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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กทม. 
เมื่อค่ําวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

วางของทานผูสิ้นสมมุติ 
คนก็เร่ิมมากเขาๆ มากเขาทุกวัน เมื่อวานนี้ไปเทศนที่ธรรมศาสตร คนเยอะนะ 

เทศนถึง ๕๕ นาทีมั้ง นับวานานเมื่อวาน คือธาตุขันธมันจะเตอืน คนวัยนี้มีแตธาตุขันธ
เตือน แตกอนธรรมเตือน เทศนจะหยุดระยะไหนธรรมจะมีลักษณะแปบแย็บบอก แลว
เหยียบเบรกหามลอเร่ือยๆ หยุด แตกอนเอาธรรมเปนประมาณ ทุกวันนี้เอาธาตุเปน
ประมาณ เทศนไปไหนกต็ามธาตุมันจะบอกของมนั  อายุของเรานี้เราพอกําหนดไดอายุ 
๔๖ นั่นละกําลังลด อายุ ๔๖ กําลังลด ตั้งแตตนขึ้นไปหา ๔๕ คงเสนคงวา  เราเดินคือ
แตกอนมันไมมีรถมีรา เชนจะไปอดุรนี้ก็เดินเลย จากน้ีถึงน้ันปบเวลาเทานั้น ไปทีไรปบ
ถึงปบๆ ไมเคลื่อนแมนาทีเดียวนะ 

กําลังของเราคงเสนคงวาอยูถึงอายุ ๔๕ มันคงเสนคงวาอยู ๔๕ นานนะ พอไป
ถึงตนเสาสะพานปบมนัจะไดหนึ่งชั่วโมงๆ ตอจากนั้นมาอายุ ๔๖ ยังไมถึงสะพาน ถึง
แคนี้ไดหนึ่งชั่วโมงแลวยังไมถงึ ตอจากนั้นก็คอยลด ชาลงไปเดี๋ยวรถก็มาเหยียบไปเลย 
แตกอนไมมรีถ ตองเดนิ ทีนี้มีรถยนตมามันเลยเหยียบไปเลย เลยไมรูเวลาเทาไรตอ
เทาไร จนกระทั่งทกุวันนี้ ฟาดตั้งแตวดัปาบานตาดมาถึงน้ีเพยีงแค ๖ ชั่วโมง 

พูดถงึเร่ืองวาเดินเราเดินเกงมากนะ เรียกวาตามรองรอยของตา ตานี่เดินเกง
มาก ถาลงไดกาวออกไป ๒ ชั่วโมงแลวใครตามไมทัน คือเดินไปนั้นยิ่งแข็งแรงเรื่อยๆ 
เดินระยะสองชั่วโมงนี้ยังไมเทาไร กาวออกคราวแรกไปถงึสองชั่วโมง พอสามชั่วโมง ส่ี
ชั่วโมงไปแลว ทีนี้มันเหมือนวาเครื่องรอนนะ พุงๆ รอใครไมได มีใครไปดวยก็ตาม
ตองทิ้งไปเลย หากวาจะไปรอก็ตองไปหยุดพักขางหนา ที่จะใหรอไมได เคร่ืองมันรอน
แลวมันหมุนของมันเองพุงๆ อันนี้เราเปนเอง กําลังวังชามันดีพอเครื่องรอนแลวมันก็
พุงๆ ใครไปดวยกันทิ้งเลยๆ ออกหนาเร่ือยๆ เลย คือจะใหเรารอไมได ตองไปหยุดรอ 
เวลามันเดิน การเดินทางนี้เกงละเรา พอตาก็เกงเดินทาง นั่นก็บอกรอใครไมได แลวก็
มาพอดีนะ เราก็เหยียบไปนั้นละ สวมรอยไป 

พอตานี้รูปรางลักษณะเดยีวกับเรา ไมใหญโตนัก เปนพอคาอยูคนเดียว แปลก
อยู คนทั้งบานมีเปนพอคาอยูคนเดียว ซื้อนั้นซื้อนี้ซื้ออยูคนเดียวไมหยุดไมถอย  ไมมี
ใครในบานคนทั้งบานไมมี มีคนเดียวละซื้อ  ในปานั้นสวนมากมักจะซื้อของปานะ พวก
หนังสัตว พวกอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องของปานี่ละซื้อมาๆ ไปขาย เอากําไรๆ อยูคนเดียว
เงียบๆ พอดีมีลูกคนเดียวคือโยมแมเรา เวลาตายสมบัติทั้งหลายกม็าอยูกับโยมแม
หมดแหละ เพราะฉะนั้นจึงมีพออยูพอใชบางไมอยางน้ันตายกันหมดทั้งบาน มีพอตา
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คนเดียวเลี้ยงไว แตกอนเขานิยมเรียกเงิน เขาไมเรียกวาสิบวารอยนะเขาเรียกวาชั่ง  
เงินมีเทานั้นชั่งเทานี้ชั่ง แปดสิบบาทเปนเงินเหรียญเสียมากตอมากนะ เงินกระดาษไม
คอยมีแตกอน มีแตเงินเหรียญ เหรียญละบาทๆ แปดสิบบาทเรียกวา ๑ ชั่ง ส่ีสิบบาท
ครึ่งชั่ง เงินเปนชั่งๆ ใสถุงผายาวๆ ขนาดนี้ละมั้ง ไดหนึ่งชั่ง เปนทอนๆ เอาไว นั่นละ
เงินบาทแตกอน 

พอพดูถงึเร่ืองเงินก็ระลกึถึงหลวงปูแหวน อยางน้ันละบทเวลาทานจะทํา ทานก็รู
ก็ปฏิบัติตามสมมุติอยูตลอดมาไมเคยเปลี่ยนแปลงอะไร ทานเคารพนับถือ ฝายสมมตุิ
ทานก็เคารพวาเงินวาทองไมใหจับทานก็ไมจับเหมือนพระทัง้หลาย บทเวลาทานจะ
พลิกล็อกนะ อยูๆ ก็ฟาดไปเอาธนบัตรใบละหารอยมามวนบุหร่ี มวนใหญๆ เขาใจไหม
ละ ทานสูบบุหร่ีมวนใหญหลวงปูแหวน นั่นละบทเวลาทานจะพลิกล็อก มาเอาธนบัตร
ใบละหารอยมวนบุหร่ีสูบปุบๆๆ พวกพระเณรก็ตกตะลงึกัน อุย หลวงปู นี่มันธนบัตร
ใบละหารอย เอามามวนบุหร่ีสูบอะไร หือทานวางั้นนะ ทานทําทา อยางน้ันละ 

คือจิตของทานผานไปหมดเรื่องสังฆาปาราชิกนี้ไมมีในหัวใจพูดตรงๆ  แตกิริยา
ก็มีเปนธรรมดาเพราะฉะนั้นทานถึงเคารพกิริยา ตองอาบัตินั้นอาบัตินี้ทานเคารพ เวลา
ทานพลิกปบอยางที่หลวงปูแหวน เอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวนบุหร่ี ทานมวนบุหร่ีตัว
ใหญๆ นะ มวนบุหร่ีใสปุบๆๆ โอย หลวงปูทําไมเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวนบุหร่ี
สูบอยางน้ีละ ทานก็วา หือ ทําทาเหมือนไมรูนะ บทเวลาตอบ ประสากระดาษ เทานั้น
ละ ประสากระดาษ ทานก็สูบเฉยจากนั้นก็ทิ้ง จากน้ันไมเคยทําอีกนะ ทาํทีเดียวพอให
โลกไดรูบาง 

คือจิตทานบริสุทธิ์แลวหมดนะ นี่เราใชตามกิริยาของสมมตุิ พระเหลานี้เปน
สมมุติ โลกมีสมมตุิพระเราก็เปนสมมุติ  รักษาสิกขาบทวินัยตามสภาพของสมมุติ 
เพราะฉะนั้นทานจึงรักษาธรรมวินัยเชนเดียวกันหมด แตจิตใจทานผานไปหมดแลว คํา
วาสังฆาปาราชิกอะไรนี้ไมมีในจิต แตมีในกิริยาที่จะตองปฏิบัติใหเหมาะสมตอสังคมที่
อยูรวมกัน นั่นทานก็แยกอยางน้ัน แตพอแมครจูารยมั่นไมเคยเห็นนะ เวลาทานพูด
ทานพูดเฉยๆ ทานไมทํา ทานพูดไปเหมือนกัน พูดแถวนี้แหละ แตทานจะไมทํา  หาก
พูด พดูใกลเคียงกันกับที่วาเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวนสูบ มวนบุหร่ีสูบเหมือน
อยางหลวงปูแหวน เปนแตเพียงวาทานไมทําอยางน้ัน กิริยาทานพูดนะม ี มีอยางน้ัน  
คือจิตทีพ่นไปหมดแลว มันหมดแลวเรื่องสมมุติ ไมมอีะไรเขาถึงจิตดวงนั้น เพราะ
ทั้งหลายไมวาอาบัติอาจีอะไรนี้มันเปนสมมุติทั้งหมด สวนจิตนั้นผานหมดแลว เขาไม
ถึง แตทีนี้เมือ่มีสมมตุิอยู โลกทั้งหลายเขามีสมมุติ ปฏิบัติตอกันใหเปนความเหมาะสม 
ทานจึงปฏิบัติตามสมมุตอิยางน้ัน 
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อยางพอแมครูจารยมั่นทานไมเคยขามเกินพระธรรมวินัยขอใด ทั้งๆ ที่เวลาพูด
ทานก็พูด ทานพูดเกี่ยวกับใจเสีย ทานแยกออกมาสมมุติทานก็บอกเราตองปฏิบัตอิยาง
โลกเขาปฏิบัติกัน เพราะสมมุติตอสมมุติขดักันไมเหมาะ แนะ วางั้นนะ  สมมุตกิับ
สมมุติก็เคารพกัน นั่นทานวางั้น อยางหลวงปูแหวนที่ทานวา ทานพลิกล็อกนะนัน่ 
พลิกล็อกเปนจิตลวนๆ แลวไมมีอะไรเขาถึง ทานแสดงออกมาทางกิริยาแย็บเดียว  
จากน้ันทานก็ไมเคยทําอกี ทานทําใหเปนขอคิดเฉยๆ ไมใชทานดื้อดาน ทานทําเปน
ขอคิด  

เงินก็ประสากระดาษจริงๆ ถาเปนลําพังทานจะมีอะไร กําไปเต็มกําก็จะเปน
อะไรประสากระดาษ แนะ วางั้นก็ได แตในวงสมมุติทั่วๆ ไป ทานก็ปฏบิัติตามสมมตุิ
ไปเสีย  ถาเปนเรื่องของทานลวนๆ อะไรจะมาเขาถึง แนะ เขาใจไหมละ พลิกปบเดียว
ไปเลยเปนอยางน้ัน จิตที่พนไปแลวมันคาดไมไดละ จิตของปุถุชนคนหนาอยูในบาปใน
บุญนี้ตองไดปฏิบัติใหถูกตองตามนั้น  ถาจิตผานนี้หมดแลวนี้ก็ไมมีสําหรับจิต  แต
กิริยานี้มันเปนสมมุติกต็องปฏิบัติตามสมมุติเปนธรรมดา จะไปปรับเขาถึงจิตถึงใจทาน
ใหเหมือนสมมุติทั่วๆ ไปนี้ไมได ขดัทันที สมมุติขัดวิมตุต ิ เวลาทานอยูธาตุขันธของ
ทานก็เปนสมมุติ เพราะฉะนั้นทานถึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับสมมุติ อะไรควรหามควร
ทําอะไร ทานก็รูอยูนั้น ทานก็ปฏิบัติตามนั้นไป 

เมื่อวานนี้ก็ไปเทศนทางนั้น ถามาที่นี่แลววันไหนก็ตองไดเทศนทุกวัน เหนื่อย
นะเรา เราเหนื่อย ลําบากอยู แตเราก็ทนเอา เพื่อผูยังเกาะยังเกี่ยวยังยึดยังถอืมีอยูมาก 
ถาไมมีส่ิงที่เปนสารประโยชนเขายึดถือ มันไขวควาแลวก็ไปจับเอาฟนเอาไฟมาเผาไหม
ตนเอง เมื่อมีอรรถมีธรรมเปนเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวจิตใจ จิตใจมีที่ยึด จิตใจก็เปน
มงคล  ตั้งแตกาย วาจา กิริยาที่แสดงออก มันก็เปนมงคลไปตามกันหมดเปนธรรมไป
เลย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องยดึเครื่องเกาะแลวมีแตกิเลสน้ีแหลกเลย ตางกันอยางนี้ 
เพราะจิตนี้ยังไมพน จตินี้ตองอาศัยเคร่ืองยึดเครื่องเกาะ ถาไมมีที่ยึดที่เกาะมันเร็วที่สุด
ที่จะไปเกาะทางความชั่วชาลามก จึงตองหาทางดใีหเกาะ  ถาเกาะทางดีแลวมันก็พนภัย
แลวก็เปนคุณขึ้นมาเปนลําดับลําดา 

เพราะจิตนี้ควรทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษ มารวมอยูที่จิตเปนภาชนะสําหรับรับรอง  
รวมแลววาทุกขจนกระทั่งถึงบรมทุกข ก็มารวมอยูที่จิตที่จะเปนผูรับภาระทั้งหมด  สุข
ตั้งแตสุขธรรมดาถึงบรมสุข ก็เปนเรื่องของจิตลวนๆ เปนผูรับภาระ  ในโลกทั้งสาม
กวางแคบขนาดไหนไมมีความหมาย ความสัมผัสสัมพันธความรับรู สุขทุกขดีชั่วอยูทีใ่จ  
เพราะฉะนั้นใจจึงตองไดรับสิ่งเหลานี้ตลอดมา  ดวยเหตุนี้ทานจึงใหหาความดีงามเขาสู
ใจ ใหใจไดยึดในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย  ถาไมยึดมันก็มาเปนภัยแกตัวของเราเองนั้นแหละ 
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คือไมยึดอันหนึ่งมันยึดอนัหนึ่งจิต ที่เร็วที่สุดก็คือยึดความชั่วชาลามก สวนความดีงาม
ถาไมไดรับการอบรมพอสมควรแลวก็ไมทราบวาจะไปยึดอะไร ก็ยึดสะเปะสะปะไปตาม
กิเลสพาใหยึด มันก็มีแตฟนแตไฟเผาไหมตนตลอดไป 

นี่ละที่วาการสรางบาปสรางกรรม มันไมไดขึ้นอยูกับเจตนาอยางเดียว ขึ้นอยูกับ
ความเคยชิน คนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทํา เขาก็ทําเราก็ทํา ผูระลึกถึงบาปถึงบุญไดมีนอยมาก 
ก็ไมมีศาสนามันจะเอาบาปเอาบุญที่ไหนมาระลึก มาปดมาปองมายึดมาถือ มันกไ็ป
ตามประสาของจิต ถาไปตามประสาของจิตมันก็ไมผิดอะไรกับสัตวเดรัจฉาน กิริยา
อาการที่ทํามันก็เปนความชั่วชาลามกเปนลําดับ แลวกลับเขามาเปนภัยตอตนเองทัง้น้ัน
แหละ 

สัตวเขาก็เปน เราอยาเขาใจวาสัตวทําดีทําชั่วไมเปน สัตวทําเปน และบาปกรรม
เขาก็เปนบาปเปนกรรมตามสภาพของสัตว เปนแตเพียงวาเขาไมรูวาเขาเปนบาปเปน
บุญ หลักธรรมชาติแทนั้นเปนตลอด ทําผิดทาํถูกสัตวก็ทําไดเชนกัดกนั หากินกัน
ทําลายกันเบียดเบียนกัน นี่ก็คือความทําชั่วของสตัว ความทําชั่วของมนษุยก็อยางที่เรา
เห็นกัน เร่ืองบาปเรื่องบุญนั้นไมลําเอียง ทําผิดทําถูกไมวาสัตวทําคนทํา เปนบาปเปน
บุญไดดวยกนันั้นแหละ  แตนี้เรายังดีกวาสัตว มาทําลงในสิ่งที่ไมดีก็รูวาเปนบาป ส่ิงที่ดี
ก็รูวาเปนบุญ เราจึงคัดจึงเลือกในการคิด การพูด การกระทาํของเรา ถาเราไมคิดเลยก็
ไมผิดอะไรกบัสัตว 

เพราะคําวาบาปวาบุญดีชั่วมีอยูดวยกัน เปนแตเพียงวาผูรูนั้นนะเปนภัยนอย
กวาผูไมรูเลย  ผูไมรูนี้เปนภัยเต็มตัวๆ สวนเปนคุณไมคอยม ี นี่ละจิตดวงนี้ที่วาไมเคย
ตาย แน ใหเขาทางดานจิตตภาวนามันถึงรูชัดและจะไมตองไปถามใครเลย  ถาไดเขาสู
จิตตภาวนาใหเปนรากเปนฐานแกจิตใจจริงๆ แลวจะทราบตามหลักความจริงเปน
ขั้นๆๆ ขึ้นไปโดยลําดับ ถาไมไดภาวนาไมรู แมแตรูๆ อยูทุกคนอยางน้ีดวยกัน  ใคร
ปราศจากผูรู เกิดมาเปนสัตวเปนบุคคลมันมีใจครองดวยกนั แตที่สําคัญผิดไปอยาง
ราวกับฟากับดินนี้มีนอยเมื่อไร 

เชนอยางตายแลวสูญอยางน้ี เราก็รูหยกๆ อยูนี้ละ ทําไมมันไปปฏิเสธไดวาตาย
แลวสูญ แลวก็บาปไมม ี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี พรหมโลก  นพิพานไมมี นี้
หางไกลหนอย  ที่มันใกลๆ อยูกับตัวแตไมรูนี่สําคัญมาก เชนความรูอันนี้ไมเคยตาย 
แตบางรายมันก็ปฏิเสธไดอยางจังๆ วาตายแลวสูญ นี่ละผิดมากทีเดียว คือจิตนี้ไมมีคาํ
วาสูญ ลงไปตกนรกหมกไหมกี่กับกีก่ลัป ทุกขก็ยอมรับวาทุกข แตที่จะใหจิตฉิบหายไม
มี พลิกออกมาจากทางชั่ว ขึ้นมาทางที่ดีก็เปนความสุขความสบาย ใจก็เปนผูเสวยเสีย
เอง นั่น มันไมสูญอยางน้ีแหละ  ทีนี้เวลาพลิกแพลงเปล่ียนแปลงอบรมตัวเองใหมีจิต
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ละเอียดลออขึ้นเปนลําดับลําดา ก็ยิ่งรูไดชัดในวิถีจิตของตน มันคิดมันปรุงแตงเร่ือง
อะไรตออะไร 

ผูมีจิตที่สําคัญก็คือจิตตภาวนา รูไดดีโดยลําดับจนกระทั่งละเอียดเขาไป จิต
แย็บออกมายังไงรูทันๆ โดยลําดับ นั่นละจิตดวงไมสูญ มันแสดงอากัปกิริยาอะไร
ออกมาก็รูๆ เชนอยางการพิจารณากรรมฐานดังที่เคยเลาใหฟง นี่ก็เพือ่ขัดเกลากิเลส
อยูในใจของเราที่มีความหนาแนนมาก ตองอาศัยการภาวนา เร่ิมทําใจใหมีความสงบ
เย็น เชนทานสอนใหภาวนามีคําบริกรรมกํากับจิต เชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆเปน
ตน ใหมีสติจับอยูกับคําบริกรรมนั้นไมใหเผลอ ใจเมื่อไมเผลอแลวสิ่งกอกวนที่จะแสดง
ขึ้นจากใจเพราะกิเลสอยูกับใจ ที่จะแสดงขึ้นจากใจก็ไมคอยแสดง เพราะมีเครื่องปราบ
มันไดแกสต ิเมื่อมีสติอยูแลวการภาวนา เราพูดเอาเรื่องภาวนาดีกวา 

ธรรมดาไมมใีครรูไดวาจิตคิดหรือไมคิดประการใด ความจริงมันคิดของมันทั้ง
วัน ตั้งแตตื่นนอนติดเครื่องแลวดับไมเปนก็คือความคิดของสัตวโลก ตื่นขึ้นมามันก็
ปรุงของมันอยางน้ัน ทีนี้เวลาหลับก็เปนเวลาระงับ งานหมุนทางวัฎจักรของสัตวโลก  
พอตื่นขึ้นมาก็ทํางานไปตามวัฏวน ทีนี้ผูปฏิบัติธรรมไดอบรมจิตตภาวนา เมื่อตื่นขึ้นมา
จิตจะคิด จิตคิดผูเปนนกัภาวนาจะสังเกตความคิดของตัวเองวามันคิดเรื่องอะไร ถามนั
คิดไมดกี็รีบระงับดับมัน เอาความคิดที่ดีซึ่งเปนฝายธรรมเขาไปทํางานแทน เชนอยาง
คําบริกรรมอยางน้ี พุทโธๆ  นี่เปนงานของธรรม เปนงานเครื่องซักฟอกกิเลสออกจาก
ใจ คอยคิดไปทําไปจิตกม็ีความสงบได พอจิตสงบไดก็เห็นความสุขความเย็นใจ  ถาจิต
ไมมีความสงบเลยนั้นจะหาไมไดเลย ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวันตาย ไมมีทางที่จะเจอ
ความสงบภายในใจตัวเองไดเลย 

เมื่อมีภาวนาเขาไปตามทีท่านสอน เพราะวิธีการสอนทานสอนไดโดยถูกตอง
เพราะทานผานมาแลว ดวยความไมผิดไมพลาดเชนพระพุทธเจาของเรา เรียกวาสวาก
ขาตธรรมทานตรัสไวชอบแลว มาสอนก็สอนดวยความชอบธรรม ผูปฏิบัติก็คอยคืบ
คลานไปตามคําสอนที่ชอบธรรมแลวของทาน จิตใจก็คอยสงบเย็น เชนมีสติ เรานั่ง
ภาวนาความคิดปรุงเปนความกวนใจ แลวนั่งภาวนามีสติกํากับ เชน ถาวากวนก็เอาพุท
โธเขาไป พุทโธเปนงานเหมือนกัน แตเปนงานฝายธรรมเพื่อทําใจใหสงบ  งานของ
กิเลส ปรุงขึ้นมาเทาไรเพื่อเปนการยุแหยสงเสริมงานกิเลสใหหนาแนนขึ้น สรางความ
ทุกขใหมากขึ้น นี่มันตางกันอยางน้ี 

ถางานของธรรมแลว เราคิดแมจะเปนความคิดเหมือนกันกต็าม แตความคิด
อันหนึ่งเปนความคิดความปรุงของธรรมเปนงานของธรรม เชนเรานึกพุทโธๆ เปนตน 
เรียกวางานของธรรม มีสติกํากับรักษางานของตนไวใหดี จิตเมื่อไดรับการรักษาดวยสติ
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อยูแลวจะคอยสงบ สงบลงไป ความคิดปรุงซึ่งเปนเรื่องกอกวนจะคอยเบาลงๆ แลวจิต
ก็สงบ นั่น พอจิตสงบกส็บายคนเรา ทําแลวทําเลาหลายครั้งหลายหน ความสงบก็คอย
คลองตัวขึ้นไปๆ ความฟุงซานรําคาญก็หางตัวออกไป นี่ใหทําความสงบ พอจติสงบ
เย็นลงไปแลว นี่เร่ิมเย็นแลวนะนั่น จิตเริ่มเย็นเริ่มสบาย เร่ิมเห็นความแปลกประหลาด 
ความอัศจรรยของจิตตัวเองในขณะทีส่งบแลว จากนั้นก็เพิ่มเขาไปๆ ซ้ําเขาไป จิตก็
คอยคลองตวัเขาสูความสงบไดงาย 

เมื่อจิตสงบเขาไปมากเทาไรความสุขก็ยิ่งมากเทานั้นๆ นี่ขั้นเริ่มแรก ที่จะทําจิต
ใหมีความสงบรมเย็นมีที่ปลงที่วาง ถาไมมีคําบริกรรมแลวปลงวางไมเปน คิดตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งหลับ ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายไมรูจักยับยั้งไดเลย  แตพอมีธรรม 
จิตตภาวนาเปนเบรกหามลอ จิตก็คอยสงบเย็นเขามากับคําบรกิรรมที่หักหามกงจกัร 
ไดแกความคิดปรุงเอาไว จิตก็คอยสงบเย็นเขามาๆ เพียงเทานี้เราก็เร่ิมเห็นผล พอจิต
สงบเย็นเขามาหากมีความแปลกประหลาด หากมีความอัศจรรยแฝงขึ้นมาในขณะที่จิต
สงบ 

สงบมากเทาไร ความแปลกประหลาดอัศจรรยก็ยิ่งเพิ่มตัวขึ้นไปๆ สุดทาย
มองดูอะไรกไ็มเห็นเปนของแปลกประหลาด ยิ่งกวาใจที่ไดรับการอบรมเกิดความสงบ
รมเย็นขึ้นมาภายในใจของตน จนกระทั่งไดคดิหรือวาอุทานขึ้นมาภายในใจวา โอ จิตใจ
ของเราทําไมมีความแปลกประหลาดอศัจรรยอยางนี้ ทั้งๆ ทีแ่ตกอนซึ่งเราไมไดภาวนา
มันไมเคยเปน พอภาวนาลงไปแลว ก็เปนความสงบเย็นลงๆ นี่ไดเลาใหบรรดา
ประชาชนลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟง พอเปนคติเครื่องเตือนใจ เพราะเรามีเชื้ออันสําคัญ
ฝงลึกจากการที่จิตสงบในเวลาภาวนา 

เวลาไปบวชทีแรก ไปเปนนาคอยูในโบสถกับทานพระครูทาน เวลาเชาตื่นตีสาม
ตีส่ี ทานออกไปเดินจงกรมแลว เราก็สังเกตจนกระทั่งสวาง พอสวางแลวทานจะเขามา
ทําวัตร พอทําวัตรจบทานก็ออกบิณฑบาต อยางน้ันเปนประจําสําหรับวัดโยธานิมิตร 
หนองขอนกวาง กรมทหาร เราก็สังเกตดูทาน เพราะเราไปเปนนาค ทีนี้เวลาเราบวช
แลวก็ เราเขาไปกราบเรียนถามทาน วาอยากเดินจงกรมอยากภาวนาแตทําไมเปน จะ
ทํายังไง ถามทานก็บอกวา เออ ใหเอาพุทโธ ใหบริกรรมพุทโธๆ เราก็ชอบพุทโธ ทาน
วางั้น ใหภาวนากับพุทโธ บริกรรมอยูกับพุทโธดวยสติ ตั้งสติกํากับคําบริกรรมพุทโธ
นั้น เราก็จับเอาอันนั้นมาภาวนา 

มาภาวนาทีแรกก็ตามประสีประสา ตั้งสตทิีแรกก็ดีสักเดี๋ยวก็สะเปะสะปะไป 
สุดทายก็นอน ไมไดเร่ืองไดราว บทเวลาจะเปนมันไมไดคาดไดฝนนะ ภาวนาก็พุทโธคํา
เกานั้นแหละ ภาวนาพุทโธๆ ปรากฏวาจิตมีลักษณะแปลกๆ เหมือนเราตากแหเอาไวนี้ 
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เพราะเราภาวนาพุทโธๆ ก็เปนเหมือนเราจับจอมแหดึงเขามา ตีนแหก็หดเขามาๆ 
อาการของจติที่มันกวางขวางมากมายทั่วแดนโลกธาตุ เหมือนกับตีนแห ทีนี้พอเราจับ
พุทโธซึง่เปนเหมือนจอมแหดึงเขามาดวยพุทโธๆๆ จิตคอยหดเขามาๆ เปนกิริยาให
สนใจอีกทีนึง พรอมกับใหมีความตั้งใจ สนใจมากขึ้น ก็กําหนดพุทโธถี่ยบิเขาไป สติตั้ง
เขาๆ ทีนี้กระแสของจิตก็หดเขามาๆ จนกระทั่งมาถึงตัวจิต เหมือนกับเราดึงจอมแห
เขามา พอจอมแหเขามาถึงที่แลวมันก็เปนกองแห มองเห็นไดอยางชดัเจนวานี้คือกอง
แห แตกอนตากไวมองไมเห็น พอดงึเขามารวมกันแลวมันก็เปนกองแหใหเห็นไดชัด 

ทีนี้คําวาพุทโธๆ อาการของจิตซึ่งเปนเหมือนจอมแหที่กระจายอยูนั้น มันก็คอย
หดยนเขาๆ จิตใจก็เกิดความสนใจหนักเขา ตั้งสติมากเขาหดยนเขามาๆ จนกระทั่งถงึ
เรียกวาดึงจอมแหเขามาถึงเปนกองแหแลวที่นี่ ไมมีตีนแหอกีแลวมาเปนกอง นี่ก็จติ
สงบตัวเขามาๆ มาเปนกองผูรู นี่แหละเหมือนกับกองแห พอมาเปนกองผูรูนี้แลว
อัศจรรยขึ้นมา โอย พอเปนกองจริงๆ แลวอะไรขาดหมดนะ ในโลกธาตุไมสนใจกับ
อะไร เหลือตั้งแตความรูที่เดนและอัศจรรยในเวลานั้น เกิดความตื่นเตนเพราะเราไม
เคยเปนตั้งแตเกิดมา กม็าเปนในเวลาภาวนาครั้งน้ันแหละ จิตมันหดเขามาๆ จนเขา
มาถึงจิตจุดหยุดกึ๊กเลย 

พอหยุดกึก๊นี้ โถมันอัศจรรย อัศจรรยแปลกประหลาดเกินคาดเกินหมาย แลวก็
ตื่นเตนภายในจิตใจ ความตื่นเตนนี้แหละไปเขยาจิตที่สงบอยูนั้น ใหขยายตัวออกมา 
เลยคิดออกไปขางนอกตามเดิมเสียเอาเขามาไมได แตมันไมลืมมันฝงลึก โอ จิตสงบ
เปนอยางน้ีเอง นี่ละเปนเชื้อสําคัญที่ใหฝงลึกดวยศรัทธาความเชื่อ แลวก็ภาวนาเรื่อยๆ 
ทําภาวนาก็หวังแตจะเอาผล เหตุที่ทําอยางไรไมคอยคํานึง วุนไปตั้งแตกับผลที่เคยได 
จะใหไดอยางน้ันๆ มันก็ไมได เพราะงานไมทําในวงปจจุบันซึ่งจะใหผลเกิด มันก็ไม
เกิด 

ทีนี้พอทําไปๆ นานเขาๆ พอจิตใจจืด เพราะจะเอาอะไรมนัก็ไมได เลยปลอย 
ปลอยทอดอาลัยกับผลที่มันเคยไดแบบอัศจรรยนั้น เขามาภาวนาตามประสีประสา
ธรรมดา พอจิตปลอยวางอารมณอดีตเขามามาสูปจจุบัน ปลอยอารมณขางนอกทั้งหมด
เขามา ทีนี้จิตรวมเขามา เปนอีกนั่นนะ เปนอีกอศัจรรยอีก แลวเอาอีกวาจะทําอยางน้ัน 
มันก็ไปคาดสัญญาอารมณทางอดีตไปเสียมันก็ไมเปน นี่ละเกิดความสนใจ เรียน
หนังสืออยูกไ็มเคยละภาวนา เพราะอันนี้เปนเชื้อลึกมาก ทําใหฝงใจอยางลึก ถอนไม
ขึ้น มันฝงใจมากความเชื่อ ความแปลกประหลาดอัศจรรยของจิตในขณะที่รวม นี้กท็ํา
ไป 
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เรียนหนังสืออยู ๗ ป ไดของแปลกประหลาดนี้เพียง ๓ ครั้งเทานั้นละ แตมัน
ไมลืมนะ มนัเปนแลวถึงผานไปแลวมันก็ไมลืม เพราะมันอัศจรรยเกินคาดเกินหมาย 
เรียนหนังสืออยู ๗ ป ไดจิตที่แปลกประหลาดอัศจรรยนั้น ๓ หนเทานั้น จากน้ันมาพอ
หยุดเรียนแลวทีนี้จะเขาปฏิบัติ จะเอาจิตดวงนี้ใหได เพราะมันหมุนกันอยูแลวตั้งแต
เรียนหนังสือ เปนแตเพียงวาทําไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเทานั้น มันเกี่ยวกับการเรียน พอ
ออกปฏิบัตทิีนี้จะเอาใหไดจิตดวงนี ้ ซัดกันทั้งวันทั้งคืน ทีนี้เลยไดจริงๆ ความแปลก
ประหลาดอัศจรรยไดเร่ือยเลย นี่ละการทําภาวนา เราเห็นความแปลกประหลาด
อัศจรรยของใจเราจากการภาวนาเทานั้น  อยางอืน่สิ่งใดก็ตาม เคยสัมผัสสัมพันธกันมา
มากตอมากไมเห็นสิ่งใดมาสะดุดใจเลยวาเปนของแปลกประหลาดและอัศจรรย ก็มามี
ตอนเราภาวนา ภาวนาไป พอจติรวมสงบลงไปนี้ไดปรากฏเปนของแปลกประหลาด
และอัศจรรยขึ้นมา นั่นละเรื่องราว 

พอออกมาแลวก็เอากันใหญเลย จิตนั้นจึงคอยไดนะ สงบเรื่อยขึ้น ดีขึ้นๆ แตก็
เพราะความไมรอบคอบของตัวเองนั้นแหละ เวลาจิตมันเปนมากๆ มันแนนหนา
เหมือนหินนะ จิตนี้เปนสมาธิแนนหนามั่นคงเหมือนหิน แลวก็ไมเคยคิดวามันจะเสื่อม
เปนหรือไมเปน เราก็มีแตตายใจเทานั้น แลวก็ไปทําธุระหนาที่นั่นนี่อะไร ไมคอยเปน
กังวลกับการรักษาจิตดวงที่เปนอยูนั้นแลว ไมไดนึกวามันจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมทรามไป
ไหน แลวมันก็แสดงอาการใหเห็น จิตสงบไดบาง ไมสงบไดบาง มีความแปลก
ประหลาด รีบปลอยเลยที่นี่ออกปฏบิัติ ทีนี้มันก็เลยเปนอยางน้ันเรื่อยมา เจริญแลวก็
เส่ือมๆ อันนี้ก็นาน 

นี่สรุปใหทานทั้งหลายฟง พอเห็นมนัเปนอยางน้ันก็อดคดิอดพิจารณาไมได มัน
เปนอะไรจิตนี่เจริญขึ้นไป ๑๔-๑๕ วันแลวเสื่อมลงไปๆ เปนอยูเวลาปกับหาเดือน มัน
ขาดอะไรถงึเปนอยางน้ี เร่ิมพิจารณาใหม  มันอาจจะขาดคําบริกรรม คือเราตั้งสติให
อยูกับจิตอยางเดียวเทานั้นมันอาจเผลอได คราวนี้เอาตั้งใหม ทําไมมันถงึไดเจริญแลว
เส่ือมๆ ถึงขนาดปกับหาเดือน คราวนี้ตั้งโปรแกรมใหม ทีนี้เอาพุทโธ เราจะกําหนดพุท
โธ  เอาจะเสื่อมใหเส่ือมไป จะเจริญใหเจริญไป แตคําวาพุทโธกับสติใหติดแนบอยูกับ
ใจนี้จะไมยอมใหเผลอไมยอมใหเส่ือม เอา สติจับปบเขาไปนั้นเลย 

เอา จะเจริญเอาเจริญไป อยากจะเสื่อม เส่ือมไป ไมอาลัยเสียดายมัน เอาแตคํา
บริกรรมพุทโธๆ กับสตติิดกันไมยอมใหเผลอเลย ทีนี้ไมเผลอ ไมกี่วันนะ ประมาณสัก 
๓ วัน ก็รูสึกจตินี้คลี่คลายออกมาในทางที่ดี เบากายเบาใจ  จิตที่มันเสื่อมมันดีดมันดิ้น
นั้นไมคอยปรากฏ เพียง ๓-๔ วันมันสงบตัวลงไป โอ นี่ถูกแลว พอวาถูกแลวก็จับอัน
นั้นไวอีก คือไมใหมันเผลอ ตอไปอีกก็ใหเปนอยางน้ี วันนี้ก็ตั้ง ตั้งแตตื่นนอนถึงหลับๆ 
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ไมยอมใหเผลอๆ ทีนี้มันก็คอยเจริญขึ้นไปๆ ถึงระยะที่มันควรเสื่อม มันไปอยูไดเพียง 
๒-๓ คืน ธรรมดามันจะเสื่อมลงอยางไมฟงหนาฟงหลัง เส่ือมเต็มเหนี่ยวเลย กําลัง
ของจิตหกัหามไมอยู จึงตองเอาคําบริกรรมพุทโธกับสติติดกันไว 

ทอดอาลัย เอา จิตจะเสื่อมใหเส่ือมไป จะเจริญไปไหนเจริญ แตคําบริกรรมกับ
สตินี้จะไมยอมใหเส่ือมใหพรากจากกันเลย เอา เปนยังไงเปนกัน จับอันนี้ไว ปลอย
อารมณทั้งหลายใหหมด แลวจิตไปถงึน่ันแลวมันไมเส่ือมนะทนีี้ บอกเลย บอกวาเอาๆ 
เส่ือมไป เราเคยเสียดายมันพอแลวมันไมไดอยูกับความเสียดายของเรา มันไมไดฟง
เสียงเรา ทีนี้เราจะเอาคําบริกรรมกับสติติดแนบกันไมยอมใหเส่ือม มันจะเสื่อมไปไหน 
จับอันนี้ 

พอมันเจริญขึ้นถึงจุดที่ควรจะเสื่อม เอา เส่ือมไป วาอยางน้ันเลย เปดทางให
เลย แตคําบริกรรมกับสติที่ติดกันนี้จะไมยอมใหเส่ือม มันจะเสื่อมถึงไหนเจริญถึงไหน
ใหรูกัน ก็จับอันนั้นไว พอไปถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไมเส่ือมนะ อันนี้ก็ติดกันไปเรื่อย 
ตอไปก็เปนที่แนใจขึ้นมา ถึงขั้นนั้นแลวที่ควรจะเสื่อมไมเส่ือม แตแนนหนามั่นคงขึ้นไป
เร่ือยๆ จึงเปนที่แนใจไดเปนลําดับวา ออ น่ีเปนเพราะเราปลอยวางคําบริกรรม สติอาจ
เผลอไปตอนนั้นก็ได  แตเมื่อคําบริกรรมกับสติติดแนบกันแลวมันไมเห็นเสื่อม ทีนี้มัน
ไมเส่ือมนะ ขึ้นเรื่อย ก็จับอันนี้ปบติดกันเลย ทีนี้มันก็ไมเส่ือมเรื่อยๆ จึงคอยกาวไป
เร่ือย 

นี่พูดถึงเร่ืองวิธีการบําเพ็ญเบื้องตน ไมมีใครแนะนําส่ังสอนลําบากอยูนะ อันนี้
สอนเพื่อใหทานทั้งหลายนําไปคิด เปนแบบเดยีวกันนี้ละ ถาทําอยางน้ีแลวตองเจริญ 
ถาสติดี ใครภาวนาสติดีเทาไรยิ่งติดแนบกันตลอด จิตใจนี้แนใจเลยวาตั้งฐานแหงความ
สงบได จากน้ันจิตเปนสมาธิแนนหนามั่นคงไดไมสงสัย นี่ละใหจับเอา นี่เราสอนเรา
เปนมาแลว จากน้ันมามันก็ตั้งขึ้นไดเลยไมเส่ือมอกีนะ ไมเส่ือมเรื่อยๆ มาจนถึงปจจุบัน
นี้ นี่ละความตั้งสติ ถาไมมีใครสอนมันไมรูนะ อันนี้เราก็เพราะคิดอานไตรตรองกบั
ความไดความเสียของตัวเอง พอไดมาแลวเสื่อมไปๆ จึงไดใชความคิดอยางน้ีขึ้นมา ตั้ง
กฎขอปฏิบัติใหมแลวก็ไดอันนี้ขึ้นมา จิตก็เลยไมเส่ือม ทีนี้ไมเส่ือมไปเรื่อยๆ 

จิตก็กาวขึ้นเรื่อย เราพูดเพียงเทานั้นละไมไดพดูมากกวานั้น กาวขึ้นไปเรื่อย 
เรียกวาไมเส่ือม นี่ละการบําเพ็ญจิตอยูที่สตินะ ถาขาดสติเมื่อไรเปนอันวาขาดความ
เพียร ถาสติยังดีอยูแลว อยูที่ไหนใหมีสติเถอะ เปนความเพียรตลอดเวลา ถาไดเผลอ
สติเมื่อไรเดินจงกรมก็ตาม นั่งสมาธิก็ตาม จะแบบไหนกิริยาใดก็ตามเรียกวาขาดความ
เพียร ถาเผลอสติขาดความเพียร ถาสติมีอยูแลวตั้งแนนๆ แนนตลอดไปเลย ใหจําให
ดี 
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แตนี้เราก็เห็นใจทานผูเปนฆราวาส วิ่งใตวิ่งเหนือ หาอยูหากินเพื่อปากเพื่อทอง
เพื่อการครองชีพ จะใหทาํเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางนั้นมันก็ไมไดแหละ แตใหเปนขอคิด
เปนคติเครื่องเตือนใจเอาไว ถึงคราวที่จะเอากันใหหนักแนนจริงๆ ใหจับอันนี้ไวใหดี 
อันที่วาสติกับจิตไมเผลอกันจะเปนทางพนทุกขไดโดยไมตองสงสัย เร่ิมตั้งแตความสงบ 
ความสงบแลวก็จะแนนหนามั่นคงเปนสมาธิ จากสมาธิแลวก็แยกแยะทางดานปญญา
ดังที่เคยสอนเสมอ 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เอามาบริกรรมเพื่อทําใจใหสงบก็ได  เวลาจิตมี
กําลังแลวเอาอันนี้มาเปนหินลับปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธเหลานี้เปนทางดาน
ปญญาก็ได นี่กาวไปเรื่อยๆ นี่ละทานวากรรมฐาน ๕ เปนไดทั้งสมถะ เปนไดทั้ง
วิปสสนา ทําอยางน้ี จากน้ันก็พิจารณารางกาย เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแลวนี้ เราจะ
แยกธาตุแยกขันธใหเปนฝายปญญา มันก็เปนไดดังที่เคยแสดงแลว ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง ลวนแลวแตของสกปรกโสมม ไมใชของดบิของดพีอจะเพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืม
ตัว พิจารณาแยกแยะออกมาใหเห็นความจริงของมันบาง 

ในเบื้องตนก็ใหเห็นความจริงของมันบางกอน จากน้ันก็สืบเนื่องกันไปจนเกิด
ความชํานิชํานาญมองดอูะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนกระดูกไปหมดทั้งตัวคน เปนเนื้อก็
เนื้อแดงโร เปนกระดูกกเ็ปนกระดูกไปหมดเลย เร่ืองของปญญาชํานาญ ชํานาญมากนะ  
เอาจนกระทั่งเร่ืองที่วาอสุภะอสุภังผานไปได ไมใชวาอสุภะอสุภังนี้จะติดกับใจไปตลอด
ถึงนิพพานนะ มันเปนขั้น ขั้นนี้อยูในยานนี้ 

เชน อสุภะอสุภัง รางกายของเราที่ยังไมเห็นความสกปรกโสมมกองอสุภะอสุภัง 
ปาชาผีดิบของมันกพ็ิจารณาอันนี้กอน พอจากนีม้ันมีความชํานชิํานาญแลว  ส่ิงเหลานี้
มันจะกลืนเขามาภายในใจของเรา เลยมากลายเปนอสุภะอสุภังภายในใจเสียเอง ไมได
เปนอยูในรางกายภายนอกดังที่เราพิจารณาแตกอน มันจะกลายเขามาเปนอสุภะอสุภัง
ในตัวของเราหมด จากน้ีก็กลืนเขาไปๆ เปนอะไรขึ้นมา กําหนดอสุภะอันไหนปบมา
เปนที่จิต อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ปาชาผีดิบ มันก็มาเปนอยูที่ใจๆ ไมได
เปนอยูตามอาการดังที่เราเคยพิจารณานะ หากเปนเอง มันเปน 

การกาวเดินนี้ไปตามระยะทางของการภาวนา  พอไปถึงขั้นอสุภะอสุภังหมดนี่
หมดนะ อสุภะอสุภังหมด เพราะเหตุไร พอพิจารณาไปรางกายนี้มันตั้งขึ้นมาไมทัน เรา
จะพิจารณาอสุภะอสุภังไมทัน มันเขาหาใจกอน พอวาอสุภะก็มาเปนอยูกับใจ พอวา
อสุภังปาชาผีดิบก็วิ่งเขามาเปนอยูที่ใจๆ แตกอนอยูขางนอก พิจารณาขางนอก 
เหมือนกับวาเลนเงามันเสียกอน ทนีี้เงากับตัวมันติดกันอยู พอพิจารณาเงาเดี๋ยวมันก็
หมุนเขามาหาตัวจริง พอส่ิงเหลานี้เขามาสูตัวจริงกําหนดปบเปนที่หัวใจๆ  จากน้ันมัน
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ก็กําหนดเขาไป เร็วเขาไปๆ สุดทายอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตา หรืออสุภะอสุภังไมม ีมันมา
เปนอยูที่จิตหมด เกิดขึน้ที่จิตดับที่จิต เราจะแยกใหเปนอสุภะอสุภังไมทัน เกิดเร็วดับ
เร็ว ทีนี้ตอไปมันก็แย็บๆๆ เทานั้นนะ หมด มนัเปนทางเดินของจิต ระยะนี้เห็นอยางนี้
พิจารณาอยางน้ี ระยะตอไปเห็นอยางน้ันพิจารณาอยางน้ัน 

เหมือนเราเดินทาง ไมใชระยะทางหรือส่ิงที่เราผานไปนั้นจะเหมือนกันหมด ไม
เหมือน ที่สูงที่ต่ําลุมๆ ดอนๆ มีตนไมภูเขา มีที่เว้ิงที่วางอะไรไปโดยลําดับ นี้จิตก็
เหมือนกัน พิจารณาไปมันจะคอยวางไปๆ สุดทายรางกายของเราวาอสุภะก็หมด 
พิจารณาไมทัน พอตั้งขึน้ปบดับพรอมๆ มันดบัแลวมาเกิดที่จิตดับที่จิต มันก็มีแตยิบ
แย็บๆๆ จากยิบแย็บๆ ที่เราไดฝกใหมันชํานาญๆ มันเร็วเขาโดยลําดับเลยไมมียิบ
แย็บ ปรุงกไ็มมี แย็บก็เหมือนฟาแลบๆ จากนั้นหายเงียบเลย มีแตจิตลวนๆ ก็
กลายเปนจิตวางไปละ นั่น จิตมันวางอยางน้ันนะ มันไมใชอยูๆ  ใหวางนะ มันวางตาม
สายทาง 

พอไปถึงที่มนัวางกําหนดอะไรขึ้นมาเกิดปบดับพรอมๆ ส่ิงที่ไมดับก็คอืความ
วางประจําใจ นั่น มันก็วางไปหมด นี่พิจารณาอยางน้ัน นี่ละวางตามฐานของจิตที่
พิจารณารูไดเห็นได แตหัวใจยังไมวาง มันก็เพลินกับความวางความอัศจรรยภายนอก
นี้กอน พอพจิารณาอันนี้หนักเขาๆ ความวางเหลานี้ละเอียดตัวเขามาๆ มันก็เลยมาวาง
ภายในใจ ทีแรกวางภายนอกตัวใจเองยังไมวาง ขางนอกใสสงางาม ขางในยังไมใสยังไม
สงา พอพิจารณาเขามาถึงตัวที่มันขวางโลกอยูนี้ วาอันนั้นวางอันนี้วาง แตตัวเองไมวาง
พิจารณาเห็นตัวนี้แลวมันก็วางไปดวยกัน 

พอมันวางขางนอกขางนอกก็วาง ขางในก็วางขางในก็วาง พอวางแลววางหมด
โดยสิ้นเชิง สมมุติที่มอียูภายในจิตขาดสะบั้นไปพรอมๆ กันหมดเลย นั่นเปนหลัก
ธรรมชาติที่วางโดยแท วางอันนี้คือวางของทานผูส้ินสมมุติ ผูส้ินกิเลสโดยประการทั้ง
ปวง เชน พระอรหันต เปนตน จากน้ีแลวไมมีอะไรจะพิจารณา เพราะมันวางไปหมด
แมแตจิตใจดวงนั้นก็วางไปตามๆ กนั หมดไมมีอะไรจะมาเกาะมาเกี่ยวกัน เปนจิตที่
วางโดยหลักธรรมชาติ ซึ่งเราไมตองไปคาดไปหมายมันก็เปนขึ้นมาเอง ทีนี้หมด นั่น 
นั่นละการพิจารณากรรมฐานใหพิจารณาอยางน้ีไมผิด เพราะเหลานี้ไดกาวเดินมา
พอแลว ที่มาเลานี่เลายอๆ นะ แตเจาของทํามานี้แทบเปนแทบตายจนจะสลบไสล มัน
ยากขนาดไหน แตเวลามาเลานี้เปนของงายนิดเดยีวๆ มันไมงายแตจะเปนอยางน้ี หาก
วาเราทําไมหยุดไมถอย มนัก็เปนขึ้นมา วางไดหมด 

เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนธรรมปจจุบันตลอดเวลาไมมีคําวาครึวาลาสมัย อกาลิ
โกๆ ใหผลประจักษแกผูทําตลอดมา ทั้งฝายดีฝายชั่ว ฝายกิเลสฝายธรรม ฝายกิเลส 
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สรางกิเลสเกิดเกิดทันที สรางธรรม ธรรมเกิดขึ้นทันที อยางที่ทานวาอกาลิโก เปนอกาลิ
โกอยางน้ีแหละ พอหมดสภาพแลวมันก็ปลอยของมันเอง พอปลอยหมดแลวมันวาง
หมดนะ ไมมีอะไร สามแดนโลกธาตุ วางตั้งแตจิตออกไป วางหมด ถอยเขามาหาจิต
มันก็เปนความวางอันเดียวกัน ถาวาวางก็วางอยางเดียวกันหมด ทัง้วางภายนอกทั้งวาง
ภายใน 

ทีนี้ไมมีอะไรจะปลอยจะวาง จิตก็บรสุิทธิ์ นี่ละ วสุิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 
การประพฤติพรหมจรรยไดเสร็จสิ้นลงไปแลว การประพฤตพิรหมจรรยคือถอดถอน
กิเลสตัวเปนกางขวางคอนั้นแหละ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมันก็วางเปน.วุสิตํ งาน
สําเร็จแลว นั่นละผูบรรลุธรรม ถึงขั้นนี้แลวไมตองฆากิเลส ส้ินเสร็จ ทานวาบรรลุ
อรหันต บรรลุอรหันตทานบรรลุอยางนั้น มันเปนขึ้นกับใจแลวจะไปถามใคร สนฺทิฏฐิ
โก ผูปฏิบัติจะพึงรูผลงานของตนตัง้แตพื้นๆ จนกระทั่งถงึสูงสุดคือพระนิพพาน จะ
ปราศจาก สนฺทิฏฐิโก ที่รูผลงานไปโดยลําดับนี้ไมได พระพทุธเจาตรัสรูปงกต็รัสรูอัน
นั้นละ ทีนี้บรรดาสาวกทั้งหลายรูก็รูแบบเดียวกัน พอไปถึงขัน้ที่จะ สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุด
ยอดกข็าดสะบั้นไปหมด แลวจะไปทูลถามพระพทุธเจาหาอะไร มันเปนอันเดียวกันแลว 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ จิตใจเปนของสําคัญมาก เราบอกวาจิตใจเปนของไมสูญ 
ใหจําใหดี จิตใจดวงนี้ไมมีคําวาสูญ ใครจะวาขนาดไหนก็ไมสูญ ตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่
กัลป ทกุขขนาดไหนยอมรับวาทุกขแตไมยอมสญู เอา ชําระจิตจนกระทั่งถงึที่สุดวมิุตติ
พระนิพพาน ยอมรับวาเปนความสุขละเอียดๆ จนกระทั่งถงึนิพพานเรียกวาธรรมธาตุ 
เอาที่นี่ อะไรสูญ ธรรมธาตุสูญไดยงัไง นั่นละที่สุดของธรรมทั้งหลาย แหงจิตของผู
บําเพ็ญก็กลายเปนธรรมธาตุเลย อยูในธาตุในขันธ ถายังไมตายก็เปนธรรมธาตุ ครอง
ธาตุครองขันธอยูนั้นแหละ เรียกวาธรรมธาตุก็ได เรียกวาจิตบริสุทธิ์ก็ได เรียกไดทั้งน้ัน
แตเปนอันเดียวกันนั่นแหละ ใหพากันจําเอา 

นี่ละธรรมะ พระพุทธเจาสอนถึงจดุนี ้ไมมีสงสัยใด ถาลงถึงจดุนี้แลว ขาดสะบั้น
ไปดวยกันหมด ไมวาผูใดก็ตาม ขอใหปฏิบัติตามพระพุทธเจา ธรรมไมเลือกชาติชั้น
วรรณะฐานะสูงต่ํา ธรรมเปนธรรม ผูปฏิบัติตามธรรมแลวยอมไดรับธรรมมาเปนสิริ
มงคลแกตนดวยกันทั่วหนากัน ตามกําลังแหงความสามารถของการบําเพ็ญของตน จึง
ขอใหทุกๆ ทานไดนําไปประพฤตปิฏิบัติ เราที่สอนนี้เราทํามาเต็มเม็ดเต็มหนวยแทบ
จะเปนจะตาย การมาสอนนี้ไมไดยากอะไร พูดผางๆๆ ผานไปๆ แตเวลาทําเวลาฆา
กิเลสไมไดเปนอยางน้ัน ถึงขั้นจะสลบไสลก็มี เฉียดไปเลย แตยังไมเคยสลบเราก็บอก
ไมสลบ แตเร่ืองความทุกขฟดกับกิเลส เฉียดกันๆ ไปเลย สุดทายกิเลสก็พัง ไมมอีะไร
เหลือ ใหพากันจดจําเอาไปเปนสิริมงคล นี่ละเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ เครื่องบํารุงจิตใจ 
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เครื่องสงเสริมจิตใจ เครื่องบํารุงจิตใจใหมีความสงบรมเย็นจนกระทั่งถงึขัน้ที่สุดวิมุตติ
พระนิพพาน เปนจิตใจที่เลิศเลอ ไมนอกเหนือไปจากการบําเพ็ญที่อธิบายใหฟงน้ี เอา
ละพอ 
พูดทายเทศน 

อัฐิของทานสิงหทองทีไ่ปตกเครื่องบินตาย ทานจวน ทานสิงหทอง ทานวัน ทาน
อาจารยบุญมา ทานสุพัฒน ๕ องค เวลามาเผาศพแลว อัฐิของทานสิงหทองกับทาน
จวนกลายเปนพระธาตุ ๒ องค นอกจากนั้นเปนธรรมดา นี่เห็นไหมละมันประกาศอยู
กับจิต หากจิตบริสุทธิ์แลว ถึงจะเผาดวยกันอันนี้กลายเปนพระธาตุ อันนั้นเปนธรรมดา 
เปนเถาเปนถานธรรมดา ของทานสิงหทองทานก็เคยเลาใหเราฟง เพราะเราเปน
อาจารยทานนี่ ทานมาเลาใหฟง ทีนี้มันไมมีทางไปทานวาอยางนั้น แตก็ไมสงสัย นี่ละ
แปลกอยูนะ ไมมีทางไปแตก็ไมสงสัย แลวเปนยังไงเอาวามาซิ คือปฏิบัตไิปๆ 

พอพดูอันนีก้็ระลึกถึงที่วา ไปสถานีทดลองดวยกนั มีโยมคนหนึ่งที่แกน่ังภาวนา 
แกรูจิตใจคนอื่น มานั่งคุยกัน แกพดูถึงเร่ืองเวลาจิตใจแกหยาบโลน แกก็รูสึกวาโมโห
ใหตัวเองเหมือนกัน ไมพอใจกับจิตของแกที่เปนอยางน้ัน ตอเขาที่มาชวนแกไปวัด นี่
ละเวลามันหยาบ หยาบอยางน้ัน พูดแลวมีลักษณะโกรธใหตัวเองนะ จิตดวงนี้ไมใชเลน 
เวลามันหยาบมันหยาบจริงๆ เราอยูบานเขาเดินผานมานี้เขาจะไปวัด เขาก็เลยชวนให
ไปวัดกับเขา เราก็บอกวาเราไมไดไป เพียงเทานี้ก็ควรจะพอแลว อันนี้ยังโกรธยังแคน
ใหเขา หือ กูไมไปมึงมาชวนกูไปหาอะไร ทั้งโกรธทัง้เคียดแคนใหเขา 

ถาเปนธรรมดาไปทําที่อืน่ เคียดใหเขาแลวตามฆาเขานะวางั้น พอพูดแลวรูสึก
วาแกไมพอใจในความเปนของแก ทนีี้มาเทียบจิตเดี๋ยวนี้กับจิตอันนั้นแกวายังงั้น แลว
มันเขากันไมไดนะ หยาบโลนมากโหดรายมาก เขาชวนไปวัด วางั้นนะ แลวยังไปตาม
โกรธตามแคนจะตามฆาเขา มันอะไรขนาดนั้นจิตดวงนี้ แลวก็พูดลักษณะโมโหให
ตัวเอง  กับเวลานี้มันเขากันไมไดวางัน้  นี่ละทีนี้ก็มานั่งเลาภาวนาใหฟง แกรูนะจิตใคร
เปนยังไงๆ แกก็พดูตรงไปตรงมา นสัิย โอ เครงขรึม นิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญเปนมหา
โจรไดวางั้นเถอะ ทีนี้พอคุยกันเราก็ฟง 

แกส่ังลูกเตาแกแหละ เวลาแกจะออกจากวัด ถาเราไปสถานีทดลองเมือ่ไร เรา
อยูกี่วันแกกอ็ยูนั้นตลอด ไมกลับบาน พอจะมาก็ส่ังเสียลูกเตา สูอยาเปนหวงกูนะ กูจะ
ไปหาทานอาจารยที่วัดสถานีทดลอง ถาทานไมกลับเมื่อไรกูอยูนูนเลย สูอยามาเปนหวง
กูนะ แลวก็มาเลย เขาก็ไมเปนหวงลูกเตา นี่ละแกเลาเร่ืองจิตของแกที่เปนใหฟง มันรู
หมดจิตของใครมันก็รู แตนิสัยแกเครงขรึม เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พูดภาษาของเรา
เรียกวานากลัว เปนมหาโจรไดวางั้นเถอะ แกพูดเรื่องความจริงใจ ความจําเปน ความ
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จริงใจของธรรมแกที่มีในใจ แกพูดไดอยางอาจหาญชาญชัย ไมสะทกสะทาน พูดอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวย ตามกําลังธรรมของแกที่รูที่เห็นนั่นละ 

ทานสิงหทองก็นั่งอยูนั้น แกน่ังอยูนี ้ แกเลาการภาวนาใหเราฟง  ทานสิงหทอง
คงจะคันปาก พระขี้ดือ้ ทานก็นั่งฟงอยูดวยกัน พอแกพูดจบลงแลว พูดถงึเร่ืองจติก็
ทราบกันหมดแลว จิตของใครๆ แกก็รู ทานสิงหทองก็เลยถามวา อาตมาละ เวลานี้จิต
ของอาตมาเปนยังไงวางัน้นะ จิตของอาตมาเปนยังไง จิตของทานไมพนเปนแตเพียง
ผองใส ไมเหมือนจิตทานอาจารย เขามาเทียบทั้งสองเลยนะ จิตของทานยังไมพน เปน
แตเพียงผองใสไมเหมือนจิตทานอาจารย แกพูด แกก็พดูเฉย ทางนี้หนาแหง ขายหนา 
คือแกเลา แกเลาเฉยนะ ทางนี้หนาแหงไปเลยอายเขาละซิ จิตของทานยังไมพนเปนแต
ผองใส ไมเหมือนจิตทานอาจารย แนะ แกชี้มาเลย 

นี่ละที่วาแกโหดรายมากแกวา เขาชวนไปวัดนี้เคียดแคนใหเขาทั้งวัน ทีนี้แกมา
เคียดแคนแก เวลาจิตแกเปนอยางน้ีแลว แกไปเลาสภาพเดิมของแกที่เคียดแคนใหเขา 
แลวก็เปนลักษณะเคียดแคนใหตัวเอง แหมจิตนี้เวลามันโหด มันโหดจริงๆ นะ ประสา
เขาชวนไปวัด แลวไปเคียดแคนโกรธเคืองเขาหาอะไรวางั้นนะ แกวาใหตัวเอง เปน
อยางน้ัน 

จันทนี่ลูกศิษยก็มีหลายคนนะที่มีจิตประเภทนี้ ที่จันทนี้มีหลายคนอยู ผูหญิงมี
สองคนกับผูชายที่เราทราบชัดแลวก็คือผูนี้แหละคนหนึ่ง เรียกวาสามคนกอนก็ได ที่
ชัดเจนแลวผูหญิงก็สองคน คนหนึ่งรูทั้งจิต จิตใครเปนยังไงๆ แกรูหมด คนหนึ่งไมพูด
ถึง แตเร่ืองภูมิจิตเหมือนกัน มีผูหญิงสองคนกบัผูชายคนหนึ่งที่จนัท ทีส่ถานีทดลอง
นั่นละ อยูที่สถานีทดลอง คนหนึ่งที่วาผูหญิงอยูที่จังหวัดตราดนะ แกเปนคูกันกับ
ผูหญิงคนทีบ่านอยูขางๆ สถานีทดลองเรา เขาคุนกัน เวลาเขามาวัดนี้เขาจะไปนอน
ดวยกัน คนนั้นก็เกง ไมคอยชอบพดูละคนนั้น แกไมชอบพูด 

อยางน้ันละจิตของเราถาลงมันไดรูมนัจะซอกแซกดูนะ เชนอยางเราเย็บผา แก
ขึ้นไปสองคน เรากําลังเย็บผาอยู แกขึ้นไปกราบ เราก็ขู กลู็กศิษยกับอาจารยจะใหวาไง 
ขึ้นมาหาอะไรนี่กําลังเย็บผา ไป ลงไป นั่งหมอบ สักเดี๋ยวปุบปบลงไป พอลงไปแลวก็
ไปนอนอยูดวยกัน ผูหญิงคนนี้แกไมคอยพดูดวย เหมือนวาทั้งวันไมพดูละ นิสัยนิ่ง
ชอบนิ่ง ครั้นอยูๆ หัวเราะกิ๊กๆๆ ขึน้มา อะไรปาวางั้นนะ คนนั้นแกกวาคนนี้หนอย ปา
หัวเราะอะไร โอย หัวเราะ ไปดูจิตทานพอวางั้นนะ หัวเราะไปดูจิตทานพอ ทานกําลัง
เย็บผา นึกวาทานจะไมสนใจกับเรา ทานเย็บผา ทานขูเรา ทานดุเรา ขูเราแลว ทานก็
เย็บผาเฉยเหมือนไมดูเรา เราคลานเขาไป คือหมายความวาจิตนี้สอดเขาไป ที่ไหนจอ
อยูเหมือนยังกับจะตีเรานี้ โอยไมไดแลวเปดเลย เราหัวเราะเพราะอันนี้เอง แกวางั้น 
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คนหนึ่งคลานเขาไปเหมือนขโมยวาทานจะไมรู แตทานจอนี้เลยกลัวมาก เลยเปดเลย นี่
ละที่หัวเราะ เปนอยางน้ันละแก 

แกอยูจังหวัดตราดนะคนนี้ อันนี้ก็อกีเหมือนกัน เขาหาวาแกเปนบา พวกชาววัด
ดวยกัน ที่อยูวัดดวยกันปฏิบัติธรรมอยูที่ เขาเรียกอะไรนะจากจังหวัดเขาไป มันเปน
เนิน เปนเนินแลวเปนปายาง  อาจารยเฟองก็อยูที่นั่น ไปตั้งสํานักภาวนาอยูนั่น มีโยม
คนนี้ละกับพวกโยมเขาเปนสํานักของเขาอีกทางหนึ่ง ทานอาจารยเฟองก็อยูอีกทางหนึง่ 
นี่ที่สําคัญมากนะ เราก็ปุบปบ ๑๑ โมงเชา มาก็มาเรียกทานเพ็ง เพ็งไปเรียกรถมา
เดี๋ยวนี้เรามีธุระดวน จะไปจังหวัดตราดวันนี้ พอวางั้น ก็ไปรอรถ เราพูดยอๆ เลย
ตอนนี้นะ แลวเราก็เตรียมออกไป เพราะกอนนั้นไมใชรถมารอรับเรานะ รถเขาวิ่ง
โดยสารธรรมดา ออกไปรถก็มาพอดกีัน 

คราวนี้แกก็เปนตรงนั้นแหละ เปนตอนกําลังจะเที่ยง อยูๆ แกก็โดดออกมาจาก
ที่พัก แกเปนคนไมชอบพูดนะ โดดออกมา นี่นะๆ ทานพอบัวกําลังออกเดินทาง ทาน
จะมาวัดเราเดี๋ยวนี้ เขาก็มารุมวาแกเปนบาหรือ เอาทานกําลังมา อูย ยายคนนี้แกเปน
บาหรือ โอย บาไมบาก็คอยฟงดู ใหฟงดูหนอย ทานจะมานี่ ทานขึ้นรถแลวเดี๋ยวนี้วางั้น 
พูดขนาดนั้นนะ เอาคอยฟงถาหากวาทานไมมาเราจะตมยําโยมคนนี้ โยมหริ่งน้ีวางั้น 
เอาตมก็ตมแหละ แกวางั้นนะ ก็เปนจริงพอดีเราเตรียมขึ้นรถ แกก็บอกเดี๋ยวนั้นอยาง
รีบดวน พอถึงเวลาจะบาย สัก ๒-๓ โมงนี้ละ เราก็ไปถึงพอดีเลย ฟงเสียงลั่นขึ้นเลย
ตรงนั้นนะ ที่สํานักนั้นละ 

พอเราเขาไป โอย แนจริงๆ โยมหริ่ง แกพดูแนจริงๆ นะเสียงลั่นเลย แนอะไร 
ก็โยมหริ่งวาทานอาจารยจะมานี้ ใครโจมตีแกทั้งวัด ถาหากวาทานไมมานี้แกจะถูกตม
ยําหมด ทีนี้มาแลวเปนไง เวลามาเราบอกใหแกมาหาไมกลามากลัว แนะเปนอยางน้ัน 
นี่แนนอนอยางน้ันนะ เขาหาวาแกเปนบา เปนบายังไงทานขึ้นรถอยูเดี๋ยวนี้ นูนเห็นไหม
ละ เอาอยางจริงอยางจังมาก ก็เปนจริงๆ เราขึ้นรถกําลังจะเที่ยง แกกบ็าตอนนั้นละ 
อยางรีบรอน ทีนี้เราก็ไปถึง พอไปถึงเรียกใหมาไมมา กลัว นี่อันหนึ่งแมนยํามากนะ 

ทานเฟองอยูนั้น เขาเรียกอะไรนะ เปนเนินอยูนั้นเขาปลูกตนยาง แลวทาน
อาจารยเฟองก็อยูที่นั่น เนินหนองโสนหรืออะไรกไ็มรูละ นี่พูดถึงเร่ืองความรูเปนอยาง
นั้นแหละ อาจหาญมากนะ มากุลีกุจออยางรีบอยางดวน นี่ทานพอบัวกําลังขึ้นรถ
เดี๋ยวนี้ๆ มันเรื่องอะไรนี่มาโกหก แกอาจหาญมาก หาเร่ืองอะไรทานกําลังขึ้นรถเดี๋ยวนี้ 
นี่ละเอาจริงเอาจังกันตรงนี้ ถาหากเราไมมาแลวโยมหริ่งตายตรงนั้นเลย สุดทายเราก็ไป
จริงๆ แนะก็อยางน้ันละ แนอยู เทศนก็ไดยนิทั่วถึงกันหมดนะ เทศนนี้จะออกทัว่
หรือไมหมดหรอกนะ นี่เขาก็ตองออกทางวิทยุเหมือนกนั อยางเมื่อคืนนี้ก็ออกทั่ว
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ประเทศวิทยุ จากน้ันก็ทั่วโลกอีก อนันี้ก็จะออกเหมือนกัน วันนี้เทศนเน้ือธรรมก็ไม
หยอนกวากันกับเมื่อคืนนี้นะ เปนแตเพียงวากิริยาสุมเสียงเขมขนตางกันไมเขมขน
ตางกัน ตอนนี้ไมเขมขนนักหากเปนเนื้อธรรมสูง 

อะไรเอามา (คณะเรือบุญปากน้ําศิษยทานพอลี ธัมมธโร วัดอโศการาม นําเรือ
ทศโพธิสัตตา มาถวายมหาทานมหากุศล ทองคาํ ๑ บาทเจาคะ เงินสงเคราะหโลก ๑ 
หมื่นบาทเจาคะ) พอใจๆๆ (เรือทศโพธิสัตตา พระอนาคตวงศของพระพุทธองคที่
ไดรับพยากรณแลวที่จะมาตรัสรู ๑๐ พระองคเจาคะ ไดแก องคที่ ๑ พระศรีอริย
เมตไตรยพทุธเจา คือพระอชิตะในสมัยองคพระสมณโคดม องคที ่๒ คอืพระรามพทุธ
เจา คือนารทะมาณพในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา และองคที่ ๓ พระธรรมราชาพุทธเจา 
คือพระเจาปเสนทิโกศล ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจา องคที่ ๔ คอืพระธรรมสามี
พุทธเจา คือพระยามาราธิราช จอมเทวดาแหงแดนเทวบุตรมารในสวรรคชั้นปรนิมมิตว
สวัตดี จะมาตรัสรูเปนองคที่ ๔ เจาคะ องคที่ ๕ อสุรินทราหู ผูเปนมหาอุปราชครองภพ
อสูร ซึ่งเคยเกิดเปนพระราชาสิริคุตในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา จะมาตรัสรู
เปนพระนารทพุทธเจา สวนโสณพราหมณ ซึ่งเคยเกิดเปนมาฆมาณพในสมัยพระกกุ
สันโธพทุธเจา จะมาตรัสรูเปนพระรังสีมุนีพุทธเจา และสุภพราหมณบุตรของโตเทย
พราหมณ ซึ่งเคยเกิดเปนชางฉัททันตในสมัยพระโกนาคมพทุธเจา จะมาตรัสรูเปนพระ
เทวเทพสัมพุทธเจาองคที่ ๗ เจาคะ และองคที่ ๘ โตเทยพราหมณ ซึ่งเคยเกิดเปน
พอคานามวานันทมาณพในสมัยพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง จะมาตรัสรูเปนพระนร
สีหสัมพุทธเจา องคที่ ๙ พระติสสสัมพุทธเจาคือชางธนบาลซึ่งเคยเกิดเปนพระธรรม
เสนในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา และองคที่ ๑๐ องคสุดทายคือ พระสุมงคลสัมพุทธ
เจา คือชางปาลิไลย ซึ่งเคยเกิดเปนพระจักรพรรดิ์ในสมัยพระกกุสันโธพุทธเจา ขอ
เดชะบารมีแหงองคพุทธเจาแหงอนาคตวงศ ๑๐ พระองค จงมาปกปกรักษาองคพระ
หลวงตาใหมีกําลังวังชาแข็งแรง อยูโปรดมนุษยเทวดา อินทรพรหม ยมมาร เปนกัป
เปนกัลปดวยเทอญ ) เอาละ ใหเราไดเสนอกับลมหายใจเสียกอน ลมหายใจเปนผู
พิพากษาใหญ ตองไดไปกราบทูลทานเสียกอน เขาใจไหม ทานเปนใหญ ทานวายังไงก็
คอยพิจารณากัน เออ เอาละไป 

นี่ละเห็นไหมละจิต อยางน้ีละจิตที่วาจิตไมสูญ จติดวงนี้ไมสูญ องคนั้นเคยเปน
อันนั้นๆ แลวจะมาเปนอันนี้ๆ อยางพระอนาคตวงศ องคนั้นเคยเปนอยางน้ันๆ แลว
จะมาเปนนี้ๆ มันทองเที่ยวไปเรื่อย วิถีจิต รองรอยของจิต ทานพิจารณาเล็งญาณก็เล็ง
ญาณตามรองรอยของจิตที่ผานมาผานไปนั่นละ คือไมสูญ บทเวลาสุดทายแลวก็ มันไม
อยูกับอะไรหากบอกวาไมสูญนั่นเอง เพราะเปนหลักของแดนสมมุตแิดนธรรมเปน
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ธรรมธาตุ มนัก็ไมสูญก็เปนธรรมธาตุอยูนั้นนั่นอยางน้ัน สุดทายเปนธรรมธาตุ คือจตินี้
เวลาลงต่ําก็ต่ําสุดถึงนรกอเวจี แตโลกเปนโลกอนิจจัง กรรมยอมเปนของเปลี่ยนแปลง
ไดไมชาก็เร็ว แลวก็พลิกขึ้นมาๆๆ ก็มาเปนมนุษยมนา สรางความดีงามแลวขึ้นเรื่อยๆ 
ฟาดจนกระทั่งถงึนิพพานเปนธรรมธาตุแนะ ธรรมธาตุก็ไมสูญก็อยางน้ันแหละ นี่ละสุด
ขีดอยูตรงนัน้ละ หมด เปนธรรมธาตุแลวหมดความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมด วาจะไป
เกิดในภพนั้นภพนี้ไมมี เปนธรรมธาตุลวนๆ แลว นี่ก็ไมสูญ แนะอยางน้ันแหละ 

เพราะฉะนั้นจึงวาจิตไมเคยสูญ ถึงที่สุดแลวก็เปนธรรมธาตุ ใครจะวาตายแลว
สูญมันวาเฉยๆ ดนเดาเกาหมัด คนนี้แหละพวกที่จะทําบาปมาก วาตายแลวสูญ เวลา
ตายแลวจะไมมีบาปมีกรรมมีอะไรตามสนอง ใหไดรับความทุกขความทรมาน หรือ
ความสุขประการใดๆ ทําลงไปแลวอะไรๆ ก็ไมไดผลๆ เพราะตายแลวมันสูญๆ ผูนี้
แหละจะสรางบาปหาบกรรมไดมากกวาเพื่อน คืออยากทําอะไรก็ทําเสียนั่นนะ คําวา
อยากทําอะไรก็ทํามันเปนสวนต่ําไปแลว ถายังมีผลที่ตอบรับวา มันเปนบาปเปนบุญ
ตายแลวเกิดนี่ แลวเกิดแลวไปทําไงละ ไปตกนรกใครอยากไปเกิดนรก มันก็ไมทําบาป 

ผูที่เชื่อวาตายแลวยังเกิดอีกนี้ดกีวาผูที่วาตายแลวสูญ เทากับสรางความสิ้นสดุ
ความหวังทั้งหมดใหแกตวัเอง ทั้งๆ ที่ทําบาปทํากรรมตายแลวก็เปนอยางน้ัน มันไม
สูญ มันวาเอาเฉยๆ ตามอํานาจของกิเลส พระพุทธเจาพระองคใดตรัสรูขึ้นมาเทาเม็ด
หินเม็ดทราย มีพระองคใดบางที่พูดแหวกแนวมาวาสัตวโลกตายแลวสูญ ไมมีเลย มแีต
ตายแลวเกิดทั้งนั้นๆ นั่น เปนความจริงนะ 

(หลวงตาเจาขามีปญหาถาม ๒ ขอเจาคะ ขอที่ ๑ ที่หลวงตาบอกวาการมาทุก
ครั้งใหมีสติอยูเปนประจําอยูโดยสม่ําเสมอ ทีนี้คําวามีสตินี้จําเปนตองมีคําวา
สัมปชัญญะควบคูไปดวยหรือไมเจาคะ) คือสติจออยูในจิต เชนอยางเราวาพุทโธ จออยู
กับพุทโธ เขาใจไหม พุทโธ ธัมโม สังโฆนี้จออยูกับผูรูเรียกวาสติ ทีนี้เวลากระจาย
ออกไปตามอวัยวะของเราที่เคลื่อนไหวไปมากับกิจการตางๆ แตไมละความรูสึกตัว นั่น
ละทานวาเปนสัมปชัญญะ พอขยายออกจากจดุนี้แลวไปทั่วสรรพางครางกายเจาของ 
อาการเคลื่อนไหวอะไรรูๆ รูรอบอยูทานเรียกวาสัมปชัญญะ คือกวางออกไป พอจอ
แลวก็เปนสติ 

(ทีนี้มันจะเปนอัตโนมัตเิลยหรือไมเจาคะวา เมื่อมีสติแลวสัมปชัญญะความ
รูสึกตัวทุกครั้งจะเกิดขึ้นดวย) ไปดวยกัน เปน อยางสติ มหาสติ จากสติธรรมดา เวลา
สืบเนื่องเขาไปเลยกลืนกันเปนอันเดียวกันไป ละเอียดเขาไปๆ ก็กลายเปนมหาสติมหา
ปญญาได เขาใจเหรอ (แสดงวาในจุดที่เปนทั้งมหาสติมหาปญญาตรงนั้นจะมีทั้งสติ
และสัมปชัญญะควบคูกันไปโดยอตัโนมัติใชไหมเจาคะ) จะวาไงก็วาได คือมันอัตโนมัติ
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แตเปนความละเอียดพอ ควรแกกิเลสที่ละเอียดสุดจะขาดสะบั้นไปเลย นี่มหาสติมหา
ปญญา ฆากิเลสคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขาดดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญา 
เขาใจไหมละ 

(ขอที่ ๒ ขอถามวา ในขณะที่บางครั้ง กําหนดพิจารณาไปคือ กําหนดใหรางกาย
ตัวเองเปนกระดูกแลวเดินไป ซึ่งบางครั้งมันก็เปนกระดูกแลวเดินไปเห็นโดยธรรมชาติ
ของมัน อยูจุดตรงนี้นะคะ กับอีกคนหนึ่งจะบอกวาทําไมเธอถงึขามขั้นตอนแทนที่จะ
พิจารณาจากของออนไปสูของแขง็ ตรงน้ีนะคะ ขณะที่พิจารณาใหเปนกระดูกไปใชไหม
คะ คือบางครั้งรูสึกวาถากําหนดเปนกระดูกปุบมนัเห็นไดงาย ชัดเจน แตถากําหนดจาก
ตัวเนื้อแลวก็คอยลอกออกไปทีละชิ้นๆ จนกระทั่งเห็นเปนกระดูกนี่ มนัรูสึกมันชาไม
ทันใจ บางครั้งมันเห็นกระดูกไปเลย ก็ใหพิจารณาเปนกระดูกไปเลยใชไหมเจาคะ) 
ใชๆ เวลามันชํานาญ ชํานาญแลวมันจะตอกันไปเลยละ ดูเมื่อไรมันกระจายถึงกันหมด
เลย นี่ชํานาญเขาใจไหม ถาไมชํานาญมันก็เปนชิน้เปนอัน ดังที่วาน่ันละ เขาใจหรือ
เปลาละ 

(แตทีนี้ที่ผานมามันเห็นเปนกระดูกอยางเดียว มันยังไมเปนผุยผงเจาคะ ก็ให
เปนธรรมชาติของมันอยางน้ันใชไหมคะ) ถามันเปนอยางน้ันก็เปน มันจะไมไปไหนละ 
มันจะรวมหาความเปนอันเดียวกนั ปบแลวเชื่อมถึงกันหมดทันที รูพรอมกันหมด 
เขาใจไหมละ นี่มันละเอียด (ทีนี ้ ณ จุดตรงนี้เรียกวา ไมตองสนใจวามันจะตอง
พิจารณาจากขางนอกหาขางใน หรือจากขางในหาขางนอก เพียงแตวาใหเปน ณ 
ปจจุบันและจิตขณะนั้นๆ เลยใชไหมเจาคะ) เออ อยางน้ันละ เอาวามันไปตามไป 
เหมือนเรารับประทาน ตักลงไปๆ มันคอยอิ่มขึน้ไปเองๆ เดี๋ยวอิ่มเขาใจไหมละ อนันี้
มันจะกาวไปๆ มันจะรูนั้นรูนี้เขาไปเรื่อยๆ ชัดเขาไปๆ เร่ือย เขาใจ 

การภาวนานี้ ทานบอกไวมีปฏิปทา ๔ อยาง สุขาปฏิปทา ขิปปาภิฺญา ทั้ง
ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว สุขาปฏิปทา ทันธาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกแตรูไดชา จากน้ันก ็ 
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิฺญา ทั้งปฏบิัติลําบากทั้งรูไดชา ทกุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา 
ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว นี่ปฏิปทา ๔ ของบุคคลที่ตางกัน อปุนิสัยใจคอผูชา ผูเร็ว แต
อยูในปฏิปทา ๔ นี้ บางรายเพียงมองแพล็บ อันนี้ขึ้นแลว บรรลุธรรมปงเลย นั่น
เรียกวาผูปฏิบัติสะดวกทัง้รูไดเร็ว เปนอยางน้ัน ผูที่ยากทั้งรูไดชาก็ม ี

มันก็คงจะเปนลักษณะคลายกันกับผลไม รุนที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นแหละ ในไม
ตนเดียวเราคนเดียว หรือจะเปนหลายคนก็ได มาเปนคนเดียวก็ได พอมันถึงขั้นมัน
เร็วๆ คนเดียวนั่นแหละ พอถงึขั้นมนัคลองตัวมนัก็เร็วของมนั ทีแรก ก ไก ก กา ลบ
แลวเขียน เขียนแลวลบอยูนั่นแหละ ครั้นตอมานี้เขียนปบมันก็รู พอวา ทาน ก็มาพรอม
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กันหมด อยางน้ัน ไมตองวาตัวนั้นเทานั้นมาบวกกัน จึงอานวาอยางน้ัน พอวาทานวา
เรา มันมาพรอมกันหมด นี่ความรวดเร็วของจิตของธรรม 

แตยังไงก็ตามเรื่องสติเปนสําคัญ อยาลืมสติ สตินี้สําคัญแลวรับรองไดดวย สติ 
ผูที่ตั้งรากตั้งฐานยังไมได หาความสงบไมได เอา วางั้นเถอะนะ ถาลงสติไดจับเขาไป
แลวตั้งได ถงึจะชาหรือเร็วตั้งได บอกยันกันเลย  สติเปนสําคัญ ควบคุมกิเลสไมเกดิ 
มันจะหนาแนนเหมือนหัวอกจะแตกก็ตาม ลงสติบังคับไมใหมันคิดมันปรุง กิเลสทีเ่กิด
ไปตามสังขารนั้นเกิดไมได ตอไปมันก็คอยสงบลงๆ ใหพากันเขาใจเอา คือตัวกิเลสน้ี
ออกมาจากอวิชชา  อวิชชาคือรากแกวของกิเลส ปจจยาหนุนออกมา สังขาราใหเปน
สังขาร สังขารก็เปนกิเลสไปเลย สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เร่ือย มันก็เปนกิเลส ตอ
แขนงกันไปเรื่อยๆ อยางน้ัน ที่นี่พอสติจับปุบนี่มันไมใหออก ไมใหความคิดปรุงออก
กิเลสมีอยูก็ไมออก ตีไปตีมาแลวก็คอยสงบตัวลง ดันแรงๆ ก็คอยดัน ชาลงๆ เบาลงๆ 
นั่น อยางน้ันนะ  สติเปนสําคัญมากทีเดียว 

นี่ก็เคยเลาใหฟงแลวที่วา จิตเจริญแลวเสื่อมๆ ปกับหาเดือน แหม อกจะแตก
นะ ขอเทียบก็คือวา เหมือนเรามีเงินเปนลานๆ แตแลวมาลมจมลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ไปเสีย แมจะมีเงินอยูในบานของเราเปนหมื่นเปนแสนก็ตาม จิตมันไมไดมาอยูนี้นะ 
มันไปอยูจุดที่สูญหายไปแลวจํานวนมากนั้นนะ ไปรอนอยูตรงนั้นเปนไฟเลย ทีนี้จิตของ
เราเมื่อมันไดกําลังของมนัมาเปนที่ปลื้มปติยินดีแลวเสื่อมลงไปเสีย อยางน้ีละรอนที่สุด 
จิตรอนมากทีเดียว นั่งอยูยืนอยูนอนอยูไมมีความสบายเลย รอนที่สุด ไดแกจิตเสื่อม
เหมือนคนที่ลมจมดวยเหตุการณตางๆ เงินมีมากเทาไรจมไปดวยกันหมด จะมีเงินอยู
ในบานในเรือนกี่หมื่นกี่แสนไมมีความหมาย มันไปอยูกับเงินจํานวนมากที่ลมจมไป
แลวนั้น 

นี่มันก็ไปอยูที่จิตที่เส่ือมไปแลวนั้น มันหาความสุขไมได นี้เปนเองนะ โอย หา
ความสุขไมไดจริงๆ ผูที่เขาไมทําอะไรเลย อยูตามประสีประสาตามทองไรทองนาแต
เขาไมมีเงินมาก เหมือนผูที่มีเงินจํานวนมากๆ แตลมจมดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ผูนั้นเปน
ทุกขมาก ผูนี้เขาไมไดทกุขมากนะ ตางกัน อันนี้ภาวนาจิตของเราเมื่อไดเปนขึ้นมาแลว
เส่ือมลงไปนีทุ้กขมากนะ เราหัวอกจะแตก ปกับหาเดือนเราไมลืมนะ นี่ก็ตั้งใหมขึ้นมา
ดวยความคิด ความคิดสตปิญญาของเจาของเองนั้นละแกตวัเอง บําเพ็ญเขาไป ฟาด
กวาจะถึงที่ใหสะดวกสบาย อยูได ๒-๓ คืน ปุบลงมาขาดสะบั้นไปเลย ไมมีอะไรหัก
หามได เปนอยางน้ันปกบัหาเดือน 

มันเปนยังไงจิตนี่ มันถึงเปนอยางน้ี มันเปนเพราะเหตุไร แตมันก็มีขอหนึ่งที่จะ
พอจับได คอืเรากําหนดจิต บังคับสติกับจิตอยูดวยกันมันเผลอได มนัจะเปนเพราะเหตุ
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นี้ละมัง เอา คราวนี้ไมเอา จะเอาคําบริกรรม เอา พุทโธเปนหลัก เอาคําบริกรรมติดกับ
พุทโธ สติบงัคับเขาไป ไมยอมใหเผลอเลย เอาทีนี้มันจะเจริญไปไหนใหเจริญ จะเสื่อม
ไปไหนใหเส่ือมปลอยเลย ไมตองเสยีดายมันละ  เอา แตอันนี้ไมยอมปลอย ซัดขึ้นไปๆ 
สุดทายๆ พอถึงขั้นที่จะเสื่อมไมเส่ือม ไมเส่ือม พุงไปเลย โอ เพราะขาดสติ นั่น จับได 
สติเปนของสาํคัญ 

การภาวนาตองใชความพนิิจพิจารณาดวยนะ มปีญญาคิดพจิารณาทบทวน ดู
เหตุผลตนปลาย ที่เราทํามาสักแตวาทําๆ เฉยๆ ไมใชปญญาพิจารณาไมดี นี้ไดทไีรได
ดวยปญญาพิจารณานี้แหละ มันติดกึ๊กๆ อยูไหนหาทางออกไมได อยางที่วาเสียใจ
เพราะมันเจริญแลวเสื่อมๆ เอาสติจับเขาไปไมยอมใหเผลอ มันจะเสื่อมไปไหน เอา
ลองดู นั่น พอวางั้นจับติดจริงๆ นะ ไมใหเผลอเลย ซัดทั้งวันทั้งคืนไมยอมใหเผลอ 
สุดทายขึ้นแลวไมเส่ือม นั่น เราก็จับไดอยางน้ันละ สติจึงเปนของสําคัญมาก ควบคุม
กิเลสทั้งหลายไดดี มันจะอยากคิดมากขนาดไหน อกจะแตก เอา แตกไป แตสติไมให
แตกจากจิต ติดกันไปเลย สุดทายอยูได สงบลง นั่น เปนอยางน้ัน  ที่พูดนี้ทํามาแลว
ทั้งน้ันนะ 

การภาวนาเปนของเลนเมื่อไร ขั้นลมลุกคลุกคลานนี้ทุกขมากที่สุด ที่เลาใหฟง
เหลานี้เราเคยผานมาแลว ทุกขมากทีสุ่ดคือเจริญแลวเสื่อม จิตเจริญแลวเสื่อมทุกขมาก 
จนเอาสติเปนเครื่องประกันตัว จับคําบริกรรมเขาไปกับสติตดิกัน เอา มันจะเสื่อมให
เส่ือมไป จะเจริญใหเจริญไป แตคําบริกรรมกับสติไมยอมใหเผลอกัน มันจะเสื่อมไป
ไหน เอาเส่ือม ซัดอันนี้ไมวางเลยนะอันนี้ไมปลอย นอกนั้นปลอยหมด คาํวาเสียดายไม
อยากใหเส่ือมไมเสียดาย ปดออก อะไรอยากเสื่อมใหเส่ือมไป แตพุทโธกับสตินี้เส่ือม
ไมได เอาตดิอันนี้ จับอันนี้แลวขึ้นไปแลวไมเส่ือม นั่น จับไดแลว โอขึ้นอยูกับสติ แนะ
เปนอยางน้ันนะ มนัจับไดถาพิจารณา ถาไมพิจารณาก็ทําไปอยางน้ันละ เขาใจแลวนะ  
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