ยังคิดถงึพอแมครูจารยมั่นนะ ตอนเปนนี่ทานลวงไปแลว 
เรามาเปนทีหลัง ถาหากวาเปนตอนที่ทานมีชีวิตอยู พอไปเลาถวายใหทานฟง มันจะ
สําเร็จในเวลานั้นเลยนะ แนใจ สําเร็จ 

นี่ละที่วาพระทานฟงเทศนเวลาตอบปญหาอยางน้ีละ สําเร็จในเวลาตอบปญหา 
พอพดูวาถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ทานก็จะจี้เขา ก็ตอมนั้นแลว 
คือตอมผูรูนั้น ตอมผูรูนี้แหละ เปนจุดเปนตอม นั้นละคือตัวภพ นั้นละคือตัวภัย ทานก็
จะจี้เขามา มันจะรูทันทีแลวขาดสะบั้นในเวลานั้นเลย บรรลุธรรมในขณะนั้นก็ได เราเชื่อ
แนเลยนะ แตนี้มันเปนเวลาทานลวงไปแลว เรามาเปนทีหลัง ไมตก เดอืน ๓ มันเปน 
อยูในภูมินี้เดือน ๓ ไปเที่ยวนูนทางอ.บานผือ ทาบอ ศรีเชียงใหม ไปองคเดียวเทานั้น
แหละ ใครไปดวยไมไดแหละเรา 

ทีนี้ไดกลับมาอีก กลับมาจากนั้นก็ขึ้นวัดดอยฯ ขึน้วัดดอยฯ อีกกไ็ปปลงกันที่นั่น 
จุดตอมแหงผูรูนี่ พอไปถึงที่นั่นแลวก็มันไมมทีี่ไปนะจิต เวลาพิจารณากวางมันก็กวาง 
กวางไปหมด ทีนี้พิจารณามันลดมันละ มันถอนเขามาๆ หดเขามาๆ อะไรมันก็รูหมด
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มันปลอยวางหมด มันกม็าติดที่จิต หลงที่จิต ตดิที่จิต พอมาถึงที่นี่แลวไมมีทางไป ทาง
ไหนมันก็พอหมดมันไมเอา มันสัมผัสสัมพันธดูดดื่มกันอยูที่จติ กับความเกิดความดับ
ที่เกิดขึ้นจากจิต ดับที่จิตๆ มันดูดดื่มอยูนี้ มันก็หมุนเขามาอยูจุดนี้ พอมันหมุนเขาสูจุด
นี้ เขาไปถึงจิต แนชัดวาเกดิดับอยูที่นี่ไมมีทีไ่หน ทีนี้มันก็เขาถึงรังอวิชชาซึ่งอยูในจิต 
แตกขาดสะบั้นออกจากนั้น จุดไมมตีอมไมมี หมด นั่น 

จุดก็คือจุดผูรู ตอมกต็อมผูรู นี่ละภพ ภพอยูทีน่ี่ พอรูอันนีแ้ลวขาดสะบั้น คือ
แตกกระจายไปหมด เสมอกันหมด ทั้งภายนอกภายในวางไปดวยกัน ขางนอกก็วาง 
ขางในก็วาง วางทั้งขางนอก วางทั้งขางในหมด จึงเรียกวาวางโดยตลอดทั่วถึง วางโดย
ตลอดทั่วถงึ หมดปญหาในระยะนั้น นั่นละการพิจารณาธรรม มีแถวมีแนวไปของจิตนี่
นะ ไปสอนผดิๆ พลาดๆ ไมไดนกัปฏบิัติภาวนานี่ เชนอยางมาสนทนาธรรมนี้ องคไหน
อยูภูมิใดมันรูกัน พอเลาธรรมะใหฟง เลาปบนี่มันรูแลว คือขั้นนี้เราเคยผานแลวมันรู
แลวนั่น ตรงไหนที่ยังขดัของหรือความรูเสมอกนั มันก็ไปอยูในขั้นเดียวกัน หากเปน
ความรื่นเริงของกันและกันได ถาผูทีผ่านแลวก็คอยแนะๆ แนะทางนี้ก็ปลอยไปเรื่อยๆ 

เชนอยางที่วา ถามีจุดมตีอมแหงผูรูอยูที่ไหน นีเ้ปนวาระสุดทายของการรูธรรม
นะ ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ พอไปรูนี่ปบมันก็แตกกระจายเลย 
หมด หมดละนั่น บรรลุธรรม นี่ละบรรลุธรรมในขณะที่ฟงปญหาก็ได เราจึงมาเขาใจ
ตอนนั้น แตมันไปเขาใจตัวเองโดยลําดับไมไดไปถามใครละ พระธรรมทานก็เตือนออก
มาแลววา ถามีจุดมตีอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ นั่นสอนแลวนะ มันติดตรง
นั้นแลวนะนั่นความหมาย 

ถาเลาใหพอแมครูจารยมั่นฟงทานกจ็ะวา จุดตอมก็นั่นแลว ขึ้นเลย ทานจะใส
อยางผางอยางหนัก เพราะมันมีอยูเทานี้ ตัวที่เปนภพเปนชาติตอไปก็ตัวนี ้พอเราเลาถึง
เร่ืองนี้ใหทานฟง ทานตีเขาไปปบนี้มันก็รูปบๆ มันก็ปลอยผงึ ขาดสะบั้นไปเลย นี่ละ
บรรลุธรรมขั้นสุดทาย แตเวลามันรูมันก็รูโดยลําพังตัวเอง ทานไมไดเตอืน พระธรรม
เตือนตั้งแตกอนแลวจุดตอมแหงผูรู พอมันไปรูมันก็รูจุดนี้ตอมนี้ ขาดสะบั้นไปตรงนั้น 
ก็เปนธรรมะสดๆ รอนๆ ไปเลย บรรลุธรรมในเวลานั้น 

การพิจารณาธรรมมันเปนแถวเปนแนวไปในจิต เพราะฉะนั้นพระธรรม
กรรมฐานทานสนทนาธรรมะกันรื่นเริงบันเทิง กอ็ยางน้ีละ องคนั้นรูอยางน้ันรูอยางนี้ 
แลวมาเลาใหกันฟง เพลินตลอด ฟงเร่ืองของอรรถของธรรมที่ทานดําเนินปฏิบัติเพลิน
นะ ธรรมขั้นนี้ไดเขาหากันเปนชั่วโมงๆ ลืมนะ มันเพลิน ตางคนตางรู ตางคนตางเห็น 
ตางคนตางเพลินไปในความรูของกันและกันจากการปฏิบัติภาวนา เปนอยางน้ัน 



 ๖

พูดนี้เราก็ระลึกไดทีท่านสิงหทองทานจากเราไป เที่ยวไปทางอําเภอมกุดาหาร 
ไปตั้ง ๒ ปนะ มาอยูทีน่ี่ทานไปเที่ยวทางโนนตั้ง ๒ ปทานกลับมา ศาลาหลังเล็กๆ คือ
พึ่งสรางวัดใหม ก็มีศาลาเล็กๆ พอไดฉันจังหัน พวกญาติโยมมีมาเขาก็อยูขางลาง อยู
แผนดิน ที่อยูขางบนเปนศาลาเล็กมีแตพระอยู ทานสิงหทองมาแลววันนั้นมาก็มาคุยกนั
สองตอสอง ทานก็มาเลาเร่ืองภาวนาใหฟง ตั้งแตตนแตจากกันไปจนกระทั่งถงึวัน
กลับมา ทานก็นําเร่ืองผลที่ทานบําเพ็ญมามาเลาใหฟง สองตอสองนะ คุยกันไปตั้งแต 
๒ ทุมฟาดเสียตี ๔ นั่นเห็นไหมมันรูตัวเมื่อไร ความเพลินในกันและกัน 

ทางนั้นเลาอะไรๆ ทางนี้คอยแกๆ คอยอธิบายๆ ใหฟง ทานก็เลาไปอะไรแกกัน
ไปโดยลําดับ เพลินตอเพลิน ตั้งแต ๒ ทุมตอนค่ํานี่ถึงตี ๔ พอหมดเรื่องน้ันแลวก็เลย
มาถามดูนาฬิกา อาว นี่นาฬิกามันตี ๔ แลว คือในระยะเดือนมิถุนานั้นมันตี ๕ สวาง
แลว มันตี ๔ แลวนี่มันกําลังจะสวาง เอา เลิกทันทีเลย นี่ก็ไมมีปมีขลุย เอา เลิกก็ลุกปบ
ปบไปเลย ไปตางคนตางไมนึกวาจะนอนหลับ เราก็ไมนึกวาเราจะไปนอนนะ ก็จะทํา
ความเพียรหรือวาเดินจงกรมไปตลอด เชาเราก็ไปบิณฑบาตเทานั้นละ ความรูสึกเปน
อยางน้ัน 

ทีนี้พอไปถงึแลวมันเหน่ือยพอ ไดยามใบหนึ่งสะพายยาม ทิ้งยามวางแลวก็ยืด
เสนสักหนอยเพราะมันปวดขบหมด นั่งตั้งแต ๒ ทุมจนกระทัง่ตี ๔ ยืดเสนแลวถึงจะลง
ไปทางจงกรม นี่ก็ยืดเสนทางนั้นยืดเสนทางนี้ ไปถูกเสนไหนไมรูฟาดเสยีหลับเลย หลับ
จนกระทั่งทานสิงหทองทีอ่ยูดวยกัน ทานจากไปแลวทานก็ไปเดินจงกรมภาวนา ถึงเชา
ทานก็บิณฑบาตกลับมา ทานสิงหทองบิณฑบาตกลับมาแลวเรายังหลับครอกๆ อยู คอื
มันไมรูตัวนะ ยืดเสนวางั้นเถอะนะ ก็จะลงทางจงกรม ยืดแลวก็จะลงไปทางจงกรม ยืด
ไปทานั้นทานี้ ทาไหนก็ไมรูนะหลับเลย หายเงียบเลย 

ตอนเชายังหลับอยูนะ ทานสิงหทองขึ้นไปก็ไปสะกิดนิ้วเทาเราปบ ปุบปบลุกขึ้น 
หือ พอบิณฑบาตแลวเหรอเราวางั้น ถึงเวลาบิณฑบาตแลวเหรอ ถึงไหนไปบิณฑบาต
กลับมาแลว นี่มาปลุกทานอาจารย อยางน้ันเหรอ กูตาย นี่ไมลืมนะ ถนัดทีเดียว ลง
มาแลวปลอยยามแลวดัดเสนทานั้นทานี้จะลงไปเดินจงกรม ตอนเชาก็ออกบิณฑบาตคิด
วางั้น ที่ไหนไดดัดเสนมันดัดใหญเลย จนกระทั่งพระบิณฑบาตกลับมา ทานสิงหทอง
กลับมาแลวก็ไปปลกุ สะกิดนิ้วเทานี่ เหอ ไปบิณฑบาตแลวเหรอ บิณฑอะไรบิณฑบาต
กลับมาแลว อยางน้ันมันก็มี เปนอยางน้ันนะเพลินธรรมะของกันและกัน 

เพราะเวลานั้นทานกําลังเขมขนของทานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันถึงไดเพลิน
ธรรมะ พูดธรรมะภายในโดยเฉพาะมนัเขมขนๆ เพลินตอกัน ทางนี้คอยแกคอยปลดไป
เร่ือยๆ ทางนั้นเลาอะไรขัดตรงไหนแกใหๆ เพราะทางนั้นกําลังมุงกําลังชุลมุน ทางน้ี
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เปนคนคอยแกใหๆ เลยเพลิน ถึงตี ๔ ตั้งแต ๒ ทุมถงึตี ๔ ถงึไดลุกจากกนั อยางน้ีละ
เร่ืองความเพลินในธรรมเปนอยางน้ัน มันเพลินของมันจริงๆ ทางนั้นพูดออกมาขัด
ตรงไหนๆ มันจะรูทันทีๆ แลวแก แกๆ ทางนั้นทานก็ผานไป เลาไปผานไปเรื่อยๆ 

นี่พูดถึงเร่ืองความเพลินในธรรมกับทานสิงหทองเราไมลืม จากกันไปสองป เอา
กันตั้งแต ๒ ทุมถึงตี ๔ ลุกแลววาจะไปภาวนาที่ไหนไดมันลงไปใหญเลย ภาวนาใหญ
เสีย จนกระทั่งทานไปบณิฑบาตกลับมาไปปลุกมากินขาว เปนอยางน้ันละ เราไมลืมนะ
ถามันผิดปรกติเปนอยางนั้น นี่ละการภาวนามันเพลินนะ ขอใหเอาดูซินะ จิตนี้ถึงขั้นมนั
เขมแข็งแลวนี้มันก็เหมือนกับกิเลสเขมแข็ง มันจะคิดจะปรุงเร่ืองอะไรมาเปนกิเลส
ทั้งนั้นนําหนาๆ มันลากมันดึงไปเรื่อยๆ มันไมใหคิดถึงอรรถถึงธรรมนะ กิเลสมีกําลัง
มากจะดึงไปทางกิเลสดึงลงๆๆ ไมไดคิดอยูไมได มันอยากคิดอยากปรงุอยากรูอยาก
เห็นมีแตความอยากอันเปนกิเลสทั้งนั้นๆ 

ทีนี้เวลาฝกฝนทรมานกันไปหนักเขาๆ ความอยากอันนั้นเบาลงๆ รสของอรรถ
ของธรรมปรากฏขึ้นในจิต ทีนี้จิตใจก็ดื่มทางธรรม ดื่มทางธรรมมันกส็นใจทางธรรม
มากขึ้น ธรรมะมากขึ้นๆ กิเลสออนลงๆ ตอไปธรรมะนี้ก็เปนแบบเดียวกับกิเลสที่มัน
ดูดดื่มตัวของมันลากเข็นสัตวโลกไป ทีนี้ลากออกละที่นี่ธรรมะลากออก หมุนติ้ว
ทางดานธรรมะ กิเลสปรากฏไมได พอปรากฏพับดับพรอมๆ ความรวดเร็วของ
สติปญญาที่ไดฝกมาอยางเกรียงไกร จากน้ันมหาสติมหาปญญากับสติปญญาอัตโนมัตนิี้
มันกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลวอยูที่ไหนอยูที่นี่ นั่นละทานวาความเพียรอัตโนมัต ิ
เหมือนกิเลสที่มันผูกมดัสัตวโลกดวยกําลังของกิเลส ดึงลากตลอดเวลาเปนอัตโนมัต ิ

แตกอนเราก็ไมเคยรู พออันนี้แกกันแลวมันรู พอถึงขั้นสติปญญาที่แกกิเลสเปน
อัตโนมัตอิยูไหนอยูเถอะนะ คําวาเผลอในการแกกิเลสไมมีเลย จึงเรียกวาอัตโนมัติ ฉนั
จังหันอยูนี่แทนที่จะอยูกบัอาหารการกินไมอยูนะ ฉันนี้มันก็สักแตวาเคี้ยววากลืน แตจิต
กับ เร่ืองธรรมกับกิเลสมันฟดกันอยูลึกๆ มันเปนของมันอยูอยางน้ัน เปนอยูลึกๆ เวลา
ไหนมันก็เปนของมันอยูอยางน้ัน มันไมไดมาออกสวนหยาบๆ นะ มันไปสวนละเอียด
ของกิเลสกับธรรมฟดกันอยูนั้น เรียกวาทั้งวันทั้งคืน ถาเราไมบังคับจริงๆ นอนไมหลับ
นะ ภาวนานี่ตลอดรุงเฉยๆ ไมหลับเลย 

นั่งภาวนาก็รูแลววานั่งภาวนา แตนอนนี้ซิที่จะพักผอนมันไมพกันะ รางกายนอน
ลงอยางน้ีอันนี้มันไมนอนนะ มันยังหมุนของมันแกกิเลส หมุนตลอด เดนิก็แบบนั้น นั่ง
แบบนั้น นอนก็แบบนั้น สุดทายสวางนอนไมหลับเลย เอา จะทําไงน่ี กลางวันยังไมหลับ
อีกมันยังหมนุตลอดอกี โอ นี่มันจะทําอยางไรมันจะตายนะ จากน้ันก็เคยเลาใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง เมื่อมันยับยั้งกันไมไดเพราะสติปญญามันรุนแรง มันออกอยางรุนแรง ตอง
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ไดทอดสมอกันไวดวยภาวนาพุทโธ เอาพุทโธมาปกไว เอาพทุโธมาปก สติติดอยูกับคํา
วาพุทโธๆ ไมใหเผลอถาเผลอมนัออก ออกทางดานปญญา เพราะมันรุนแรงมาก 
เนื่องจากมันเปนอัตโนมัติแลวนี่ 

บังคับใหอยูกับพุทโธๆ ไมยอมใหออก พออยูกับพุทโธนานเขาๆ มันก็คอย
สงบๆ มาจากการพิจารณาทางดานปญญา สงบแนวลงจิตรวม รวมลงดวยพุทโธ นี่ละ 
กอไก กอกา ก็ตองนํามาใช ถึงขั้นนั้นแลวไมมีทางไปตองมาอาศัยพุทโธเกาะตามจริต
นิสัยของเจาของที่ชอบ ชอบธรรมะบทใด เชน มรณัสสติก็มรณัสสติติดอยูนั้นเลย อันนี้
ก็พักจติดวยวิธีนั้น เวลามันจะตายจริงๆ มันไมรูจักหยุดจักหยอนนะ สติปญญาเวลามัน
ไดออกแกกิเลสแกตลอดเวลา เหมือนกิเลสผูกมัดสัตวโลกมนัผูกมัดตลอดเวลา ตา หู 
จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธอะไรเปนกิเลสทั้งหมด ทีนี้เวลามันหมุนเขามาทางดาน
ธรรมะ ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธอะไรเปนธรรมทั้งหมด นั่น แกกิเลสๆ ไป
เร่ือยๆ เอาเสียจนกระทั่งมันพักไมได ตองพักดวยพุทโธ 

ทานทั้งหลายฟงนะ นี้เจาของดําเนินมาแนใจไมผิด พกัจิตไดดวยพุทโธ เปนคํา
บริกรรมเบื้องตนที่เราฝกหัดจิตตภาวนาเบื้องตน ตองเอาพุทโธหรือคาํบริกรรมคําใด
คําหนึ่งนึกไวนั้นใหอยูนั้น จิตมันก็คอยสงบ แตกอนมันสงบดวยอํานาจของกิเลส ทีนี้
เวลามันสงบทางดานธรรมะที่มกีําลังทางดานธรรมะมากๆ นี้มันฟุงดวยอํานาจของ
ธรรมนะ มันไมไดฟุงดวยอํานาจของกิเลส ตองบังคับดวยพุทโธใหอยูใหสงบ ตอไปมัน
ก็จิตสงบแนวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามจิตวางไปหมดเลย ปลอย เร่ืองสติปญญาที่
นํามาใชเปนธรรมจักรนี้หยดุระงับหมด เหลือแตคําวาพุทโธกับคาํบริกรรมอยูอัน
เดียวๆ ก็แนว พุทโธก็หยดุอยูนั้น สติตั้งอยูนั้น 

พอรามือสักนิดหนึ่งนี้มันจะพุงออกเลย ตองใหพอเสียกอน คือจิตนี้อิ่มตวั มี
ความอิ่มเอิบภายในใจอะไรพูดไมถูก มันสะดวกมันสบายมันโลงไปหมดเวลามันปลอย
งาน คือทางดานสติปญญาหมุนกัน มาอยูสมาธิอันเดียว ทีนี้พอไดกําลังแลวคอยปลอย
นะ พอปลอยนี้มันจะออกอยูแลวนี่ พอปลอยพบัก็ผึงเลยออกทางดานปญญา เปนอยาง
นั้นละการพิจารณาทางดานปญญา ทานจึงสอนวา เวลาออกรบใหออกรบ เวลาเขามา
พักผอนใหพักผอนมีการพัก ถามีแตการรบอยางเดียวตายได ในปริยัติทานเทียบเอาไว 
นี้มีแตการพิจารณาฆากิเลสอยางเดียวตายไดถาไมมีการพัก 

มันก็ไมตดิใจนะ เวลาเปนจะตายจริงๆ มันมาเปนกับเจาของมนัถึงยอนไปรูที่
ทานสอนไวในปริยัติถูกตองหมด เรามันผิดตางหาก แตเวลาพิจารณาตามทานแลวมัน
ถูกมันก็ลงได จนกระทั่งผานไดดวยวิธีการอยางน้ี ทั้งรบทั้งพักๆ พักหลับพักนอนพัก
สมาธิ รบก็ฟดกับกิเลส จําเอานะที่พูด พูดนี้ถอดออกมาจากความเปนจริง ไมมีใคร
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สอนเรื่องธรรมะหากสอนตัวเอง มันจะผิดจะพลาดตรงไหนๆ นี้มันจะเอามาพิจารณา
แลวแกตัวเองสอนตัวเองไปโดยลําดับ จนผานไปไดเลย นักภาวนาจึงเอาใหดีนะ สติ
เปนสําคัญทานทั้งหลายอยาลืม สติเปนพื้นฐานสําคัญมาก หนึ่งตองสตขิึน้กอน จะเปน
เบ้ืองตนของการฝกหัดภาวนาก็ตาม ถึงขั้นมหาสติมหาปญญาสติก็เปนพื้นไปตลอด 
สุดทายสติตั้งแตตนจนสุดทายสติปราศจากไมไดนะ จําใหดีคํานี้ 

เวลาถึงขั้นกิเลสขาดสะบั้นไปแลว เร่ืองสติปญญาที่นํามาใชนี้เปนเครื่องมือฆา
กิเลส มหาสติมหาปญญาเปนเครื่องมือทั้งน้ันนะ ไมใชธรรมแท ธรรมเปนเครื่องแก
กิเลส ธรรมเครื่องมือ ธรรมที่เปนผลคือความบริสุทธิ์เปนอีกอันหนึ่งตางหาก พอถึงขั้น
บริสุทธิ์ผึงแลวอันนี้จะคอยระงับตัวไปเองไมตองบังคับ เหมือนเราทําอันนี้ เราสับเรา
ฟนอันนี้ พออันนี้เสร็จแลวมือเรากับเครื่องมือมนัก็ปลอยกันเอง อันนี้กแ็บบเดียวกัน
กิเลสกับธรรมฟดกันขาดสะบั้นลงไปแลวเคร่ืองมอืคืออะไร สติปญญามันก็ปลอยของ
มันเอง เอาละพอ 

สายแลวพูดไปพูดมาได ๑๐ โมงเชาแลว จะพอบิณฑบาตแลว แลวไปนอนหลับ
ใหทานสิงหทองปลุกละทา นี่ละพูดเรื่องภาวนาใหทานทั้งหลายไดฟง ใหมันเพลินหัวใจ
ซินะ มันเพลินแตกับกิเลสตัณหา เอามูตรเอาคูถมาพอกหัวเจาของก็ยงัวาดิบวาดี ใหได
เพลินในธรรมดูซิ มันก็แบบเดียวกัน นอนไมหลับ ทํายังไงใหหลับมันก็ไมหลับ มันเปน
เองถึงเอามาพูดได ไมเปนเองพูดไมถูก ถาลงเปนเองแลวพูดถูก เชนอยางนอนใหหลับ
มันไมยอมหลับมันหมุนของมันตลอดเวลา ตองเอาพุทโธมาบังคับ เอาละใหพร 
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