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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความละเอียดของจิต 

 ใหพากันสนใจดูหัวใจเจาของนะ ทีท่านสอนใหภาวนา ไดแกการอบรมจิต จิต
มันลุกล้ีลุกลน ใหใชสติบังคับหรือคําบริกรรมคําใดก็ไดมีสติกํากับรักษา จิตมัน
หลุกหลิกๆๆ เมื่อมีสตจิับหรือใหมันทํางานเสียอยางใดอยางหนึ่ง เชนพุทโธ มีสตอิยู
กับพุทโธ ไมใหทํางานเรๆ รอนๆ ดงัที่เคยทํามา นั้นเปนงานของวัฏทกุข งานพุทโธกบั
สติติดกันนี้งานวิวัฏฏทุกขเปนสุขขึ้นมา  

อยากใหพี่นองทัง้หลายไดเห็นหัวใจดวงนี้ ดูโลกดูสงสารดูที่ไหนถาไมดูใจดวงนี้
เสียจะไมรอดนะ โลกมนักวางแสนกวางจิตใจกห็าประมาณไมได ดูกันวนัยังค่ําคืนยังรุง 
คิดปรุงตลอดเวลาหาสาระไมได เพราะฉะนั้นจึงใหมาทําประโยชนที่เปนสาระเสียบาง 
อยางนอยบาง มากกวานั้นฟดกันตลอดเลย เพราะการภาวนามีหลายขั้น ขั้นแรกลมลุก
คลุกคลาน สติสูกิเลสไมได ตั้งสตไิมคอยได หาอบุายวิธีการระงับ มีเครื่องสนับสนุนให
ระงับความฟุงซานรําคาญ เชนอยางผอนอาหาร อดอาหารบาง อดนอนบาง หลาย
ประเภทที่ทานทํา  

อยางที่เราเทศนอยูนี้เราเคยทํามาแลว จึงไดเตือนหมูเพื่อน ทําอะไรมันมักจะ
ผาดโผนสําหรับเราเอง ถาอดอาหารดีมันก็มีแตจะอดอาหารตลอด จนทองเสยี จนจะ
เขาพรรษาปพ.ศ.เทาไรนา มันจะไปจริงๆ ทอง ฉนัเทาไรไหลออกเลย แตก็ดีไดยาหมอ
เติ้งมาระงับดับ ไมอยางนั้นไประยะนั้นแหละ ไดยาหมอเติ้งเปนคนจีนมาระงับและดับ 
ทองมันจึงไมเสียตอไปและไมตาย นี่ละการอดอาหารอดนานๆ เสียทางธาตุขันธนะ คือ
มันไมมีอะไรยอย ดูมันจะเปนอยางน้ัน มันก็มายอยตัวเอง 

ทีนี้การภาวนาอดอาหารมันดีมันก็หนักทางดานภาวนาเรื่อย ไมคํานึงถงึธาตุถึง
ขันธ บทเวลาหันมามองดูธาตุขันธมันจะไปแลวนี่ จึงตองไดยับยั้งกันไวดวยยาอะไรตอ
อะไร จึงคอยมีชีวิตตอมา ทําความเพียรเพื่อฆากิเลสน้ีหนักมากไมใชธรรมดา เราไดทํา
แลวเต็มกําลังความสามารถ บางทีแทบจะไมอยู จะเปนจะตายมันก็ไมตายนะละ มันก็
ทนมาได คือการอดอาหารนี่ทําสติใหดีขึ้น การงวงเหงาหาวนอนก็ไมคอยม ีถาอดไปถึง
สองสามวันความงวงเหงาหาวนอนไมมี นอนนอยมาก สติดี ดีตลอด ทีนีเ้ห็นวาผลสติดี
ก็เลยไมคํานึงถึงธาตุขันธ ธาตุขันธเครื่องใชก็จะพงัไปอกีแหละ จึงตองมาเยียวยารักษา 
ทั้งรักษาจิตทั้งรักษาธาตขุันธดวย 

เวลามันเอากันจริงๆ มนัไมไดคํานึงคํานวณถึงธาตุถึงขันธนะ ระหวางธรรมกับ
กิเลสฟดกันบนหัวใจ มันเอาจริงๆ นะละ บางคืนนอนไมหลับเลยมันหมุนกัน ถึงขัน้
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สติปญญามกีําลังมาก ความเพียรไมมีหยุดหยอนเลย ตลอดเวลา เวนแตหลับ ดีไมดี
บางคืนนอนไมหลับ ความเพียรระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน เวลามันยังไมไดเหตุไดผล
อะไรนี้การภาวนาลมลุกคลุกคลาน ความขี้เกียจขี้คราน ความทอแทออนแอมาดวยกัน 
ความอุตสาหพยายามก็ดันกันเขาไป แลวคอยไดผลขึ้นมา หาวิธีทําหลายดานหลายทาง 
ทั้งอดอาหาร ทั้งอดนอน หลายแบบหลายฉบับ และการทดสอบทางปญญาดวย ตองใช
ปญญามาแนบอยูเสมอ 

ทีนี้จิตก็คอยสงบตั้งรากตั้งฐานได จิตสงางามขึ้นมาละที่นี่ ความเพียรก็หนักละ 
เมื่อความเพียรหนัก หนักเขาจนกระทั่งถงึยืนเดินนั่ง เวนแตนอนหลับ นอกนั้นมีแตการ
ประกอบความเพียร บางคืนนอนไมหลับเลย คือจิตทํางานระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน 
นี่ละการประกอบความเพียร เมื่อไดผานไปแลวมันก็รูเร่ืองรูราวแงหนักเบาของการตอสู
กับกิเลส จึงไดมาเตอืนหมูเพื่อนเสมอ เพราะเรามันเปนนิสัยผาดโผนอยู ทําอะไรรูสึก
จะผาดโผนโจนทะยาน มันเลยความพอด ี

อยูกับพอแมครูจารยมั่นทานก็เตือนเสมอ คือเอาผลของการภาวนาเลาถวาย
ทาน ทานฟงทั้งสองแง แงไดแงเสียทานฟง เราพิจารณาเอาตั้งแตแงได แงเสียไมคํานึง
ซี ธาตุขันธเสียลงไป ทานคอยเตือน ทานเตือนสวนมากทานจะยกมา สารถีฝกมาเขา
ตองหาวิธีฝกหลายอยาง เวลามามันผาดโผนโจนทะยานไมยอมฟงเสียงสารถีผูฝกมา 
มันผาดโผนมากนายสารถีก็ตองฝกทรมาน ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรใหกินน้ํา
ไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกระทั่งมามันคอยหายพยศลงมา การฝกก็คอย
ลดกันลงมา ทานสอนอยางน้ัน แลวก็เปนอยางน้ันจริงๆ  

พอจิตมันไดหลักไดเกณฑแลวการฝกประเภทนั้นมันก็ลดไป เปนแตความหมุน
กันกับธรรมเรื่อยๆ ไปอยางน้ันละ กิเลสตัวมืดบอดมันปดบังจิตใจใหมืดใหบอดนะ 
กลางวันพระอาทิตยรอยดวงก็ตามแตมันจะไมมองความสวางไสวของพระอาทิตย มัน
จะมีแตความมืดตือ้อยูภายในจิตใจละ นี่ก็เอากันอยางหนักเหมือนกัน แลวก็ผานไดๆ 
ที่เลาใหฟงนี่วิธีการหรืออุบายภาวนาเจาของ แตเราก็อยางวาละมันไมคอยเหมือนใคร 
จะทําอะไรใครมายุงไมได แนะเปนอยางน้ัน ออกกรรมฐานก็ออกคนเดียวเลย บอกวา
ปาชาอยูกับเรา เปนตายเรารูเราเอง เทานั้นละ มันก็ฟดกันเลย 

สุดทายกิเลสกับธรรมฟดกัน กิเลสก็ออนลงๆ ธรรมมีกําลังกลาฆากิเลสลงไดมุด
มอดภายในจิตใจ ใจก็สวางจาขึ้นมา นั่นการภาวนาทําอยางน้ัน บางทีก็เกดิความ
อัศจรรยในใจตัวเองเวลาจิตมันสวางไสวมากๆ แตกอนมันมดืตื้อ ครั้นเวลาฝกไปๆ 
เปนถึงขั้นอตัโนมัติแหงการภาวนาคือเปนไปเองๆ อยางน้ันมันไมหยุดไมถอย กลางคนื
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นอนไมหลับก็มี ตลอดรุงไมหลับ กลางวันมาจะนอนใหหลับมันก็จะไมยอมหลับ คือจิต
กับธรรมทํางานตอกันกับกิเลส มันหมุนกันตลอดเวลาเลย  

ลงทางจงกรมแลวไมรูจักขึ้น เอาจนกระทั่งกาวขาไมออก คอืมันลืมวันลืมคืน 
กาวขาไมออก หมดกําลังแลวไดพักสักทีหนึ่ง ถาวานั่งก็เหมือนกัน เหมือนหัวตอ วาเดิน
ก็เอาถาไดลงแลวจนกาวขาไมออกมนัถงึจะหยุด นั่นละการประกอบความเพียรหนัก
มากสําหรับเราผูมีนิสัยวาสนาไมกลาแข็งออนแอสูกิเลสไมได ตองเอากันอยางหนัก
ทีเดียว แตความเอากันอยางหนักนั้นนะมันเปนพลังทําใหเกิดอุบายตางๆ ภายในจิตใจ 
จิตใจคอยสงบรมเย็น คอยสวางไสว ทีนี้ความคิดความปรุงทั้งหลาย มุงไปในทางธรรม
ลวนๆ เลย ไมไดออกไปทางกิเลสตัณหา มีแตมุงตออรรถตอธรรม  

สุดทายจิตที่มันมืดตื้อมนัก็สวางขึ้นมาๆ สวางจนตัวเองก็อัศจรรย ไมใชธรรมดา 
มันสวางไสว มองไปทางไหนทะลุหมดเลย โลกน้ีกลายเปนโลกวางไปหมด ไมมีอะไรมา
ผานหัวใจ เวลามันสวางมันสวางอยางนั้น สุดทายมันก็วางไปหมด โลกธาตุนี้วางหมด 
มายอนทีหลังหัวใจก็มาวางอีก มาวางที่หัวใจ วางที่หัวใจ ปลอยวางที่หัวใจแลว นั่นละ
ที่นี่เปนจุดมุงหมายสวางจาขึ้นมา  

เวลามันหนักมันหนกัจริงๆ การประกอบความพากเพียร แตวิธีการภาวนามักจะ
แนบไปดวยการอดอาหารสําหรับเราเอง เอาจนทองเสีย คือมนัไดผลดี ไมคํานึงถึงธาตุ
ถึงขันธ คํานึงแตผลประโยชนที่จะได ธาตุขันธมันก็เสีย เอาจนกระทั่งโลกธาตุนี่วางไป
หมด นี่ละจิตดวงมันมืดบอดเวลาไดเปดออกดวยความพากเพียรไมหยุดไมถอยจติก็
คอยสวางไสวขึ้นมา สวางจาขึ้นมา สุดทายครอบโลกธาตุ จิตสวางน้ีครอบโลกธาตุ ไมใช
ธรรมดา นี่ละจิตที่เกิดขึน้จากการภาวนา 

ทําจิตใจใหสงบเสียกอน อยางไรก็ตามสตินี้ปลอยไมได สตสํิาคัญมาก ถาสติ
ติดกันกับความพากเพียรอยูเสมอ กเ็รียกวามีความเพียรไปตลอด ถาเผลอสติเมื่อไร
ความเพียรก็ขาด ความเพียรมารวมอยูที่สตินะ ถามีสติอยูทีไ่หนก็เปนความเพียร ขาด
สติแพล็บเดียวความเพียรขาดไปดวยกัน สติจึงเปนของสําคญั ทานแสดงไวเปนภาษา
บาลีวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไมมีเวนที่สติจะไมเขา
แทรกอยูตลอดเวลา นั่นละการทําความเพียร 

การประกอบความพากเพียร เวลาจิตมันหยาบนี่มันก็อยูในขัน้อสุภะอสุภัง ไป
เยี่ยมปาชาผีเปนผีตายผีสดผีแหงในปาชา แลวก็ยอนเขามาพิจารณาปาชาตัวเองใน
รางกายของเรามีอะไรบาง พิจารณาปาชาของตัวเอง ปาชาภายนอกเทียบกันไดทุกสัด
ทุกสวน ปาชาภายนอกก็ปลอย กลับเขามาพิจารณาปาชาภายใน สุดทายปาชาภายในก็
อิ่มพอ ปลอย จากน้ันจิตก็เปนความวางเปลาไปเรื่อยๆ 
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ทีนี้เวลามันวางโดยสิ้นเชิงแลวนี้ ทานบอกวานิพพานเที่ยงไมไดไปสงสัยถามใคร
ละ พระพทุธเจามีกี่พระองคไมไดไปทูลถาม วาทานเหมือนกันหรือผิดกันที่ตรงไหน
พระพุทธเจา หมายสวนใหญก็คือความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหมด ไมตอง
ถามองคนั้นองคนี้ละ แตถาถามถึงอาการของรูปของกายนี้วาพระพุทธเจาองคนั้นมี
รูปลักษณะอยางน้ันมีลักษณะอยางน้ัน พอจติเขาถึงขั้นบริสุทธิ์เปนอันเดียวกันแลว
พระพุทธเจาทางรูปทางนามมีไมมีมันเหมือนกันไปเลย พระพุทธเจากับเรากับใครมันก็
เปนอันเดียวกันบรรดาทานผูบริสุทธิ์ บริสุทธิ์อยางน้ันละ 

ใหพากันฝกหัดภาวนาบางนะ การภาวนานี่สําคัญมาก รูจุดหมายปลายทางของ
ตนเอง จิตนี้มันทองเทีย่วตลอดเวลา เกิดภพนอยภพใหญสูงต่ํา นรกอเวจีมันไปหมด 
ขึ้นสวรรคชั้นพรหมมันไป ขึ้นแลวลง ลงแลวขึ้นอยูอยางน้ัน ก็คือใจดวงนี้ แตเวลาชําระ
จิตดวงนี้ใหสงางามขึ้นมาแลวมันก็รูทิศทางของการเกิดการดับ การไปการมาของจิตที่
มันทองเที่ยวไปทางไหนบาง มันก็หักหามกันอยู สุดทายก็มาหักหามไดทีจ่ิต จิตตัวเศรา
หมองมดืตื้อนี่ถาเปนคนก็คนตาบอดเดินชนตนไมตนเสา ตกเหวตกบอ ใจบอดก็แบบ
เดียวกัน คิดทางที่ดิบที่ดไีมคอยคิด อันไหนที่จะเปนภัยแกตนมันชอบจะคดิอันนั้น  

ทีนี้พอไดระงับดับกันลงดวยจิตตภาวนามีสติเปนฐานสําคัญแลว จิตก็คอยสงบ
เย็นลงไปๆ จนกระทั่งสามแดนโลกธาตุนี้ปลอยวางหมดโดยประการทั้งปวง ไมมอีะไร
เหลือ แมที่สุดธาตุขันธของตัวเองทีค่รองหรือรับผิดชอบกันอยูก็ปลอยภายในจิต ไมยึด
ไมถอืเปนแตเพียงดูแลรักษากันไปเทานั้น เรียกวาปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ยังเหลือแต
ธรรมธาตุคือจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวเปนธรรมธาตุ จิตดวงนี้แหละเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่
แลวก็เปนธรรมธาตุ ธรรมธาตุกับนิพพานเที่ยงอันเดียวกัน ถึงขั้นธรรมธาตุแลวก็
นิพพานเที่ยง 

นั่นการฝก ทีนี้ฝกแลวการที่จะไปจะอยูจะเกิดในภพใดชาติใดมันตัดขาดสะบั้น
เขามา อยูในหัวใจที่ขาดแลวจากภพชาติทั้งหลาย เปนใจที่บริสุทธิ์ เปนใจที่เรียกวา
ธรรมธาตุ นี่ละหมด ใจหมดเหตุหมดผล ปจจัยที่จะมาสืบตอใหเกิดภพนั้นภพนี้สูงๆ 
ต่ําๆ ก็ไมม ี หมด เหลือแตเปนธรรมธาตุลวนๆ นั่นละทานวานิพพานเที่ยง เที่ยงทีใ่จ 
หายสงสัยในการเกิดการตายของตนภายในจิตนั่นแหละ ทีนี้ก็หายสงสัยไปเลย นี่ที่สุด
ของการภาวนา ที่สุดของการสรางความดีทั้งหลายดวยประเภทตางๆ แลวก็มารวมกันที่
จิตตภาวนาเปนทํานบใหญ เมื่อภาวนารวมตัวกันลงสุดขีดแลวก็มาหมดเหตุหมดปจจัย
ที่ตรงนั้นละ แลวสิ้นสุดการเกิดตาย ใจเปนนักทองเที่ยวก็มารูตัวในเวลานั้น เรียกวา
หยุดแลวการเกิดตาย ไมติดไมของกับสิ่งใดพอจะใหตั้งภพตั้งชาติในสิ่งนั้นๆ ไมมี 
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ดังที่ทานสอนไววาพระติสสะทานไดจีวรมา พากันตัดกันเย็บยอมเรียบรอยแลว 
พอดกีลางคนืทานเกิดอุบัติเหตุในธาตุขันธของทาน เลยตายปจจุบัน ทองเสีย ตาย
ปจจุบัน พอตายแลวแทนที่จะไปสวรรคนิพพานที่เจาของมุงมัน่มานานแสนนานกลับไม
ไป มาหวงจวีรผืนตัดเย็บยอมเรียบรอยแลวแตยังไมไดครองนี้เพียงอยางเดียว จิตเลย
มาเปนเล็นติดอยูในจีวรผืนนั้นเสีย พอทานสิ้นลงไปนี้ทานกม็าเปนเล็นหวงใยในจีวรติด
จีวร ไมยอมไปสวรรค-นิพพานซึ่งเลิศกวาจีวรนี้เลย มาติดจีวรของทาน 

พระพุทธเจาจึงรีบมารับสั่งพระ นี่ละใครจะรูจิตของพระติสสะเปนอยางไร แต
พระพุทธเจาทรงรูวาพระติสสะตายแลวแทนที่จะไปสวรรค กลับมาเปนเล็นติดอยูที่จวีร 
ไมยอมไปสวรรคนิพพาน พระพุทธเจาก็มาสั่งหามพระทั้งหลายไมใหมาแตะตองในจีวร
ผืนนั้น ซึ่งเวลานี้เย็บยอมเรียบรอยแลวตากไว แตเจาของตายไปเสียแลวกลับมาเปน
เล็นเกาะจีวรผืนนั้นอยู เพราะความหวงใยเสียดาย พระพุทธเจาหามไมใหพระองคใด
มาแตะ เพราะเวลานั้นพระติสสะกําลังหึงหวงมากทีเดียว ถามีใครมาแตะจะเกิดโทสะ
ความเคียดความแคนจะตกนรกไปอกี เลยหามไมใหมาแตะจีวร ตากไวอยางไรก็ใหตาก
ไวอยางน้ันแหละ 

นี่มีผูมาตัดสินนะนั่น ถาไมมีผูมาตัดสินแลวธรรมดาเจาของตายแลวจีวรใคร
อยากเอาไปใชที่ไหนก็แจกกันไป แตนี้ก็มีพระพุทธเจามาสั่งหามไมใหมาแตะจีวรผืนนี้ 
ทานติสสะน้ีทานบําเพ็ญเพื่อไปสวรรคนิพพาน ครั้นสุดทายแลวสวรรคนิพพานสูเปน
เล็นมาติดจีวรไมได ตายแลวมาเกาะที่จีวร ทานหามพระไมใหพระไปแตะ พอไดเวลา
เล็นตาย อายุเล็นประมาณสักเจ็ดวันละมัง เล็นตายแลวก็ไปสวรรค พระติสสะตายแลว
ไปสวรรค พระองคจงึรับสั่งใหพระเอาจีวรนี้ไปแจกใชกัน ตอนนั้นหามไมใหมาแตะ 
เพราะพระติสสะกําลังหึงหวงในจีวรมาก ใครมาจับมาแตะตองไมได จะเกิดความเคียด
แคนแลวจะตกนรก ทนีี้พระติสสะตายไปแลวคราวนี้ไปสวรรคแลว จึงรับสั่งใหพระมา
เอาจีวรผืนนี้ไปแจกจายกนั  

นี่ละเห็นไหมความละเอียดของจติ ตายแลวมาเปนเล็นตัวละเอียดๆ อยูในจีวร 
แทนที่จะไปสวรรค-นิพพานไมไป แตใครก็ไมเห็นพระติสสะตายแลวไปไหน มี
พระพุทธเจาเทานั้นทรงรูทรงเห็นวาพระติสสะไมไปไหน มาเกาะอยูที่จีวร เพราะความ
หึงหวงในจีวรของตน พระองคก็หามไมใหใครไปแตะตอง พระติสสะกําลังหึงหวงใน
จีวรจะเกิดความเคียดแคนแลวจะตกนรกไปเสีย ไมใหใครมาแตะตองจีวร จนกระทั่ง
พระติสสะตายจากเล็นนั้นแลว ไปสวรรค พระองคจึงรับสั่งใหนําจีวรนี้ไปแจกใชกัน 

นี่ละความละเอียดลออของตัวเล็น เล็นก็คือตัวจิตนั้นแหละมันมาเกาะเปนเล็น
อยูนั้น เมื่อพระติสสะไปสวรรคแลว ก็รับสั่งใหเอาจีวรนี้ไปแจกจายสําหรับผูที่จีวรขาด
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ใชไมไดก็เอาจีวรนี้ไปครอง นั่นละทานมีเหตุผลของทานอยางน้ัน จิตนี้ละเอียดมากนะ 
ใหเราดูตัวของเราเองดวยจิตตภาวนา จิตละเอียดสุดยอดแลวนี้มีอะไรแย็บเขามาผาน
จะรูทันทีๆ มาผานก็คือเร่ืองภพเรื่องชาตินะจะพาใหเกิดไปติดไปเกาะกับสิ่งน้ันๆ 

ทีนี้เวลาชําระนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว ใจก็ถอนจากสิ่งทั้งหลายมาเปนตัวของ
ตัว ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันอยูทีใ่จดวงนั้นแหละ จากน้ันก็หมดปญหาไปเลย นี่ละ
จิตตองไดฝกไดพิจารณากันละเอียดลออ เจาของเองทราบไมได ตองพระพุทธเจามา
ทราบให เราเอาใหมันรูในปจจุบัน มันยังติดยังเกาะอยูกับส่ิงใดมันก็รูภายในตัว พอมนั
ปลอยวางหมดแลวก็ไมมีอะไรตดิของ ดดีนิพพานเลย ทานวาบรรลุอรหันต เปนอยาง
นั้นละ จิตดวงนี้ละเอียดลมากขนาดนั้นละ ดวงพาเกิดพาตาย เพราะฉะนั้นเราจึงไดใช
การอบรมดวยการสรางความดีงาม เพื่อเปนอปุกรณหนุนกันไปในทางที่ถกูที่ด ี
จนกระทั่งถงึจุดหมายปลายทางจิตบริสุทธิ์แลวก็ผาน นิพพานไปเลย พากันจําเอานะ มี
เทานั้นละ เทศนเทานั้นละวันนี้ เหนื่อย  

วันนี้มีเทศนบางเล็กนอย การเทศนาวาการเราก็ไมเทศนทกุวันเพราะเหนื่อย 
เหนื่อยมาก การเทศนสอนคนก็เหนื่อย เทศนสอนเจาของก็เทศนสอนมาพอแลว ตั้งแต
ออกปฏิบัติเรียกวาเอาจริงเอาจัง เวลาเรียนหนังสือกท็ําภาวนา แตไมใหใครทราบนะ 
เพราะพวกนี้มันมีแตลิงแตคาง มันไมไดสนใจกบัการภาวนา เราพูดขึ้นมานี้มันจะแหย
เอาหลงทิศไปนะ ตั้งแตเราเดินจงกรมกลางคืนดกึๆ พอวางงานทางหนึ่งแลวลงไปเดิน
จงกรมเงียบๆ แลวมีพระองคหนึ่งเพือ่นกันนั่นแหละมา แลวทําอะไร เราก็เผลอไป เดิน
อะไรทําอะไร วาอยางน้ันนะ เพื่อนกัน มันก็เหมือนแขนซายแขนขวา จะเอาโทษเอา
กรรมกับใครก็ไมไดใชไหม เราก็ตอบมาดวยความโงของเรา เดินจงกรม วาอยางน้ันนะ 
เหอ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ ขึ้นเลยนะ รอเสียกอนๆ ใหเรียนหนังสือจบกอน
แลวคอยไปภาวนาดวยกัน แตความจริงมันไมไป มันพูดแหยเฉยๆ มันทําใหรําคาญ 

เพราะฉะนั้นจึงตองแกความโงเจาของเสียใหม เวลาดึกๆ ลงมาเดินจงกรม
เพื่อนฝูงเดินมา ทําอะไร ออ เปลี่ยนบรรยากาศ ไมไดบอกวาเดินจงกรม ถาวาอยางน้ัน
มันแหยเอา ตองบอกวาเปลี่ยนบรรยากาศ อยูกับหมูกับเพื่อนจิตมันไมไดปลอยนะ
ทางดานจิตตภาวนา มันหากเปนอันหนึ่งพูดยากนะ มันฝงลึกๆ เร่ืองภาวนาอยูลึกๆ 
เร่ืองลิงเร่ืองคางบางชะนีออกสูหมูสูเพื่อน เขาวาอะไรวากับเขา เขาเปนลิงก็เปน เขาเปน
หมูเปนหมาก็เปนกับเขา ในวงพระพูดหยอกเลนกัน แตเร่ืองภาวนาไมใหรู เราเรียน
หนังสืออยูเราไมเคยปลอยนะภาวนา มันหากเปนอยูในจิตนี่ละ  

เพราะฉะนั้นเวลาวางๆ มาแสดงกิริยาอยางหนึ่งออกมา เชนมันเปดเผยในการ
เดิน หมูเพื่อนมาถาม ทําอะไร เราเซอก็บอกวาเดินจงกรม เหอ เอาแลวนะ เหอ จะไป
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สวรรค-นิพพานแลวเหรอ ใหรอเสียกอนนะ เรียนจบแลวคอยไปสวรรค-นิพพาน
ดวยกัน ความจริงมันไมไป มันมาแหยเราเฉยๆ ทีนี้ก็พลิกใหมเวลามาเจอกันทีหลังเดิน
จงกรม นี่ทําอะไร เดินอะไร ออ เปลี่ยนบรรยากาศ ก็รอดพนไปได ไมอยางน้ันถกูมัน
แหยเอา 

ไอนี้มันเปนนิสัยของตัวเอง เรียนหนังสืออยูไมเคยละการภาวนา แตไมเคยพูด
ใหใครฟง  ไมใหใครรู ใน ๗ ปเรียนหนังสืออยูกวาจะไดออกปฏิบัติ ๗ ป จิตนี้รวม
ใหญไดสามหน นั่นละจิตที่รวมใหญปไปบวชพรรษาแรก ไปถามภาวนากับทานพระครู 
เห็นทานเดินจงกรมตอนเชา ตั้งแตเชานะๆ ทานลงเดินจงกรม เราก็สังเกต เพราะเรา
นอนอยูในโบสถ ทานอยูหลังโบสถหลังพระประธานมีเตียง พวกนาคทั้งหลายนอนอยู
ทางหนาโบสถ เราก็สังเกตทานอยูเวลาทานไปเดินจงกรมตอนเชาๆ ตอนตีส่ีตีหา พอ
สวางทานก็เขามาแลวก็ทําวัตร เสร็จแลวก็ออกบิณฑบาต นี่เปนปรกติของวัดโยธานิมิตร 

พอเสร็จแลวก็ถามทานเรื่องภาวนา ภาวนาทําอยางไรอยากภาวนา เออ ใหเอา
พุทโธนะ ทานวาอยางน้ัน เราก็เอาพุทโธ ทานบอกวาทานเองทานก็เอาพุทโธ เราก็วา
พุทโธเรื่อยไป เราเรียนหนังสืออยู ๗ ปจิตรวมใหญสามหน มันอัศจรรยไมลืมนะ ถาลง
ไดรวมไดหนหนึ่ง มันเปนเชื้อลึกมากใหติดอยูภายในใจ อยากทําภาวนา เรียนหนังสือ
อยู ๗ ป จิตรวมไดสามหน นั่นละออกไปทีนีถ้ึงไดเอาใหญเลย ออกไปก็เอาใหญจริงๆ 

แตไมมีใครรูนะ เวลาเรียนหนังสือกับหมูกับเพื่อนไมใหใครรู มีแตละครลิงพูด
หยอกเลนกันอะไรตามประสาพระ ไมใหนอกเหนือธรรมวินัยไป แตเร่ืองภาวนาไม
แสดงไมใหรู เวลาจําเปนไดตอบออกไปก็ตอบอยางน้ัน ตอบทีแรกตอบตรงไปตรงมา 
พระเขาก็แหยเอาละซิ เหอ จะไปสวรรค-นิพพานเดี๋ยวนี้ รอเสียกอนนะ เรียนจบแลว
คอยไปดวยกัน ความจริงมันไมไป มันไมสนใจ มันพูดแหยไปอยางน้ันละ นี่เราก็หลบ
หลีกไป พอเดินจงกรมกลางคืนเพื่อนฝูงเดินมา ทําอะไร ออเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรียน
หนังสือนานดูหนังสือนาน เปลี่ยนบรรยากาศ เร่ืองก็ผานไป ไมมีเร่ืองอะไร ถาวาภาวนา 
เหอๆ ขึ้นเลย จะไปสวรรค-นิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ เพราะฉะนั้นจึงไมบอกใหใครทราบ 
เปนอยูในใจ เรียนหนังสือก็ภาวนา แตไมบอกใหใครทราบ  

ตอนออกแลวทีนี้ขึ้นเวทีแลวนี้ฟดกันเลยละ ตั้งแตนั้นมาขึ้นเวทีพรรษา ๗ หยุด
เรียน มาอบรมกับพอแมครูจารยถึงพรรษา ๑๖ เปน ๙ ป ออกปฏิบัติภาวนาไปองค
เดียวๆ ตลอด ไมเอาเพื่อนฝูงไปดวย นิสัยเราเปนอยางน้ัน เวลาออกปฏบิัติแลวยิ่งแลว
ใครจะไปติดตามไมได อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันก็ตาม มันหากเปนของมันเองใน
จิต นั่นก็ ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ออกปฏิบัตถิึงพรรษา ๑๖ จําไดจนกระทั่งวันที่ ๗ 
พรรษาถึง ๑๖ พรรษา นั่นละฟดกันตลอดเหมือนตกนรกทั้งเปน หาความสุขไมได ฆา
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กิเลสเอาอยางหนัก ไปคนเดียวๆๆ ตลอด พรรษา ๑๖ จึงไดตดัสินกนัลงได พรรษา 
๑๖ ตดัสินขาดสะบั้นเลยเรื่องวัฏวนวัฏจิต ขาดสะบั้นไมมีเงื่อนตอกันเลย นี่ฝงวัฏวน นี้
ฝงแหงวิวัฏฏจิต ฝงแหงพระนิพพานอยูคนละฝง เอาใหขาดสะบั้น หายสงสัยไมตองไป
ถามใคร 

พระพุทธเจาแสดงวาสนฺทิฏฐิโก ประกาศขึ้นกับหัวใจดวงใดไมตองไปทูลถาม
พระพุทธเจา รูเอง นี่ก็ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป จึงตัดสินกันลงได 
แลวจะไปถามใคร พระพุทธเจาประกาศไวแลววาสนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูผลงานของ
ตัวเอง ทีนี้เราเวลารูผลงานของเราขนาดไหนก็รูไปตามนั้นสนฺทิฏฐิโก ไปเรื่อยๆ จน
กระทั่งสนฺทฏิฐิโก ขั้นสุดทายก็รูเอง ขาดสะบั้นไปหมด วัฏวนภายในจิตใจขาดมันก็รู  

ทีนี้ส้ินเสร็จแลว ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ก็มาลงในจุดนี้ละ รูตัวเองโดยลําดับ 
ถึงขั้นสนฺทิฏฐิโก วาระสุดทายก็ที่วัดดอยธรรมเจดีย วัดดอยธรรมเจดียนี่สําคัญอยูนะ
กับเรา ทีแรกมันก็แสดงฤทธิ์เดชแหงความสําคัญของธรรมใหรูอยูเห็นอยู อัศจรรย
ตัวเองก็ไปอศัจรรยอยูที่นั่นทั้งๆ ที่จิตยังไมหลุดพน มันหากเปนความแปลกประหลาด
อัศจรรยใหเห็นอยูกับหัวใจที่ปฏิบัติอยูตลอดเวลานี้แหละ จากน้ันมาก็ไปอัศจรรยขั้น
สุดทายอยูทีว่ัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงพอดี บอก
ไดกระทัง่เวลา นั่นละขั้นสุดทายไปปลงที่วัดดอยธรรมเจดีย ดูวาวันที่ ๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ ขาดสะบั้นออกจากกัน เกิดความอัศจรรย นั่นละอัศจรรยสุดยอด จากน้ันแลว
ไมมีคําใดที่จะพูดอัศจรรยไดอกี ขั้นสุดทายลงตรงนั้นละ พ.ศ.๒๔๙๓ เปนพรรษา ๑๖ 

นี่ก็มีเพื่อนองคหนึ่งนะ เราก็ระลึกถึงคุณทานไมลืม คืออันใดที่เปนอยูภายในจิต
ของเราเราจะรูภายในจิต ไมบอกใคร เชนอยางภาวนาอยูพอจิตรวมลงไปสงบลงไปมตีา
ปะขาวมา เดินมายืนตรงหนา ทั้งๆ ที่จิตรวมนะ มันออกมาแสดงภาพตาปะขาวมา มาก็
มายืนตรงหนาเรานับขอมือ หก เจ็ด แปด พอขอมือที่เกาปบแลวมองมาหาเรา ทางนี้ก็
รูรับกันปบเลยวา ๙ ปสําเร็จ สําเร็จมันมีอยูสองแง ๙ ปตัง้แตบวชมาถึงวันสําเร็จเปน
เวลา ๙ ป อีกอันหนึ่งตั้งแตออกปฏิบัติ ๙ ป จึงสําเร็จ  

มาถึง ๙ ปจิตยุงเหมือนไฟเผาหัวอก โอย มันจะสําเร็จอะไร ๙ ป ตอนที่เปนนั้น
ก็พรรษา ๗ ออกปฏิบัตทิีแรก มาถึงพรรษา ๙ มันก็ไมไดเร่ืองอะไร ไฟเผาหัวอก โอ 
ไมใชละพรรษา ๙ นี่นะ ถาอยางน้ันตั้งแตปฏิบัตนิี้เอา ๙ พรรษานั้นแหละ ตัดสินกนั
ตรงนั้นตามความรูอันนี้ พอออกพรรษาแลวยังไมสําเร็จ แตจิตละเอียดมากนะ หากไม
สําเร็จ เลยมีเพื่อน คําวาเพื่อนนี่หมายถึงผูฝากความคิดจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายกันจริงๆ 
ไมใชไปเลาใหพระฟงสุมสี่สุมหานะ พระสุมสี่สุมหาไมรูเร่ืองอยางน้ี ตองผูปฏิบัติ
ดวยกัน เคยคุยกันมาแลว 
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ตอนนั้นออกพรรษาแลว จิตมันละเอียดมาก แตมันยังไมสําเร็จซิ ก็เลยเอาทีนี้
ผมจะเลาความโงใหทานฟง เปนอยางไรเลาซิ ก็นี้ภาวนาบอกวา ๙ ป สําเร็จ ผมก็
ดําเนินมา ๙ ปตั้งแตบวชมา แลวเปน ๙ ปสําเร็จ หรือวาเปนอยางไร ทีนี้ ๙ ปนั้นบวช
มาจิตเปนไฟมันไมไดเร่ือง ทีนี้ ๙ ปนี้ออกพรรษาแลวในวันนี้จิตละเอียดก็จริง แตมัน
ยังเราก็บอกวายัง ไมสําเร็จ นี่ออกพรรษาแลววันนี้มันยังไมสําเร็จ ทานองคนั้นทานก็ดี
ทานแกให เราไมลืมคุณทานนะ  

โอย ไมใชอยางน้ี คําวา ๙ ป พอออกพรรษาปบเปน ๙ ป พรรษานี้ตองไปชน
พรรษาหนาซิ ทานวาอยางน้ัน เปนเวลาที่จะบําเพ็ญและบรรลุธรรมไดสบายๆ จากนี้ไป
อีกถงึพรรษาหนาถาเขาพรรษาปบเมื่อไรแลวคําวา ๙ ปก็ส้ินสุดลง เหอ อยางน้ันเหรอ 
เอาอีก ฟาดทีนี้เดือนหก แนะเราก็ไมลืมนะ  ดงัทีว่าวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละไป
ลงกันจุดนั้นเปน ๙ ป ยงัไมเขาพรรษา เดือนหก เราก็ไมลืม ก็เปนจริงๆ เออใช ใชได 
ไมสงสัยเปนจริงๆ ใน ๙ ปนั้น 

มันหากเปนในจิต ถามนัเปนในใจแลวจะไมเลาใหใครฟงนะ เราจะเก็บของเรา
จนกระทั่งมนัหมดวิสัยของตัวเองแลวควรจะระบายใหใครฟงเพื่อความชวยเหลือกันเรา
ก็เลา อยางที่เลาใหพระเพื่อนกันฟง ที่วา ๙ ปสําเร็จ นี่มันออกพรรษาแลวมันยังไม
สําเร็จ วาอยางไร จิตนี่ยอมรับวาละเอียดแตมันยงัไมสําเร็จ โอ ก็มันพึง่ออกพรรษา มัน
ตองเอาตัง้แตนี้ไปถงึชนพรรษาหนาซิ ทานพูดนะ เปนเวลาที่ทําความเพียรไดตลอด 
สําเร็จไดสบาย เวลานี้มันพึ่งออกพรรษา จนกระทั่งเขาพรรษาหนา ๙ ปถึงจะหมดไป 
เหอ อยางน้ันเหรอ ซัดอีก พอดไีปถงึเดือนหกไมถึงวันเขาพรรษา ขาดสะบั้น เปนอยาง
นั้นละ 

คือการเลาใหเพื่อนฝูงฟงตองเลาใหเฉพาะผูที่ปฏบิัติดวยกันจริงๆ จังๆ นะ 
ไมใชตาสีตาสาก็เลา โอยไมได จิตดวงนี้ไมมีเลย ไมใหใครรูงายๆ ละ ถาผูหวังพึ่งเปน
พึ่งตายจริงๆ ก็อยางทีว่าละเลาใหทานฟงทานก็แกปุบเลย มันพึ่งออกพรรษา มันตอง
ไปชนพรรษาหนาฤทธิ์ของ ๙ ปนี้ถงึจะหมด เหอ อยางน้ันเหรอ ก็เปนจริงๆ ซัดกันถึง
เดือนพฤษภา ยังไมเขาพรรษาขาดสะบั้นไปเลย เลาใหทานฟง เอาละทีน่ี่เสร็จแลวดัง
ที่วาจริงๆ แนะมันก็แนนะไมไดสงสัยเลย  

ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นจากใจ วันนั้นมาจนกระทั่งถงึวันนี้มีกิเลสตัวใดเทาเม็ด
หินเม็ดทราย ที่จะแทรกขึ้นมาใหจิตใจกําเริบ วารักบางชังบางเปนตนนะ ไมมีเลย หมด 
นั่นมันถึงแน ถาวาหมดหมดจริงๆ คนหาที่ไหนก็ไมเจอ กระแสของกิริยาอาการมันพูด
ไดทําได เผ็ดๆ รอนๆ ก็ได แตจิตมันเปนอีกอยางหนึ่ง เชนอยางดุดาวากลาวใครตอ
ใครเผ็ดๆ รอนๆ มันเปนธรรมไปเสีย ไมไดเปนความโกรธความโมโห ถาหากวามีกิเลส



 ๑๐

อยูในนั้นพอโมโหทางนี้เปนไฟกอนแลว นี่มันไมเปน พากันจําเอานะ เอาละวันนี้สาย
แลว 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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