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กิเลสขาดจากใจอยูไหนสบายหมด
กอนจังหัน
เมื่อวานเขาลากเราไปฉันในบาน ไปสลบไสลอยูนั่นเมื่อวาน ขนาดนั้นนะ เรา
ปฏิบัติตอโลกจนจะสลบไสลในบานเมื่อวาน เราไมไดพูด เฉย ทางโนนก็บรรยายเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ยุงไปหมด วันพรุงนี้ฉันศาลาใหญ งานมาอยูในหัวอกเรานี้ เราดูทองคําก็ได
เพียงหยิบเดียว มันยังไงนี่ งานนี้ก็เอาหลวงตาบัวเปนหัวหนา หลวงตาบัวเปนอยางนี้
เหรอ สุดทายเราก็ไปกวานเอาทองคําเขามา ๓ กิโลเลยมาใสนี้ เปนหนาที่ของเราเอง
รับผิดชอบ ทําอะไรไมไดคิดไดอาน นี่คิดทุกแงทุกมุมนะอะไรๆ ยกตัวอยางเชนทองคํา
ไดหยิบเดียว งานบานตาดตลอดถึงคนเมืองอุดรเราทั้งเมือง ไดทองหยิบเดียวดูไมได
นะเรา เลยสั่งเดี๋ยวนั้นใหไปเอา ๓ กิโลเลย พอดีทานบุญมีอยูนาคูณเอามา ๑ กิโล ก็
เลยกลายเปน ๔ กิโลแทงและเศษนิดหนอย อะไรๆ ก็มาลากเราไปเปนหัวหนาๆ เราไม
คอยรูตัว อะไรก็ไมรู ใหพร
หลังจังหัน
สรุปทองคําน้ําไหลซึมที่หลอมแลวและยังไมไดหลอม ถึงวันที่ ๘ เมื่อวานนี้
ทองคําได ๒๙๙ กิโล ๕๓ บาท ๕๕ สตางค รวมทั้งหมดทัง้ ใหญทั้งยอยเปนทองคํา ๑๑
ตัน ๓๓๗ กิโล ๓๐ บาท ๖๖ สตางค
(ปญหาธรรมะครับ ลูกขอกราบเรียนถามหลวงตาเกี่ยวกับการภาวนาของลูก
ดังตอไปนี้ ลูกพิจารณารางกายเปนโครงกระดูก จิตมันก็สวางไสวและดื่มด่ํา ลูก
พิจารณาตอไปวาโครงกระดูกเปนดินน้ําลมไฟ จิตมันก็รวมเปนหนึ่ง สวาง แลว
พิจารณาในจิตนั้นเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จิตมันก็รวมพรึบ วาง สวาง มีแตตัวผูรู
รูอยูในนั้น ลูกเปนเชนนี้บอยครั้ง พอจะกําหนดออกไปพิจารณาอสุภะโครงกระดูก มัน
ก็แนวอยูอยางนั้น มันไมยอมออกไปพิจารณาโครงกระดูก ก็เหมือนเดิม จากนั้นอสุภะ
ตัวอื่นมันก็ไมยอมออกไปใหพิจารณา ลูกขอกราบเรียนเมตตาจากองคหลวงตาวา ลูก
ทําตามแนวทางนี้ถูกตองหรือไม และจะตองภาวนาอยางไรตอไป)
ที่เขาบอกมาทั้งหมดนี้ถกู ตองแลว การพิจารณาเมื่อมันพอตรงไหนมันปลอยๆ
มันอิ่ม พูดงายๆ วาอิ่ม การพิจารณาธรรมสวนไหนพอแลวมันปลอยๆ ไมพิจารณาอีก
อยางที่วาพิจารณามาถึงขัน้ นี้มันปลอย แลวเขาไปอยูในนั้นแลวก็ออกอยางที่วานี้ละ
ถูกตองแลว ใหพิจารณาอยางนั้นละ เมื่อเขาถึงขั้นอิ่มตัวอิม่ หมดทุกสิ่งทุกอยาง ตลอด
ภายในใจก็อิ่มตัวแลวปลอยหมดเลย
อันนั้นอิ่มอันนี้อมิ่ แตตัวเองยังไมอมิ่ ก็ยงั ตอง

๒
พิจารณาอีก เอาอันนี้เปนหินลับปญญาหรือเปนปุยหนุนเขาไป พอหนุนเขาไปพอแลวที
นี้อิ่มหมด อิม่ หมดแลวปลอยหมด อิม่ ตัวเองปลอยตัวเอง คําวาเราปลอยออกหมด นี่
ละการพิจารณา
เราอยากใหพี่นองชาวพุทธเราทั้งหลายไดภาวนาตามทางของศาสดาบาง มีแต
เรื่องทางกิเลส เวลานี้คลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงสูคลื่นกิเลสไมได คลืน่ กิเลสนี้ใหญ
หลวงกวานั้นอีก เราอยากใหพิจารณา เอาธรรมะนี้ตีคลื่นใหมันตกทะเลหลวงของมัน
เราพิจารณาเปนอยางนั้นละ รูเขาไปๆ ผลสุดทายดังเขาวานี่ มันรูแลวมันเขาไปอยูใน
ตัวของมัน มันปลอย แลวก็ออกไปเดินตามนั้นเพื่อนําปุยเขามาหลอเลี้ยงจิตใจหรือวา
เปนหินลับปญญาก็ไมผิด แตพออิ่มหมดแลวเต็มที่แลวจะปลอยหมดโดยสิ้นเชิง แม
ตัวเองก็ปลอย ตัวเองนั่นสําคัญ ถามีเราแลวก็มีเขา เรานี้ปดออกหมดไมมีเหลือ เขาก็
ไมมี หูก็ไมมวี างั้นเลยมันพอ
เมื่อถึงขั้นมันอิ่มพอทุกอยางแลว ใจดวงนี้เปนนักรูมันจะรูตัวเอง แลวยนเขามา
อยางนี้ละ อันนี้กําลังพิจารณา ใหมันรูรอบขอบชิดเขาไปๆ จนกระทั่งมารูตัวเองพอแลว
ปลอยหมด รูอะไรยังไมรูตัวเองยังปลอยไมได อยางที่เราเคยพูดที่เดินจงกรมอยูว ัด
ดอยธรรมเจดีย ที่ตีนเขาทางดานนั้น ความสวางมองดูที่ไหนมันวางหมดเลย ภูเขาที่เรา
เหยียบนั้นยอมรับวาเปนภูเขา แตความวางเหนือหมดเลย จากวางแลวก็อัศจรรย ทีนี้
มันทนอุทานไมไดเลยออกอุทานนะเราไมลืม
โอโห จิตของเรานี้ทําไมถึงไดอัศจรรยถึงขนาดนี้ สวางไสวครอบโลกธาตุไปหมด
เลย นับแตรางกายลงไปนี้ทะลุหมดไมมีอะไรเหลือเลย นี่เราหลงตัวเองตืน่ ตัวเองนะนั่น
วาอัศจรรยๆ ยืนรําพึงอยูนั้นละ มันวางหมดเลยโลกธาตุ และเปนความอัศจรรยอีกดวย
จึงไดออกอุทานในใจอยางนั้น ทีนี้พระธรรมทานที่เหนืออันนี้อีกทานเตือน พอเรือ่ ง
รําพึงนี้สงบลงเทานั้นทานเตือนขึ้นมาเปนคําพูดเปนคําๆ ในใจ เรียกวาธรรมเกิด หรือ
วาธรรมเตือน
กิเลสเกิดมี ธรรมเกิดมี กิเลสเกิดมี ธรรมเตือนมี อยางทีว่ านี้เปนธรรมเตือน
กลัวเราหลง เราเห็นวาอันนี้อัศจรรย สักเดี๋ยวก็ผดุ ขึ้นมาเปนคําเราไมลืม ถามีจุดมีตอ ม
แหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ นัน่ ออก งงละที่นี่ ตอมจุดนี่คือจุดที่มันสวาง เหมือน
ตะเกียงเจาพายุที่ไสมันสวาง นั่นละตอม ตอมแหงความสวางอยูที่นั่น ไมรูนะ ทาน
เตือน ถามีจุดมีตอมแหงผูรู ผูรูก็คืออันนั้นแหละ ไสตะเกียงที่สวางๆ อยูที่ไหนนั้นแล
คือตัวภพ งง แกตัวเองไมได
ถาไปกราบเรียนพอแมครูจารยมั่น ทานจะใสเปรี้ยงขาดในเดี๋ยวนั้นเลยก็ไดนะ
จะบรรลุธรรมปงเดี๋ยวนั้นเลย ติดอยูนั่นซิ นี่ละไมมีใครสอน ธรรมะทานเตือนถูกตอง
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แตเราไปงงเอง จุดตอมจีเ้ ขาไปตรงนั้น ถาพอแมครูจารยมั่นก็จะวา ก็ตรงนั้นแหละตอม
ปลอยไวทําไม นั่นละตอมฟนตอมไฟ ตอมภพตอมชาติอยูท ี่นั่น พูดงายๆ วางั้น มันจะ
ทิ้งทันทีเลย ผึงเลย อันนี้ก็งมไปงมมา แบกไปจากวัดดอยธรรมเจดียตอนเดือน ๓ ไป
นูนแลวกลับมาอีก มาวัดดอยฯ เดือนเมษา พฤษภา มาวัดดอยฯอีก กลับมาปลงกันตรง
นี้ละ จุดตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ ไดมาปรากฏเดนชัดในครั้งที่กลับมา
เที่ยวที่สอง พอผางนี้เทานั้น ตอมก็คอื ผูรู ผูรูนี้เรียกวาตอมอวิชชา เรารูไดเมื่อไร พอ
อันนี้ผานหมด อันนั้นหมดที่วาสวางไสว อันนี้เหนือนั้นอีกขนาดไหนพูดไมไดเลย หมด
ปญหาโดยสิ้นเชิงทันที นั่นเวลามันแกกันแกอยางนั้น
ปญหาอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย
แบกปญหาไปโนนกลับมาก็มาปลงที่วดั ดอย
ธรรมเจดีย เปนเวลาดูเหมือน ๓ เดือนมั้ง เดือนกุมภาฯ ไป แลวเดือนเมษา พฤษภาก็
กลับมา กลับมาวัดดอยฯนั่นละ มาปลงกันที่นั่น คําวาสวางไสวนี้ก็เลยเปนเหมือนกอง
ขี้ควายไป พออันนี้ออกหมดแลวความสวางที่เลิศเลอสุดสมมุติแลวอยูใตพื้นไมเห็น
ความสวางอันนี้ไปปดไวใหหลง พออันนี้ตกกระจายออกไปเทานั้นจาขึ้นมานี้มันมีอยู
แลวนั่น นี่ละจิตอัศจรรยอยางนี้ ขอใหทานทั้งหลายพิจารณา
พระพุทธเจาประกาศทั้งสามแดนโลกธาตุ พวกเราอยูโลกธาตุไหนถึงไมไดฟง
ไมไดพิจารณาใหไดรูบางในธรรมที่วานี่ ถาพูดถึงเรื่องธรรมอันนี้มันคึกคักนะ ดีไมดมี ัน
ฆาคนหมดนี่ อํานาจของธรรมมีกําลัง ไมใชอํานาจของกิเลสโมโหโทโสพอจะฆาคน พูด
ไปเฉยๆ ไมไดฆา นี่ผลแหงการภาวนาโดยลําดับ เอากายเปนที่ตั้ง พิจารณากายเขากาย
เรา กายสัตวกายบุคคล ทีแรกมันก็เปนอสุภะอสุภังสกปรกเต็มโลกเต็มสงสาร จากนั้น
รวมลงใน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทีเดียวครอบหมดเลย วาอนัตตาทีเดียวพรึบหมด มา
ยุติที่อนัตตา
เวลามันขึ้น จิตดวงเดียวนี้ทําไมมันเปนไดหลายอยางนักนา คือไมมีทพี่ ิจารณา
แลวมีอันเดียวที่รู นอกนั้นมันปลอยหมด ก็มีอนั เดียวเทานี้ เดี๋ยววาสุข เดี๋ยววาทุกข
เดี๋ยววาเศราหมอง เดี๋ยววาผองใส มันมีอยูตามความละเอียดของจิต คําวาเศราหมองก็
ละเอียดตามขั้นของจิต พอจับไดวาเศราหมอง ผองใสก็พอจับไดเทานั้น นี่ละทําไมมัน
เปนไดหลายอยางนัก เดีย๋ ววาสุข เดี๋ยววาทุกข เดี๋ยววาเศราหมอง เดี๋ยววาผองใส พอวา
อยางนั้นสงบจิตนิ่งเงียบที่นี่ เหมือนวาอุเปกขา วางเฉย แลวอันหนึ่งผุดขึน้ มาวา เหลานี้
เปนอนัตตาทั้งสิ้น ที่วาสุขก็ดี ทุกขก็ดี เศราหมองก็ดี ผองใสก็ดี ธรรมเหลานี้เปน
อนัตตานะ เทานั้นแลวนิ่ง
ตอนนั้นไมปรากฏวาทํางานอะไรเลย จะวาจดจอกับอะไรก็ไมใช ตอนนัน้ ตอน
วางเฉย จุดตรงกลางนั่นละจุดสุดทาย อยางพระอานนทตรัสรูธรรมบรรลุธรรมในวันทํา
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สังคายนา ทานก็มุงอยูขางนอกไมมาขางในมาปจจุบัน ทานไมปลอย พอทานปลอยเขา
มา นอน พอจะถึงหมอนนี่ปลอยหมดแลวนะนั่น เปนกลางแลวนั่น ผางขึ้นตรงนั้น อันนี้
ก็เหมือนกัน สรุปลงวาธรรมทั้งสิ้นเปนอนัตตานะ เทานั้นละ จากนั้นก็นิ่งแลวผางขึ้นมา
เลย หมดโดยสิ้นเชิง หายสงสัย เหมือนฟาดินถลม แตมันเปนในกายนะ กายไหวอยาง
รุนแรงทีเดียว กายกับจิต จิตกับกิเลสมันฟดกัน เวลากิเลสขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิง
ไมมีซากเหลืออยูแลว มันก็ผางขึ้นมาเลย นั่นละแดนอัศจรรย เหมือนฟาดินถลม แตฟา
ดินเขาก็อยูของเขา มันเปนในกายกับจิต กายกับจิตเหมือนวาฟาดินถลม มันรุนแรง
มาก นั่นละจุดสุดทายลงอนัตตา สําหรับเราเองลงตรงนั้น
ตอจากนั้นมาก็ไมเคยปรากฏวามีกิเลสตัวใด เปนลูกเปนหลานเปนเหลนของมัน
ที่แทรกขึ้นมาใหมามีปญหาวา กูฆาตั้งแตโคตรแซของมึง แลวมึงเปนลูกเปนหลานมา
จากใคร มึงเปนโคตรไหนอยางนี้ ใหไดมีปญหาถามมันอยางนี้ไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง
ตั้งแตบัดนั้นมา พากันจํา นี่ละกิเลส ถากิเลสหมดไปความยุงทั้งหมดสามแดนโลกธาตุนี้
หมดโดยสิ้นเชิง มีกิเลสตัวกอเหตุตงั้ แตสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดสุดยอดมา
รวมอยูที่ใจหมด พอขาดสะบั้นลงจากนี้แลวหมดโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือเลย จากนั้นมาก็
เรียกวานิพพานเที่ยง หรือธรรมธาตุก็ไดถาจะเรียกชื่อ
ทานจะไปเรียกหาอะไร ความพออยูก ับทานหมดแลวไปเรียกหาอะไร วุนไปไหน
เทานั้นละ นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรม แตสําคัญผูภาวนาตองขึน้ กับสติ สติเปนสําคัญมาก
ปลอยไมไดเลย สติสําคัญมากทีเดียวตั้งแตตนจนกระทั่งมหาสติมหาปญญา สติลมลุก
คลุกคลาน เอา ตั้ง มันลมก็ตั้ง การตั้งสตินี้เราไดพิจารณา เวลามันมีผิดมีพลาดตั้งไม
อยูแลวลมลงไป ตั้งขึ้นมา พลิกไปทางไหนๆ พิจารณาเปนเพราะอะไรถึงเปนอยางนี้
บางวันตั้งไดแนว แลวบางวันทําไมถึงเปนอยางนี้ เพราะความละเอียดมันไหวนิดหนึ่งก็
รูจิตนะ ไมใชมันเปนอยางโลกสงสารทั่วๆ ไปเปนกัน มันเปนอยูในสวนละเอียดของจิต
มันไหวนิดหนึ่งก็รู
เชน มีลักษณะผองใสหรือเศราหมอง สุขบางทุกขบาง พอรูเทานั้นละจับไดๆ
นํามาเปนปญหาถามตัวเอง เปนอะไรจิตดวงนี้ถึงเปนไดหลายอยางนัก เดีย๋ ววาสุข เดี๋ยว
วาทุกข เดี๋ยววาผองใส เดี๋ยววาเศราหมอง สุดทายจึงรวมยอดเขามาวา ธรรมที่วา
ทั้งหมดนี้เปนอนัตตานะ เทานั้น จิตหยุดไมทาํ งานอะไรเลย เรียกวาวางเฉย นี่เปน
ปจจุบันเต็มสวนแลวนะ ควรแกธรรมจะเกิดขึ้นอยางเต็มเหนี่ยว จากนั้นก็ผางขึ้นมาเลย
พระอานนทก็ปลอยหมดความกังวล ที่วาจะบรรลุธรรมในวันสังคายนา หวังอยูๆ มัน
ไมไดเขามาปลอยตรงกลางใหเปนปจจุบัน ทีนี้พอทานเขามาหมดแลวมาเปนปจจุบัน
ทอดอาลัย ก็ผางขึ้น

๕
อันนี้ก็เหมือนกัน พออันนี้รวมเขามาเปนอนัตตาเทานั้น พอเปนอนัตตาแลวก็
เปนอุเปกขา นิ่งเฉย เอาตอนนั้นละตอนนิ่งเฉย จะวาเจาะจงกับงานใดๆ ไมมีทงั้ นั้น
เวลานั้น เรียกวาอุเบกขาโดยหลักธรรมชาติ เปนปจจุบันในหลักธรรมชาติ ขึ้นตรง
นั้นเอง ผางเลย มันรูจนกระทั่งกิเลสกับจิตมันขาดจากกัน รูขนาดนั้นละ ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัติ
โลกนี้เราอยูดวยกันไมวาชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม กิเลสจะอยูบนหัวใจ ขึ้นจรวด
ดาวเทียมมากิเลสก็อยูบนหัวใจ ไมมีใครมีความสุขละ เอา เหาะเหินเดินฟามาเราวาเขา
เปนความสุข ใหดูกิเลสกับจิตอยูดวยกันนั่น อยูที่ไหนหาความสุขไมได พอกิเลสขาด
จากใจอยูที่ไหนสบายหมดเลย เขาใจเหรอ เอาละพอ
เมื่อวานนี้จนจะไปสลบไสลอยูที่งานเขา คิดดูซิเทศนได ๑๐ นาที บืนไดเทานั้น
หมดกําลัง มันจะสลบอยูในงานเขา โลกเขาไมรู เรารูคนเดียวเรา เขาก็รื่นเริงบันเทิง ได
หลวงตามาเปนประธานเขาดีใจ เรากําลังจะสลบอยูนี้เขาไมเห็น เมื่อวานนี้เปนวันที่
เพลียมากที่สุด มันจะกาวเขาขั้นสลบ เพราะฉะนั้นจึงเพลียทั้งวัน วันนี้พอลืมตาไดบาง
เห็นไหมฉันจังหันเมื่อเชานี้เกือบสามชั่วโมง เราปลอยตามเรื่องของมัน มันจะเปนอะไร
ใจดูธาตุดูขันธมันจะเปนอะไร เราปลอยมันเมื่อเชานี้ มันจะฉันอยางไรปลอยใหฉันเมื่อ
ฉันได เวลาฉันไมไดฝนนะ เวลาฝนก็อาเจียน อันนี้มันไมฝน ปลอยเลยหนุนเลยเมื่อเชา
นี้ ฟาดนี้ดูเหมือนจะสามชั่วโมงครึ่งมั้ง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

