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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

กิเลสตั้งอยูในจิตของพระอรหันต 
 

กอนจังหัน 
 

 ทุกองคทีอ่ยูสถานที่นี่และมาใหมซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเรื่อยๆ นี้ ใหพากันสังเกตใหดี
มาตาใหดู สติติดแนบกบัตากับหูไปเรื่อยๆ จะไดส่ิงที่ดงีามติดตัวๆ ไปจากทางตาทางหู ให
สังเกตดวยด ี ที่พระเราเลอะเทอะทุกวันนี้มันไมไดมีอรรถมีธรรมติดใจนะ มีแตมูตรแตคูถ
คือกิเลสตัณหาความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นไปกับมตูรกับคูถที่เปนของสกปรกใน
สายตาของธรรมนั้นแล โลกจึงรอน ในโลกนี้ศาสนามีเต็มโลกเต็มสงสารมคีวามหมาย
อะไรบางไหมละ กอความเดือดรอนแกกัน ไมใชศาสนธรรม มันเปนศาสนะของกิเลส คํา
สอนของกิเลส สอนคนใหย่ํายีตีแหลก เห็นแกไดเห็นแกเอา อวดอํานาจ อวดฤทธิ์อวดเดช 
ซึ่งฤทธิ์เดชเหลานั้นมันก็กลับเขามาทําลายตัวเอง ทั้งผูอื่นใหเดือดรอนไปตามๆ กัน ทั้งๆ 
ที่ศาสนามีเต็มโลกเต็มสงสาร พิจารณาซิ มันนาพิจารณานะ 

ไมวาที่ไหนศาสนามีทั้งนั้น ศาสนาเปนกองทัพ เปนกองฟนกองไฟ ยกทัพตีกัน
แหลกอยูเวลานี้ มีแตศาสนาไปตีแหลก ถาศาสนธรรมทานไมตีแหลก มีแตกระจาย สมัคร
สมาน อยูใกลอยูไกลสนิทติดพันกันดวยน้ําใจที่มีตอกัน อันนี้ไมใชน้ําใจนะ มันน้ําไฟเอาไป
เผากัน ใครก็วาของใครดีๆ ตางคนตางดีก็เขามากัดกันซิ มนันาทุเรศนะศาสนามีเต็มโลก 
แตหาความสุขใหโลกผูถอืศาสนานั้นๆ ไมมีเลย เราอยากวาไมมีเลย สงเสริมไปทางไหนมี
แตฟนแตไฟ ฆาพอฆาแมก็ไปสวรรค ฟงซินะ อดุมคติ ฆาพอฆาแมก็ไปสวรรคๆ  

ทานทั้งหลายอยากไปสวรรค อยูใตศาลานี้มีใครอยากไปสวรรค กลับไปใหไปฆาพอ
ฆาแมของตวั กลับไปบาน จะไดหล่ังไหลขึ้นสวรรค นี่ละศาสนาสอนใหคนไปสวรรคอยางน้ี 
แบบนี้แบบฆาฟนรันแทง ทําความชั่วชาลามกที่ไมพึงปรารถนาตอกันเลย แลวก็ไป
สวรรคๆ มันแหวกแนว นี่ละสวรรคแหวกแนว การกระทําแหวกแนวของอรรถของธรรม
เปนอยางน้ัน ถาการทําโดยธรรมแลวจะทํากันไดลงคอยังไง พอแมมาตัง้แตวันเกิด เล้ียง
เรามาใครเลี้ยงเรา กพ็อก็แมเราเลี้ยงมา ทุกขจนหนโลกไมยอมใหลูกตาย ทนทุกขทน
ทรมาน พอแมจะอดจะอิ่มขนาดไหน ขอใหลูกไดทรงตัวไดอยูไดกิน กินแลวเลนสนุกสนาน 
พอแมนี่หอเห่ียวจิตใจ 
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ทั้งวันทั้งคืนวิ่งเตนขวนขวายหามาเพื่อลูกของตนแตละคนๆ ครั้นโตขึ้นมาแลวก็
กลับไปฆาพอฆาแม แลวตัวเองก็ไปสวรรคใหพอแมลงนรก ฟงซินะมันฟงไดไหม คําสอน
ของมนุษยเรามีเหรออยางนี้ เดี๋ยวนี้มันมีแลว เพราะมนุษยนี้มันมีส่ิงที่เปนฟนเปนไฟเผา
ไหมภายในจิตใจ ไมใหระลึกถึงบุญถงึบาปไดเลย ปนเกลียวกันกับความจริง ความจริงไม
ยอมรับ ถาของจอมปลอมแลวชอบกันทั้งน้ันๆ นี่ละพิจารณา 

แลวยนเขามาศาสนามีอยูในเราหรือไม เชนเราถือพุทธศาสนา พุทธศาสนามีอยูใน
ตัวของเราหรือไม หรือมีตั้งแตส่ิงทีจ่ะทําลายตัวและผูอื่น นี่ก็ไมใชศาสนาเหมือนกัน ถา
วาศาสนธรรมก็เรียกวากิเลสเขาแทรก โจรมารเขาแทรก มหาภัยเขาแทรก ศาสนาน้ันๆ จะ
เลิศเลอขนาดไหนก็ตามถานี้เขาแทรกและเห็นตามอันนี้แลว จะเปนฟนเปนไฟไปดวยกัน 
คําวาศาสนาเปนลมปากพูดเฉยๆ ถาจิตใจไมใฝฝนกับอรรถกับธรรมซึ่งเปนความจริงแลว 
ศาสนาไหนก็เถอะไมมีชิน้ดีเลย ถาตั้งใจปฏิบัติตามความสัตยความจริงแลวก็ด ี

หลักใหญคือพุทธศาสนานี้ไมมีที่คัดคานตานทานไดเลย ยอมรับรอยเปอรเซ็นต เรา
กราบราบทีเดียว เพราะไดคุยเขี่ยขุดคนกันบนเวทีแหงการปฏิบัติตามทางของศาสดาที่เคย
ปฏิบัติมาแลว ไดขุดคนมาทุกส่ิงทกุอยางเต็มกาํลังความสามารถ จึงสามารถมาพูดใหพี่
นองทั้งหลายฟงเวลานี้ เราพูดเราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ วาอัน
นั้นสูงอันนี้ต่ําเราไมมี ธรรมนี่เรียกวาโลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลกตลอด ตั้งแตพื้นๆ 
ของธรรมก็เหนือโลกแลว และยิ่งสูงสุดของธรรมก็เลิศเลอ นี่เปนธรรมคําสอนพระพุทธเจา 
แลวเปนยังไงมันติดใจเราไหมเราถือพุทธศาสนา หรือมีแตความดีดความดิ้น ความ
เพลิดเพลินไมรูจักเปนจักตายนั้นเหรอ นั่นไมใชศาสนา 

ศาสนาตองรูจักตาย มรณัสสติ ทานสอนใหพิจารณาเรื่องความตาย อยาฟุงเฟอเหอ
เหิมจนเกินไป ปาชามีตดิตัวอยูกับทกุคนๆ ใหเล็งดูปาชา เมื่อถงึวันตายแลวตายดวยกัน 
ไมวาเศรษฐี กุฎมพี คนทกุขคนจน ตายดวยกัน เมื่อ มรณัสสติ คือความตายเตือนอยางน้ีก็
รูเนื้อรูตัว รีบเรงขวนขวายหาความดีงามใสตัวเอง ผูนี้ไมเสียทาเสียที ทานจึงเรียกวามรณัส
สติ เปนธรรมอันเลิศเลอสําหรับผูนํามาปฏิบัติ จะไดสติสตังกลับเนื้อกลับตัว ถาใครเปนคน
ชั่วชาลามกก็กลับเนื้อกลับตัวได ถาใครไมเชื่อธรรมแลวตายทิ้งเปลาๆ ใหพากันจํา 

พระเราก็ใหมีสติสตัง จึงเรียกวาพระ พระตามทางของศาสดาเปนพระที่มีสติมี
ปญญา มีสังวรธรรม ความสํารวมระวังตนเสมอ ไมลืมเนื้อลืมตัว นี่เรียกวาพระที่จะกาว
เดินเพื่อมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดา ถาเลอะๆ เทอะๆ ไปจากนี้ใชไมได เวลานี้
เปนยังไง ตัวของเราเองไมใชมีอลัชชเีต็มตัวแลวหรือ ไมรูจักอายบาป อลัชชิตา แปลวา ผู
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หายางอายไมได ไมมีความละอายบาปกรรมอะไรทั้งน้ัน เรียกอลัชชติา แลวเปนยังไงพระ
เณรเรา เปนอลัชชิตาหรือไมอลัชชิตา ตลอดประชาชนนั่งอยูนี่ อายบาปไหม ถาไมอายบาป
ก็พวกอลัชชเีต็มศาลาวัดปาบานตาด ทั้งพระทั้งโยม มีแตพระแตโยมเปนอลัชชี เมือ่มีแต
อลัชชีแลวก็เปนไฟทัง้กอง เราจะอาศัยที่ไหน 

เวลานี้โรคน้ีกําลังระบาดสาดกระจายออกไปดวยอลัชชิตาบุคคล อลัชชิตาพระภิกษุ
เหลานี้มีเกล่ือนเวลานี้ ยิ่งแสดงออกเปดเผยมากมาย เปนอลัชชีๆ ไมกลัวบาปกลัวกรรม มี
ตั้งแตจะเอาใหไดอยางใจๆ พูดอะไรออกมาพดูดวยความเคียดแคน ความโมโหโทโส 
ความผูกกรรมผูกเวร เหลานี้มีแตฟนแตไฟจะมาเผาไหมตนเองและผูอื่นไดทั้งน้ัน ใหเรา
พินิจพิจารณา เราเปนชาวพุทธนะ อยาเห็นแกดีดแกดิ้น อยาเห็นแกได ส่ิงที่ไดมาคอือะไร 
นั่นละคือยาพิษ คอืฟนคือไฟก็ม ี ทีไ่ดมาเปนบุญเปนคุณก็มี ถาไดมาดวยการคัดเลือกโดย
อรรถโดยธรรมแลวจะมีแตความดีติดเนื้อติดตัวและตลอดไปดวย ถาไมสนใจในอรรถใน
ธรรม ทําตามสันดานหยาบชั่วชาลามก จะขนแตฟนแตไฟมาใสตัวนั่นละ นั่นเรียกวาการ
สรางบาป หาบฟนหาบไฟมาเผาหัวอกของตน ใหพากันจําทุกคนๆ นะ 

พระเราใหมีขอวัตรปฏิบัติใหละเอียดลออ ทําขอวัตรปฏิบัติอันใดใหมีสติติดแนบๆ 
จากน้ันก็ปญญาใครครวญ นี่เรียกวาพระที่เรียบรอย พระมศีีลาจารวัตร เขาทางดานของ
เจาของในการแกกิเลสก็เหมือนกัน อยาทําทอแทออนแอ กิเลสไมเคยออนขอตอใคร ใคร
เผลอมันซัดทั้งนั้นแหละกิเลส กิเลสน้ีตัวเกงมากทีเดียว มีแตธรรมเทานั้นแหละเหนือ ทาน
วา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติเขาไปตรงไหนกิเลสเกิดไมไดนะ ที่มีอยูกห็มอบๆ สติเปน
สําคัญ พอเผลอสติ กิเลสโผลออกมาแลวเปนไฟเผาเจาของพรอมแลวกบัสังขารที่คิด ให
คิดขอนี้ใหดนีักปฏิบัติเรา กิเลสจะเกิดขึ้นจากสังขาร กิเลสเกิดเพราะมีส่ิงผลักดันอยูภายใน 
มันอยากใหคิดใหรูใหเห็น อยากทําทุกส่ิงทกุอยางอันที่จะแหวกแนวจากอรรถจากธรรมลง
สูนรก มันอยากเต็มหัวใจ 

เพราะฉะนั้นใหมีสติบังคับในหัวใจที่มันกําลังอยากๆ นั้น ตีลงไป แลวเอาสติติดนั้น 
หรือเอาคําบริกรรมปดปากชองของกเิลสจะเกิดขึ้นมา ดวยพุทโธ ดวยสติ สติติดอยูกบัปาก
ทางที่กิเลสจะเกิดขึ้นมา ชองกิเลสจะเกิดขึ้นมา กเิลสจะหมอบ จิตใจจะมีความสงบเย็น ให
จําเอานะ สติหรือคําบริกรรม คําบริกรรมนั้นเปนสังขารเหมือนกัน แตเปนสังขารฝายมรรค 
เปนสังขารฝายธรรมดับกิเลสได สังขารฝายกิเลสดับธรรมได มีสองอยางเปนขาศึกกัน 
เพราะฉะนั้นจงเปนผูมีสติรอบตัวเองอยูเสมอ ขอวัตรปฏิบัติใหเรียบรอยทุกอยาง ภายนอก
ก็ใหเรียบรอย ภายในก็ใหเรียบรอย ดวยความมีสติ เอาละทีนี้จะใหพร 
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หลังจังหัน 
 

 วันนี้ทั้งฆราวาสทั้งพระจะไปประชุมกนัที่โรงแรมรัตนโกสินทร เวลาดูเหมือนบาย
โมงหรือไง จะไปประชุมกันคัดคานที่พวกเปรตพวกผีที่จะมากัดตับกดัปอดของ
พระพุทธเจา คือศาสนสมบัตินั้นไปเปนสวนบุคคล ซึ่งขัดตอหลักธรรมหลักวินัยหลัก
ศาสนาอยางยิ่ง อยางน้ีมันก็ทําลงไดวางั้นเถอะ นี่ละผูหยาบมันหาแตเร่ืองขวางโลกขวาง
สงสาร พวกนี้ถาพูดถึงตามความนิยมของโลกกว็า เขาเปนหนึ่งเลยละความรู ทั้งเปนนัก
กฎหมายการปกครองทกุอยางรอบหมดพวกนี้ แตมันไมไดนํากฎหมายออกมาใชซิ เวลานี้
มันกําลังเอากฎหมอยกฎหมามาใชมันถึงเดือดรอน พูดอยางน้ีหยาบไหม พิจารณาซิ ที่ทํา
นั้นเกิดความเดือดรอนแกโลกฉิบหายวายปวงไปหมด คาํพูดเชนนี้เพื่อชําระอันนั้น จะ
สกปรกหรือหยาบโลนไปไหน เอาเทียบกันซิ นี่ละภาษาธรรมทานพูดอยางน้ี 

น้ําชะลางส่ิงสกปรกคือธรรมะ กฎหมายก็เปนกฎของธรรมชาติ ที่โลกทั้งหลายอยู
รวมกันเปนหมูเปนพวก ตองมีขอบเขต ตองมกีฎขอบังคับที่เปนธรรมใหนําไปปฏิบัติเพื่อ
ความสงบรมเย็นตอกัน ใครผิดใครถูกวินิจฉัยใครครวญ จึงตองมีทัง้ผูพิพากษา ศาลฎีกา 
ทุกประเภท เชน เมืองไทยของเรา ก็มีมาเพื่อระงับดับทุกขของสัตวโลกทีไ่มลงรอยกัน ให
ศาลเปนผูวินิจฉัยใครครวญแลวตัดสินออกมา และใหปฏิบัติตามนั้น ความมีอํานาจมากก็
คือศาล มี ๓ อยางหรือไงเราลืมๆ เสีย คือศาลเปนที่ไวใจของชมุชน ทางกฎหมายเปน
อยางน้ัน ถากฎหมอยเขาไปแทรกแลวก็เอียงโนนเอียงนี้ เห็นแกพรรคแกพวก ตดัสนิไม
เปนอรรถเปนธรรม ผูไดรับก็เกิดความเดือดรอนเพราะไมเปนธรรม ถาตัดสินเปนธรรม
แลวก็ยอมรับกัน เพราะผูพิพากษาเหลานี้ตองเปนผูมีธรรม ถือธรรมเปนรากฐานสําคัญ 
คือโลกไววางใจ ตายใจได ยอมรับได 

แตเมื่อกฎหมอยแทรกเขาไปนั้น เชนคนทุจริตอยูในนั้นไมเปนธรรม นั่นเรียกกฎ
หมอย มันจะเอากฎหมายออกมาใชพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง เห็นแกพรรคแกพวก เห็นแก
หมูแกเพื่อนไปเสีย ยิ่งกวาเห็นแกสวนรวม เห็นแกความยุติธรรมที่จะทําโลกใหเย็น โลกก็
รอนไปตามกฎหมอยนี่ละ กฎหมอยมันแทรกศาลมันก็แทรกอยางน้ี แลวหยาบไหมพูด
อยางน้ี ของปลอมเขาไป ของไมมคีาไมมีราคาทําความเสียหายแกผูอื่น หยาบขนาดไหน
นั่น ถงึขั้นความเสียหาย การพูดเพื่อชะลางอนันั้นเขาไปอยางน้ีหยาบที่ตรงไหน นั่นละ
ภาษาธรรม 
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เราพูดจริงๆ ที่เราพูดทั้งหมดเราไมเคยไปนึกวาเอาความหยาบโลนอะไรมา
กระแทกแดกดันกัน เราไมมี ลงตามแงหนักแงเบาของเหตุผลที่จะชะลางกัน หรือตอบโต
กัน รับกันไดแบบไหนๆ เปนไปตามธรรมทั้งน้ัน อะไรฝนธรรมเราพูดจริงๆ เราไมเคยมีใน
ใจ ถาฝนธรรมทําลงไปนี้เราทําไมได เราพูดจริงๆ พอฝนธรรมปบถอยกรูดทันทีเลย ถา
เปนธรรมแลวออกๆ เปนธรรมกวางแคบขนาดไหนจะออกตามนั้นเลยไมฟงเสียงใคร
ทั้งนั้น ฟงเสียงธรรมอยางเดียว เพราะธรรมเปนเครื่องปกครองโลก แตละคนๆ ไม
สามารถปกครองไดถาไมมีธรรมในใจ และสามารถทําโลกใหฉิบหายไดทั้งน้ัน 

พวกที่กอความเดือดรอนอยูทุกวันนี้ ใหโลกทั้งหลายไดรับความเดือดรอนมาจาก
หัวหนาๆ มีแตคลังกฎหมอยทั้งนั้น มันไมไดเอากฎหมายมาใช มันเรียนกฎหมาย แตเวลา
มาใชเอากฎหมอยแลวก็กฎหมามาใช กฎหมอยแลวลงไปกฎหมา ต่ําลงไปๆ โลกก็
เดือดรอนมากขึ้น ถาเอากฎหมายมาใชจริงๆ ที่ไหนจะสงบรมเย็นยิ่งกวากฎหมายปกครอง
โลก ปกครองดวยกฎหมายคือศีลธรรม กฎหมายนี่เอาออกมาจากศลีธรรม คือความ
ยุติธรรมมาเปนกฎหมาย เพราะฉะนั้นพูดถึงเร่ืองกฎหมาย ธรรมจึงทราบกันไดทันทีๆ 
เพราะกฎหมายยังหยาบกวาธรรม เอาออกไปจากธรรมก็ยังเปนลูกของธรรม ไมไดเหนือ
ธรรม 

พวกปลิ้นปลอนหลอกลวงนี่ละ พวกสกปรกพวกเลวรายที่สุด เวลานี้กําลังดาษดื่น 
จึงไดพดูออกวา อลัชชติา อลัชชีกาํลังเกิดในเมืองไทยของเราทั้งทางโลกทางธรรม อลัชชี
คือความไมละอายบาปเสียอยางเดียวมันทําไดหมด กอความเดือดรอนไดทั้งน้ัน ถามีลัชชิ
ตาคือความละอายอยูบางแลวก็จะสงบรมเย็น ถาอันนี้มีมากเทาไรโลกยิ่งมีความเดือดรอน
มากขึ้น ในใจของเราก็เหมือนกัน ถาวันไหนกิเลสออกทํางานมากๆ วันนั้นเจาของนอน
แทบไมหลับ หรือนอนไมหลับก็มี นี่กิเลสออกทํางานมากๆ ถาธรรมออกทํางานแลวสงบ
รมเย็นภายในใจ 

เชนอยางเราน่ังสมาธิ จติใจของเรามีความสงบเย็น จนแปลกประหลาดอัศจรรยใน
ตัวเองแลว ตื่นขึ้นมาวันนั้นอารมณของธรรมนี้ จะคุมครองรกัษาใหชุมเย็นตลอดเวลา นั่น
เปนอยางน้ัน พิษของกิเลสกับอํานาจของธรรมตางกัน วันไหนภาวนาไมดี วันนั้นไมสบาย 
คือถกูกิเลสตีมันจึงไมสบาย แพกิเลส คือตองชนะเปนพักๆ ไป ถาวันไหนธรรมเจริญในใจ
วันนั้นสงบเย็น ยิ่งจิตรวมสงบลงไปจนแปลกประหลาดอัศจรรยในตัวเองแลว วันนั้นธรรม
คุมครองทั้งวัน เย็นตลอดเวลา เปนอยางน้ันนะ 
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คําวาธรรมก็เคยพูดใหฟงมาไมรูกี่ครั้งกี่หน จะสมัผัสสัมพันธไดที่ใจซึ่งเปนนักรู ไม
วาธรรมไมวาอธรรม บาป บุญ สุข ทุกข จะสัมผัสสัมพันธทีใ่จนี้ทั้งน้ัน ไมมีที่อื่นที่ใดเปนที่
สัมผัสสัมพนัธและที่อยูของความดคีวามชั่ว ความสุขความทุกขทัง้หลาย มาอยูที่ใจซึ่งเปน
นักรูนี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงสอนใจใหรูผิดรูถูกรูดีรูชั่ว จะไดหลบหลีกปลีกตัวไดทันกับ
เหตุการณที่กระทบกระเทือนขึ้นมาภายในระหวางกิเลสกับธรรม ซึ่งเกิดอยูภายในใจตัวเอง 
มีสติคอยพนิิจพิจารณาเสมอ ส่ิงใดทีผ่ิดแมอยากคิดก็หักหามกันอยางรุนแรง ถาปลอยไปก็
เตลิดเปดเปงและกวานไฟเขามาเผาเราเอง 

ความหามคิดนี่สําคัญมาก อันใดที่เปนภัยมันชอบจะคิดสิ่งน้ัน เร่ืองกิเลสหนุนใหไป
ทันทีเลย ถาอะไรไมดีแลวกิเลสจะหนุนใหอยากคิดอยากทํา อยากดอูยากรูอยากเห็นทุก
อยาง นี่คือเร่ืองของกิเลส ธรรมเปนเครื่องหักหามเอาไว ถึงมนัอยากขนาดไหน ความอยาก
นี้เปนภัย ไมใหมันอยาก บังคับลงดวยอรรถดวยธรรม จิตใจก็สงบ ผลแหงธรรมคือเย็น
สบายหามได ถาปลอยใหมันไปมันกย็ิ่งลุกลามไปมาก ยิ่งโกรธแคนใหผูใดแลวยิ่งคิดทั้งวัน 
คิดก็ไมคดิอะไร เอาไฟเผาตัวทั้งวันไมรูตัวเลยนะ เอาเขาเปนโลขางหนา ไมพอใจในเขา 
ความไมพอใจมันเกิดจากใจของเรา มันเผาใจของเรา เราไมคิด คิดแตขางนอก เขาอยูที่
ไหนก็ไมรู 

เร่ืองความไมดีของเขาแหละเอามาเผาตัวเองตลอดเวลา นี่ละเรื่องกิเลสไมมีวาเกา
วาใหม มันสดๆ รอนๆ ถาคิดขึ้นมาภายในจิตใจแลว เขาตายไปแลวกี่ปกี่เดือนมันระลึกได
มันก็เอามาเผาตัวเองอยูเปนสดๆ รอนๆ ขึ้นชื่อวาความชั่วเปนอยางน้ัน ไปตดิพันกบัผูใด
ความชั่วจะติดตัวเองตลอดเวลา นั่นทานเรียกวากิเลส สรางแตฟนแตไฟ ถาธรรมระงับดับ
ไฟไมใหคิด คิดไปหาอะไรเรื่องคิด ดีชั่วก็ผานไปแลวเปนเรื่องของเขา เราจะระงับตัวของ
เราแบบไหนก็ใหระงับลง นั้นถึงถูกตอง 

นักภาวนาจะรูเร่ืองจิตใจของตนไดด ี เพราะสนามรบอยูที่ใจแหงเดียว กิเลสคือฟน
ไฟก็เกดิที่ใจ น้ําดับไฟก็ดับที่ใจ จึงรูไดสําหรับผูสนใจภาวนา จะรูเหตุการณดีชั่วและปลด
เปลื้องตนได ดวยอํานาจแหงการพินิจพิจารณาดวยการภาวนานั้นแหละ ถาไมไดพิจารณา
ทางดานจิตใจตนเอง ไมมีภาวนาแฝงอยูบาง โหย ดับไมลงนะ ปลอยใหมันดับเองก็เปนเถา
เปนถานแลว เหมือนไฟไดเชื้อ ปลอยใหมันดับเองจนเชื้อไฟไมมีเหลือ เปนเถาเปนถาน
แลวไฟมันกด็ับไปเอง นี่ละมันเผาเจาของจนหมดคาหมดราคาแลวจะเผาอะไรอีกละ นั่น นี่
ละถาปลอยใหไฟเผามันเผาไดจนเปนเถาเปนถาน ถาปลอยใหกิเลสย่ํายีเจาของจนหมดรา
ค่ําราคา เหลือแตรางเปนมนุษยเฉยๆ ถาไมมีเครื่องหักหาม 
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น้ําดับไฟมีแตไมเอามาดบั ปลอยใหมันไหมเสียจนเปนเถาเปนถาน เปนยังไง
พิจารณาซิ น้ําดับไฟก็คอืธรรมดับความชั่วทั้งหลายมีอยู เอามาแกกันดับกันซิ มันอยากคิด
ไมคิด อยากทําไมทํา อยากพูดไมพูด เก็บความรูสึกไว มันจะเผาใหเผาตัวเองคนเดียว
ดีกวาลมปากมันจะโพลงออกไปแลวก็ไปเผาคนอืน่ใหเกิดความเดือดรอนไมมีขอบเขต ให
ระงับตัวเอง นี่เรียกวาธรรม ทานสอนใหดูจิตใจตัวเองมากกวาอื่น ดูจิตใจตัวเองหลบหลีก
ปลีกตัวไดแลว เขาจะเปนฟนเปนไฟเราก็ไมเปน เราก็เย็น ใหพากันไปปฏิบัติเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน 

ที่เราสอนโลกมานี้ก็พอด ีตั้งแตเรียนหนังสือจนกระทั่งออกปฏิบัติ ไมเคยสนใจสอน
ใครเลยนะ ไมสอน เรียนมาขนาดไหนไมสอน เพราะมุงหนาที่จะสอนเราโดยถายเดียว
เทานั้น จะแกกิเลสใหส้ินซากไปจากหวัใจอยางเดียว เพราะฉะนั้นจึงไมสอนใคร ความรูจะ
เกิดขึ้นมากนอยเพียงไร ที่จะแย็บออกไปสอนคนนั้นคนนี้ไมมี ความรูเกิดขึ้นมากนอยทุม
เขามาแกเจาของๆ จนกระทั่งหมดสิง่ที่จะแกไมมีอะไรเหลือ ขาดสะบั้นไปหมดแลว ขึ้นชื่อ
วาเหตุปจจัยไมมีแลว อะไรมันก็ไมเกดิ 

ตัวเชื้อไฟที่สุดก็คือกิเลส ทานแสดงไวในธรรมวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา
หนุนขึ้นให สงฺขารา ใหคิด อวิชชาเปนกิเลสดันออกมาใหคิด คิดก็เปนเรื่องกิเลส เห็นเปน
เร่ืองกิเลส ไดยินเปนเรื่องกิเลส เพราะอันนี้ดันออกมา อยากเห็นอยากดู อยากรูอยากฟง
อยากทดลองทุกอยาง เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ทีนี้ดับดวยสติดวยปญญาบังคับเอาไวๆ 
นี่เรียกวาฝกหัดตน มันจะคิดทางชั่วไมยอมใหคดิ บังคับ ตองบังคับ เหมือนนักมวยตาง
ฝายตางเจ็บเหมือนกัน แตจะหวังเอาชนะ เจ็บปวดก็ไมไดสนใจ นี่ก็เหมือนกัน ความทุกข
ยากลําบากมากนอยไมสนใจ มีแตจะเอาชนะกิเลสใหไดๆ ก็ฝกอยางน้ัน ฝกมาเรื่อยๆ ผลก็
ปรากฏขึ้นมา เปนความสงบเย็นขึ้นมาๆ จนเปนรากเปนฐานแนนหนามั่นคงภายในใจ 

จากน้ันก็กาวออกทางดานปญญา ปญญามีความสวางไสว พินิจพิจารณาธาตุขันธ
ภายนอกภายในเทียบเคียงกัน ปลอยวางกันไป เมื่อรูเหตุรูผลชัดเจนแลวปลอยกันไปๆ 
อารมณที่ละเอียดของกิเลสยังมีอยู สติปญญาก็เปนนามธรรมดวยกัน แกกันไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งไมมีอะไรเหลือภายในใจ ทีนี้หมดแลวเชื้อแหงทุกขดับไปเทานั้น ทุกขก็ไมมี เชื้อ
แหงทุกขคอืกิเลสที่ละเอียดสุดยอด ทานเรียกวา อวิชฺชาปจจฺยา นี่ละฐานแหงภพแหงชาติ
ของสัตว อยูจุดนี้ พออันนี้มวนเสื่อลงไปแลว ไมมีอะไรจะมากอทกุขใหหัวใจดวงนั้นอีก
ตอไป หมดเหตุหมดปจจยั หมดเรื่องหมดราวทุกอยาง หมดโดยสิ้นเชิง หมดตลอดไปเลย 
เรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตที่บริสุทธิ์เที่ยงตรง สมมุติไมเขาไปถึงแลวเรียกวาเที่ยงตรง 
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การที่กลาวมาทั้งนี้ไดปฏบิัติมาแลวทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นการสอนโลกนี้จึงไมเคย
สงสัยวาตนสอนผิดถกูประการใดไมม ี ไมวาธรรมขั้นใดภูมิใดสอนดวยความแนใจ ออกมา
จากความรูความเห็นที่ทรงธรรมทั้งหลายไวนี้ออกแสดงแกโลก จึงไมเคยไดคิดระแคะ
ระคายในตัวเองวาไดสอนธรรมในขั้นนั้นผิดไปขั้นนี้ผิดไป ไมมี เพราะธรรมชาตินี้ถูกตอง 
ทรงไวแลวดวยความถูกตอง นําออกไปขนาดไหนก็เปนความถูกตองตามๆ กันไป 
จนกระทั่งถงึที่สุดหลุดพน เปนความถูกตองของใจที่ทรงไวแลวทั้งน้ัน จึงไมมีอะไรสงสัย 
นั่นละพระพุทธเจาทานสอนโลก เร่ืองของศาสดาเปนภูมิของพระพุทธเจา กวางขวางลึกซึ้ง
แยบคายขนาดไหน เราเพียงตัวเทาหนูนี้ก็เต็มภูมิของเราที่จะสอนไดเต็มกําลังของตนไม
สงสัย เชนเดียวกับพระพุทธเจาสอนโลกดวยความไมสงสัย พระองคเรียกวา โลกวิทู 
โลกวิทูของศาสดา โลกวิทูของสาวก ตามภูมิวาสนาของตน สอนไดเต็มภมูิเหมือนกัน ไมไป
หยิบยืมของผูใด 

บรรดาสาวกทั้งหลายที่เปนสาวกของพระพุทธเจา จะไปหยบิยืมพระพุทธเจาไมมี 
ปฏิบัติขึ้นมาผลเกิดขึ้นมาที่ใจๆ ไดมากนอยประจักษกับใจหายสงสัยๆ เปนลําดับ เอาเสีย
จนกระทั่งเตม็ภูมิแลวที่นี่สอนโลกไดเต็มภูมิไมสงสัย คือทานผูบริสุทธิ์สอนโลกทานสอน
อยางน้ัน ไมไดลูบๆ คลําๆ กําดํากําขาว นั้นถูกหรือผิดนาอยางน้ี มันผิดไปเรื่อยๆ ถาอยาง
นั้น ถามีลูบๆ คลําๆ อยูแลวผิดไปเรื่อยๆ ผิดกับถูกเลยเจือปนกันไป ทนีี้ผูฟงก็เลยยึดเอา
หลักเอาเกณฑไมได ถาออกไปดวยความถูกตองของใจทุกสัดทุกสวนแลว ไปไหนถกูตอง
หมด ยึดไปปฏิบัติไดทั้งนั้นๆ  

นี่เราสอนโลกเราก็สอนดวยความไมสงสัย จวนจะตายเทาไรยิ่งเปดออกใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบเรื่องอรรถเรื่องธรรม ใครจะวาโอวาอวด อันนั้นมันพวกมตูรพวกคูถมนัมา
อวดธรรมตางหาก ธรรมแทไมใชมูตรไมใชคูถ ธรรมแทเปนธรรมสอนโลก มูตรคูถไปสอน
โลกที่ไหนไมมี ทานจึงไมเอาเขามาเกี่ยวของ สอนโลกดวยธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ดวย
ความไมสงสัยของตน นีก่็สอนโลกไมสงสัย สอนโลกมาตั้งแตเร่ิมตนที่กลาวมาแลวนั้น ได 
๕๔-๕๕ ปนี้แลว สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เบ้ืองตนสอนพระกอน สอนพระนี้เรียกวาธรรมะ
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทั้งนั้น พระลวนๆ แลวสอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ธรรมะสวนมากจะ
เทศนแตขั้นสมาธิขึ้นไป 

เพราะศีลตางองคตางระมัดระวังเขมงวดกวดขันอยูแลว ไมดางพรอยขาดทะลุไปที่
ไหน มาดวยเจตนาเปนธรรม ฟงธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ ดวยความเต็มใจฟง ผูเทศน
ก็เทศนดวยความเมตตาสงสาร กระจายออกไปตรงไหนเปนธรรมลวนๆ ไมมีคําวาปลอมๆ 
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ผูฟงกไ็ดเตม็เม็ดเต็มหนวยไป สอนโลกเราก็สอนอยางน้ันเราไมสงสัย ใครจะวาอะไรกับเรา
ไมมีความหมาย มันอยูในความหมายของเขาผูวาเอง ตําหนิก็เปนความผิดของผูตําหนิ ชม
ก็เปนความถูกตองเพราะเหตุเกิดขึ้นจากผูทํา คิดขึ้นมาก็นั้นละผูทํา พูดออกมาก็นั้นละผูทํา
ผูพูด กระทาํออกมาก็เปนผูทํา เหลานี้ไมวาดีวาชั่วยอนเขาไปหาตัวเองหมด สําหรับที่จะให
ทานผูอื่นไดรับไมไดรับ ถาเราไมไปหลงอารมณเขา 

แตพระอรหันตทานจะหลงยังไง ทานไมหลง ทานเปนธรรมทั้งแทงอยูอยางน้ัน
ตลอดไป เราสอนโลกจะวาธรรมทั้งแทงไมทั้งแทงก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย เราจึงไมเคย
สงสัยหวั่นไหวกับความนินทาสรรเสริญกับโลกซึ่งเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถ เปนอีกฝง
หนึ่ง เปนอฐานะเขากันไมไดเลยกับธรรมชาตินั้น เราจึงนําธรรมนั้นมาสอนโลกเพื่อ
ผลประโยชน ส่ิงเหลานี้ไมเกิดประโยชน การตําหนิติเตียนกัน การยกยอสรรเสริญดวย
ความไมเปนธรรมเหลานี้ไมเกิดประโยชนอะไร การจะทําลายผูอื่นดวยความมุงหวังที่
โหดรายทารุณ ความโกรธความแคนของตน ก็ยิ่งเปนโทษแกตนเปนลําดับลําดาไป ที่จะให
ผูอื่นไดรับไมได ไมมี เปนอฐานะ ยิ่งเปนพระอรหันตทานไมหลง 

อารมณอะไรมาทานก็ไมหลง สรรเสริญเยินยอยกขึ้นฟากจรวดดาวเทียมทานก็ไม
หลง เขาจะเหยียบลงไปใตกนนรกทานก็ไมรอนทานก็ไมหลง เรียกวาทานพอแลว ดังที่ทาน
แสดงไวในธรรมวา กิเลสปงฺโก อันวาเปอกตมคอืกิเลส ติฏฐติ ยอมตั้งอยู จิตฺเต ในจิต 
อรหนฺตานํ ของพระอรหันตทั้งหลาย น จิรติฏฐติ ยอมไมตั้งอยูไดนานยอมกลิ้งตกไปฉัน
ใด เหมือนกันกับน้ําตกลงบนใบบัว ตกลงแลวตางอันตางไมมเีจตนาตอกัน น้ําก็กล้ิงตกไป 
ใบบัวก็ไมซึมซาบกับน้ํา นั่นแหละเรื่องกิเลส 

คําวา กิเลสปงฺโก เปอกตมคือกิเลสที่ติดในพระอรหันตนั้น พูดอันหนึ่งนาถามกัน
อยู ก็เปนอรหันตแลวกิเลสอะไรมาตกมาติดทาน คือกระแสของกิเลสที่เคยเปนอยูในขันธ
นั้นแหละ จะใหเปนกิเลสจริงๆ ไม ความคิดความปรุงตามเรื่องราวของกิเลสมาแตกอน 
ทานผานไปในอารมณนั้นที่เรียกวา กิเลสปงฺโก อันวาเปอกตมคือกิเลส ตกลงในจิตของ
พระอรหันต ยอมตัง้อยูไมไดนานยอมกล้ิงตกไป ก็คือทานคิดถึงเร่ืองโลภเร่ืองโกรธเรื่อง
หลง เร่ืองรักเร่ืองชัง คดิไปๆ ผานไปธรรมดาๆ ทั้งๆ ที่ทานไมไดโลภไมไดโกรธไมไดหลง 
ทานบริสุทธิ์แลว ความคิดประเภทนั้นเปนกระแสของกิเลสมาดั้งเดิม นั่นละทานเรียกวามัน
ตั้งในจิตพระอรหันต คือความคิดในขันธนั้นแหละมันตั้งลงแลวก็ตกไปตามธรรมชาติของ
มัน ที่ทานเรียกวาขันธลวนๆ นี้ละที่วาตกไปๆ จะใหกิเลสเปนอยูในจิตของพระอรหันต
จริงๆ ไมม ี มีแตอารมณของขันธทีเ่ปนสายของอดีตแหงกิเลสทั้งหลาย เคยรักเคยชังเคย
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เกลียดเคยโกรธ เชนไปรักคนนั้น ไปชังคนนี้ จติใจมันผานไปๆ อยางน้ี เหมือนกับวาเร่ือง
ของกิเลสเหลานี้เกิดขึ้นในขันธทาน แลวไปตกในจิตของพระอรหันตกล้ิงตกไปๆ ใหพากัน
เขาใจเสียนะ 

ที่วาเปอกตมคือกิเลสตัง้อยูในจิตของพระอรหันตยอมไมตั้งไดนาน คือกระแสของ
จิตที่มันเคยคิดในอดีต เคยรักเคยชังใครๆ จิตเดินผานไปๆ ไมตดิไมพนัแหละ ความคิด
เหลานี้แหละเปนเรื่องกระแสของกิเลสมันคิดขึ้นในใจๆ มันก็ตกไปของมนัๆ นี้ละที่วากิเลส
ตั้งในจิตพระอรหันต คือกระแสของกิเลสที่ติดอยูในขันธนั้นแหละออกไป ตัวจิตเองไมมี มี
แตผานไปแลวก็ตกไปตามธรรมชาติของมัน จะยึดใหอยูก็ไมอยู ไมวาความรักไมวาความ
ชังไมอยู เปนเพียงผานไปๆ ตามอดตีของตนที่เคยคิดมาเรื่องไร ไปรักนั้นไปชังน้ี โกรธคน
นั้นโกรธคนนี้ อยางน้ีเปนเรื่องของขันธที่ไปตามกระแสของอดีตที่เคยเปนมา ทานจึง
เรียกวากิเลสเฉยๆ  ความที่จะเปนกิเลสจริงๆ ไมมี กรุณาทราบไวอยางน้ี มันผานไปจิตก็รู
เอง จะทําใหเปนอยางไรไมไดแลวธรรมชาตินั้น เพราะเหลานี้เปนสมมุติทั้งหมด อันนั้น
ไมใชสมมุตจิึงเขากันไมได 

นี่ก็ไดพิจารณาและสอนโลกมานานก็เปนแบบนั้นเหมือนกัน ไมเคยมี เร่ือง
พระพุทธเจา เร่ือง กิเลสปงฺโก เหลานี้นะ เปนสดๆ รอนๆ มาตลอด พระพุทธเจาหรือ
พระสงฆสาวกองคใดก็มกีิริยาอยางน้ีเหมือนกันหมด ตกไปหมดๆ ไมไดแปลกตางแตเรา
คนเดียวอยางนี้ เปนเหมือนกันหมด เปนทางเดินของขันธ ขันธลวนๆ มันก็เดินไปตามสาย
ทางของมันที่เคยเปนมายังไง ระลึกไดจําไดกค็ดิไปปบผานไปๆ ไมไดส่ังสม ไมไดซมึซาบ 
นั่นละเอาอันนั้นละมาเปนน้ําวา เปอกตมคือกิเลสตกลงในจิตของพระอรหันตแลวกลิ้งตก
ไปๆ มันคิดไปมันตกไปของมันเองอยางน้ันแล ใหมันผานในจิตแลวมันรูเอง พระพทุธเจา
จึงสดๆ รอนๆ อยูในหัวใจดวงนี้ดวยกันทุกคน จะไปถามหาพระพุทธเจาที่ไหน อยาไป
ถาม 

พระพุทธเจาที่เสด็จที่นั่นที่นี่นั้นเปนเรือนรางของพระพุทธเจา เชน ปรินิพพานที่
เมืองอินเดียอยางน้ีก็เหมือนกัน นี้ก็คือพระรปูพระโฉมพระสรีระของพระพุทธเจาหมด
สภาพแลวดับลงเหมือนโลกทั้งหลายตายกัน แตเรียกทานวานิพพานเทานั้นเอง นั่นเปน
เรือนรางของพระพุทธเจา พุทธะแทคือธรรมธาตนุี้เอง เพราะฉะนั้นจิตดวงนี้เมื่อกาวเขาสู
ธรรมธาตุจึงเปนอันเดียวกันหมดเลย ไมตองไปถามหาพระพุทธเจาอยูที่ไหน ใกลไกลมาก
นอยมีเทาไร ไมถาม กระจางถึงกันหมด เหมือนแมน้ํามหาสมุทรดังที่เคยพูดแลว มอืจอลง
ไปปบถึงกันหมดแลว คือแมน้ํามหาสมุทรอันเดียวกัน อันนี้จิตเมื่อถงึน้ีปบเทานั้นกระจาง
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ถึงกันหมด ทานจึงไมสงสัยพระพุทธเจาทั้งหลายวามีมากมีนอย หรือวามีหรือไมมีทานไม
สงสัย ประจักษอยูในใจของทานแลว  

จิตใจสูญหรือไมสูญก็รูอยูนี้วาสูญไหม ตั้งแตทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตายแบกภพแบก
ชาติมากี่กัปกี่กัลปก็จิตดวงนี้ๆ  ไปตกนรกหมกไหมจะทุกขแสนสาหัสก็ยอมรับวาทุกขแต
ไมยอมฉิบหายก็คือจิตดวงนี้ ทีนี้เวลากาวขึ้นมาๆ จนกระทั่งถงึขั้นบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน
เปนธรรมธาตุ ก็คือจิตดวงนี้ ฉิบหายไปไหน นี่ละตัวทองเที่ยวมันไมฉิบหาย ทานจึงสอนให
สอนจิตนะ ส่ังสอนใหอบรมจิตนะ จิตนี้เปนนักทองเที่ยว ใหอบรมไปในทางที่ถูกทีด่ี  ทาน
วาอยางน้ัน ตัวนี้ไมมีคําวาดับวาสูญ ถึงธรรมธาตุแลวดับสูญที่ไหนอีก กเ็ปนธรรมที่เที่ยง
เทานั้นเอง เรียกวาธรรมธาตุไปเลย 

ที่พูดมาทัง้หมดนี้ เราไมไดไปหาเอาคัมภีรใดมายืนมายันเพื่อความแนนหนามั่นคง
ของเรา นี้พอแลวความเปนอยูในจิต การแสดงออกทัง้หมดพอแลวในตัวของเรา พอแลว
ในพระพุทธเจา พอแลวในสาวกทั้งหลาย ที่เปนแบบเดียวกันนี้ไมมีใครถามกัน พอแลว
ดวยกันไมตองถามกัน เต็มภูมิแหงความพอแลวของตนดวยกันทั้งน้ัน ทานจึงสอนไดอยาง
แมนยําๆ ไมผิด ใหพากันปฏิบัตินะ เราอยาเอาตั้งแตพวกหูหนวกตาบอดลูบคลําแลวมา
สอนกัน มีแตหลอกกันทัง้นั้น คนตาบอดมันจะพาไปถูกทางยงัไง มันกต็องไปผิดทาง ลง
เหวลงบอไปอยางน้ัน ธรรมะพระพุทธเจานี้กระจางแจง ใหยึดเอานี้เปนหลัก 

เราอยาเชื่อกิเลส กิเลสมันกระซิบกระซาบ เชนอยางเวลานี้ฟงครูบาอาจารยจิตใจ
มันก็ฟง พอจากนี้ไปแลวอาจารยใหญคือกิเลสจะรุมลอมทีหั่วใจ แลวฉุดไปโนนลากไปนี้
ตลอดเวลา ใหจําใหดีศาสดาใหญองคนี้ เราน้ีเปนที่ลงใจ สําหรับสอนโลกนี้เราสอนดวย
ความลงใจแนใจ ผูปฏิบัติจะไดตามมากนอยกเ็ปนเรื่องบุญเรื่องกรรมของโลกของสตัวไป
เทานั้นเอง พระพุทธเจาสอนโลกถึงเวลาแลวทานก็ผานของทานไป สาวกทั้งหลายถึงเวลา
ของทานแลวทานก็ผานของทานไป สอนไดมากนอยเพียงไร ใครจะรับไดแคไหน ก็เปน
กรรมดีกรรมชั่วของสตัวเทานั้นเอง 

นี่เราพูดเราไมไดวัดรอยเราไมไดเยอหยิ่ง เราเอาหลักความจริงมาพูด นี่สอนเต็ม
เม็ดเต็มหนวยทุกส่ิงทกุอยางเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว สอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมอีะไร
สงสัยในธรรมที่นํามาสอนโลก เต็มเม็ดเต็มหนวยจนกระทั่งบัดนี้ จนกระทั่งถึงขั้นตายไป 
ใครจะยึดไดมากนอยก็เปนเรื่องของคนนั้น จะมาวาเราไดเราเสียของเราไมมี ทานผูสอน
ดวยความบริสุทธิ์จะไมมคีําวาไดวาเสีย ทานพอทกุอยางแลว สวนจะไดจะเสียมันเกิดอยูกับ
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ผูฟงตางหาก ผูฟงคิดไปทางผิดก็เสียไป คิดไปทางถูกตามอรรถตามธรรมก็ถูกตองไปเทา
นั้นเอง พากนัจําเอานะ วันนี้พูดเทานี้ พูดธรรมลวนๆ เอาละพอ 

โยมอินโดฯ ภาวนารูสึกเบาขึ้น ใจผูรูไมอยากรูอะไร 

หลวงตา นี่เรียกวาธรรมชาติไมตองเรียนจากใคร เปนขึ้นมาจากการภาวนา เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดตรงไปตรงมาไมมีเลหมีเหล่ียม พูดตามความจริง 

โยมอินโด ตอไปตองทําอยางไรบาง 

หลวงตา เดี๋ยวนี้กายมันไมเอาแลวหรือ 

โยมอินโด ไมเอาคะ 

หลวงตา อยางน้ันแหละมันอิ่ม เหมือนเด็กรับประทานอิ่มแลวก็หยุดเอง ปอนลงไปมันก็ไม
เอา เด็กมันรูภาษีภาษาอะไร แตเวลาอิ่มมันก็รูของมัน อันนี้ก็เหมือนกัน รางกายนี้ใครบอก
เมื่อไรวามันจะปลอย เวลามันพัวพันกันมันพันกนัเลย เอากันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เร่ือง
พิจารณารางกายนี้ โห ชุลมุนวุนวายมาก เราจึงไมอยากจะพูดวาเปนสติปญญาอัตโนมัต ิ
คือมันชุลมุน กาวจากน้ีไปแลวปลอยไปแลว ทีนี้ก็เปนสติปญญาอัตโนมัตทิี่จะหมุนขั้นของ
ธรรมใหละเอียดเขาไปๆ อันนี้ก็เหมือนกัน ทีนี้มนัไมเอากายแลวมันเปนยังไงที่นี ่
โยมอินโด เห็นรางกายไหมแลวก็แตกสลายไปเอง นึกขึ้นมากแ็ตกไปเองอกีอยูอยางน้ี 

หลวงตา ใหพิจารณาเรื่องอาการของจิตที่มันเกดิมันดับนะ เมื่อมันไมเอากายแลว อาการ
ของจิตเกี่ยวกับจิตมันยังเอา พวกสัญญา สังขาร ความคิดความปรุง ความจํา เห็นอะไรมัน
จะเขาจิตนั้น มันไมเอากายแตมันเขาไปอยูในจิต ใหตามรูตามเห็นมันเกิดมันดับ ดีชั่วเกิด
ที่จิตดับที่จิต ใหดูที่นั่น ฐานที่เกิดของมันอยูที่ไหนใหตามเขาไป 

โยมอินโด ตอนนี้ไมอยากรูอะไรเลย 

หลวงตา ไมอยากรูก็ใหอยูกับความรู ไมตองบังคบั ใหอยูกับผูรู ไมอยากรูมันจะรูขึ้นมา แง
ใดแงหนึ่งมนัรูของมันจนได ถงึไมอยากรูมันกอ็อก พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เหลานี้มันจะปวนเปยนอยูกับจิต ไมไดมาทางกายมันก็อยูทางจิต เชนเวทนาทางกายหมด
ไป เวทนาทางจิตยัง มันก็ยังมอียูงั้น แลวสัญญา สังขาร วิญญาณ มันจะคิดจะเกิดจะดับที่
จิต ใหดูจิตที่นี่ ไมอยากดูกต็ามแตมันจะมีขึ้นใหดูอยูนั้นแหละ ใหมันอยูเฉยๆ มนัไมอยู 
มันหากรูขึ้นมาของมัน โดยไมตองบังคับ ไมตองอยากคิดอยากปรุงอะไร วาอยูเฉยๆ มัน
ไมอยากคิด มันก็จะคดิของมันอยูงั้นแหละ เวลารูมันก็รูขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะมนั
ไมใชคนตาย ระยะนี้จิตเปนยังไงก็รู ครั้นมันหมดโดยสิ้นเชิงแลวมันก็รูเอง เดี๋ยวนี้หมดโดย
ส้ินเชิงแลวยัง 
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โยมอินโด ยังคะ 

หลวงตา นั่นบทเวลาจะเอาจริงๆ มัดเขาไปเห็นแตติดปุบเลย นี่ละใหตามเขาไปหาจุดนี้
แหละ ที่บอกนี้ก็เพื่อจะใหเขาจุดเขาใจไหมละ 

โยมอินโด ยังสงสัยอยู 
หลวงตา มันยังไมหมดจงึสงสัย ถาหมดแลวไมมสีงสัย พูดแลวสาธุ พระพุทธเจากี่พระองค
ไมสงสัยทันทีเลย ตัดสินผึงขึ้นมานี้จาขึ้นแลวรูหมดเลย หายสงสัย ดูจิตมันจะคิดเรื่องอะไร 
ที่วามันไมอยากคิดอยากรูอะไร อนันั้นเปนกิริยาอันหนึ่งที่เราพูดออกมา ธรรมชาติอันนั้น
ตองคดิตองรูตองเปนอยูในนั้นแหละ ใหดูอยูในนั้น 
 

ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที ่
www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com`/
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