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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๑ ปกับ ๕ เดือน 
 วันนี้วันเสาร ถาวันเสารมักจะไปตามวัด ถาวันปรกติธรรมดาไปโรงพยาบาล
ตางๆ วันละโรงๆ จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปตามโรงพยาบาลตางๆ  ถาวันเสาร
อาทิตยมักจะไปตามวัด เอาของไปถวายพระที่ทานอยูในปาในเขา ปฏิบัติตัวเพื่ออรรถ
เพื่อธรรม ไมคํานึงคํานวณถึงความลําบากยากเย็นเข็ญใจอะไร มุงหนาตอการปฏิบัติ
เทานั้น อยางนี้เราสงเสริม ผูปฏบิัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมยอมลําบากเปนธรรมดา การกิน
อยูปูวายลําบากแตทานไมสนใจ 

คือไปหาดัดเจาของ ทีไ่หนมีบานหลังคาเรือนหลายๆ หลังคาเรือนไมไป ไปอยู
แหงละสามสี่หลังคาเรือน อยูในเขา ที่เรามองไปภูเขาอยาเขาใจวาเปนปาเปนเขา
ทั้งหมดนะ เขาไปนั้นจะมีหมูบานคนแหงละสามหมูบานสี่หมูบาน เรามองไปไมรูนะ 
บทเวลาเราไปแลวถึงจะรูวามีหมูบานอยูเปนหยอมๆ  พวกน้ีไมไดทําไรทํานาแตอาศัย
หากินของปา ไดจากน้ีแลวก็ไปแลกพวกทางบานที่เขาทําไรทํานา เอาลงไปแลกขึน้มา 
นั่นละไปอยูกับพวกเหลานี้แหละ 

ถาเราไมฉันกี่วันก็ไมไดเห็นใคร เห็นเราองคเดียว คือเขาก็ไมใชคนที่จะสนใจมา
เกี่ยวของกับพระกับวัดกบัวาอยางน้ัน แลวเราก็ไมสนใจจะพบคนเชนนั้น ถาไมฉันกี่วนั
ก็อยูนั่น เห็นแตเราคนเดียว เขาไมมาสนใจ ตางคนตางก็ทําหนาที่ของตวัสะดวกสบาย 
จิตกระดิกพลิกแพลงไปไหนเห็นตรงนั้นละ ตัวพิษตัวภัยคือตวัสังขารมันคิดมันปรุง นี่
ออกมาจากไหน ก็ไมพนที่วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อันนี้สําคัญมาก ลึกลับนะ ถา
ไมใชภาคปฏิบัติจะไมเจอคําวา อวิชฺชาปจฺจยา อวิชชามันดันออกมาอยากใหคิดใหปรุง 
คิดออกมากเ็ปนสังขาร สังขารนี่เปนสังขารสมุทัย สังขารของกิเลส สังขารที่ อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา ดันออกมาใหปรุง 

ที่ระงับสังขารเหลานี้นั่นเรียกวาความเพียร ถาสติติดแนบอยูกับใจแลว สังขาร
อันนี้จะเกิดไมได เพราะมาจากอวิชชา อวิชชาออนตัว สตคิรอบเอาไว อวิชชาไมสง
ความคิดปรุงออกมากไ็มเปนกิเลส วันนี้ก็ทําน้ี วันนั้นก็ทํานี้มันก็สงบได ทําใหเราได
คิดถึงเร่ืองการประกอบความเพียร สักแตวาทําไมไดนะ เดนิจงกรมก็เดนิหย็อกๆ นั่ง
สมาธิก็สักแตวาน่ัง ทาตางๆ ของความเพียรเปนความเพียร แตจิตไมไดเปนความเพียร 
เผลอสติเสียอยางเดียวจิตมันเพนพานๆ จึงตองไดใชสต ิ

เอา สติตั้งเหนียวแนนมั่นคง ถามีดก็มีดคมหรือไมคม ถามดีไมคมมันทือ่ฟน
อะไรไมคอยขาด สติคมหรือไมคม ถาสติไมคมตั้งพับลมไปเรื่อยๆ ลมไปเรื่อยๆ ถาสติ
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ดีตั้งปบตดิปุบๆ นั่นเรียกวามีดคม อันนี้ก็ขึ้นอยูกับการฝก ใครๆ จะไมคอยผิดกัน 
อาหารนี่สําคัญ เปนเครื่องหนุน เปนเครื่องเหยียบย่ําทําลาย หนุนกิเลสตัณหาขึ้นเพื่อ
เหยียบย่ําทําลายธรรม อาหารเปนสําคัญ ถาฉันอาหารนอยหรืออาหารไมมีกับ หรือ
หยุดอาหาร ตางกันนะ หยุดไมฉัน 

นี่เราพูดถึงเร่ืองผูตั้งใจประกอบความพากเพียรจริงๆ แลวฝกหัดตนโดยวิธี
ตางๆ อะไรไดผลมากผลนอยตางกันจะรูดวยการสังเกตของตัวเอง ตองสังเกตไม
สังเกตไมได จากน้ันก็มาลงในจุดอาหารนอยนี่ อาหารนอยหรือตัดอาหารบางเปนบาง
กาลบางเวลา ความเพียรก็ดีไมคอยโงกงวง กินมากอาหารดีๆ ยาเสริมความงวงเหงา
หาวนอน 

การพูดอยางนี้ทานทั้งหลายเคยไดภาวนาหรือเปลา ถาไมเคยไมรูนะการพูด
อยางน้ี ไมเขาใจ นี่พูดออกมาจากการฝกการทรมานและเขาใจเรียบรอยแลวจึงมาพูด 
แลวก็ไมผิด คือมันดดั ไมคอยขึ้นอยูกับการอยูกินอาหารการบริโภคก็คือวา ไปอยูในที่
ดัดสันดาน อันนี้จะอดไมอดอาหารก็ตามเถอะนะ มันกลัวตายหนักมากกวาทุกอยางนะ 
กลัวตายอยูไหนมีสติจอเลย แตกอนเสือเยอะนี่ไมไดเหมือนทุกวันนี้ เขาปาไหนมีแต
เสือ 

สําหรับเราเองนี้กลัวเสือเปนอันดับหนึ่ง พวกเสือ พวกหมี พวกงู พวกอนัตราย
ตางๆ กลัวเสือเปนที่หนึ่งสําหรับเรานะ องคอื่นทานมีนิสัยตางกัน อาจจะกลัวสัตวราย
ชนิดตางๆ กัน ไมไดกลัวตรงกัน สําหรับเรานี้กลัวเสือ คําวากลัวนี้จุดเดนของมันคือ
ความกลัวตายกลัวเสือ จุดที่จะฝกกันก็เอาจุดนั้นแหละ คือที่กลัวๆ มันกลัวที่ไหนมาก 
กลัวที่ไหนมากก็คือที่นั่นละที่วามีเสือมาก เขาตรงนั้น เอาเลย ทีนี้สติไมตองบอกมาเอง 
คนเรากลัวตาย ถาเผลอสติเวลาเสือมางับมันจะกินเปนอาหารวางของมันไมมีคามีราคา 
เอาไปกินเสือก็ไมคอยเกดิประโยชน เพราะอาหารของเสือมันเลว อาหารของพระขี้
เกียจ เสือกินแลวก็ไมเกิดประโยชน ทานฝกของทานอยางน้ันละ  

เวลาลมลุกคลุกคลานทีแรกยากนะ หนักมาก คําวาลมลุกคลุกคลานคือสติ 
สําคัญนะสติ สติตั้งไมไดแลวเรียกวาความเพียรลมลุกคลุกคลาน สติตั้งไดๆ ๆ เรียกวา
เปนความเพียรแท ฝกไปแบบไหนๆ ตองใชความสังเกต สักแตวาเดินจงกรมนั่งสมาธิ
เฉยๆ ไมเกิดประโยชน ตองใชความสังเกต เดินมากเปนอยางไร นั่งมากเปนอยางไร 
เอาตรงนั้น ฉันมากเปนอยางไร ฉันนอยเปนอยางไร อดอาหารเปนอยางไร ตองฝก 
สังเกตตัวเอง ทีนี้เวลาถูกกับวิธกีารใดทานจึงมักจะใชวิธีการนั้นมากมาประกอบความ
เพียร เชนผอนอาหารดีทานมักจะผอนตลอด อดดีทานมักจะอด  
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เร่ืองอาหารมักจะถูกกับนักภาวนาทั้งหลาย ไมคอยผิด คอือาหารเปนเครื่อง
หนุน เปนกําลังทางรางกาย ถามีกําลังมากมันมกัจะเหยียบย่ําทําลายสติใหเผลอๆ ให
อะไรไป ถาสติดีความเพียรเกง ความเพียรจึงขึ้นอยูกับสติ สติดีเทาไรความเพียรยิ่งดีๆ 
ใชความสังเกต นักภาวนาตองใชความสังเกต ไมสังเกตสักแตวาทําไมไดเร่ืองนะ วันคืน
ก็มีแตมดืกับแจงเกิดประโยชนอะไร ส่ิงที่จะฝกเจาของก็คอืสติปญญา ฝกใหดขีึน้ไป
เร่ือยๆ 

เราบวชมาทีแรกก็ไดพทุโธจากทานพระครู นั่นละที่ไดฝงลึกนะ เราอยูวัดโยธา
นิมิตร คือฆราวาสไปอยูกับพระ นอนกับพระ ตามพระวินัยทานกําหนดใหได ๓ คืน 
นอนตลอดรุงดวยกันไดเพียง ๓ คืน คืนที่ ๔ ไปแลวตองหักราตรี ออกไปเดินจงกรม
ตั้งแตยังไมสวาง สวางแลวคอยกลับมา เรียกวาหักราตรีแลว คืนหลังนอนดวยกันไดอกี 
คําวานอนดวยกันคืออยูกุฏิหลังเดียวกัน เชนโบสถก็อยูในโบสถดวยกัน ๓ คืนแลว คืน
ที่ ๔ ตองเวน ถา ๒ คืนแลวก็หักราตรีเสีย คืนที่ ๓ ไมไดนอนรวมกัน คืนตอไปก็นอน
ไดอกี นี่ตามหลักพระวินัย 

เห็นทานเดินจงกรมอยู เราอยูในโบสถกับทาน เห็นทานเดินจงกรมสังเกตด ูพอ
บวชแลวก็ถามเลยละ ไปขอเรียนกรรมฐานกับทาน อยากภาวนา ทานบอกวาใหเอาพุท
โธ เราก็เอาพุทโธ เราชอบพุทโธ ไดคํานั้นละมาภาวนา นี่ละการฝกเบื้องตน ภาวนา
สะเปะสะปะไปอยางน้ัน ก็คนไมเคยไดผลจากการภาวนาจะเอาความขยันหมั่นเพียรมา
จากไหน มันก็ทําสะเปะสะปะ บทเวลาจะเปนมันเปนของมันเองนะ เราภาวนาพุทโธๆๆ 
อาการของจติมันซานออกไปขางนอก กวางแคบตามแตอารมณพาไป  

ทีนี้บทเวลามันจะไปนี้ขอบเขตของจติคือความคิดปรุงไปถึงไหนๆ มันหดเขา
มาๆ เหมือนเราตากแหนั่นละ อาการของจิตที่มนัคิดฟุงซานเต็มเหนี่ยวของมันเรียกวา
ตากแหเต็มผืน ทีนี้เวลาพุทโธๆ เหมือนเราดึงจอมแห จับจอมแหดึงเขามาๆ พุทโธๆ 
ดึงจอมแหเขามา ตีนแหก็หดเขามาๆ ทีนี้ตีนแหหดเขามามันเปนอาการที่ใหเกิดความ
สังเกต สังเกตเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึกึ๊ก นี่เปนกองแหแลว ดึงจอมแหเขามากองไวเปน
กอนแลว ทนีี้กระแสจิตดึงเขามา ดึงเขามาๆ เปนจุดผูรูแลวนั่น พอผูรูรวมกันปบนี้เกิด
ความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา นี่เราก็ไดอยางน้ันทีแรก 

แรกๆ ก็ไดอยางน้ันละไมลืม วนัหลังเอาใหญเลย คือมันไดความแปลก
ประหลาด ก็เกิดมาจนกระทั่งวันนั้นพึ่งมาเจอเอาความแปลกประหลาดของจิต พอหด
เขามาๆ กึ๊ก ถึงจุดกลาง ถึงจุดกลางคือจติรวมตัวเปนผูรูที่เดนแลวมันขาดหมดเลย 
ขาดจากสมมุติทั้งหลาย ขาดหมดเลย มีแตความรูที่แปลกประหลาดอันเดียว มันก็เกิด
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ความอัศจรรย โห ตื่นเตนเกิดความอัศจรรย ไมนานมันก็ถอนออกมา เราพยายามเอา
อีกใหได วันหลังไมไดๆ 

เรียนหนังสืออยู ๗ ปภาวนานี้ได ๓ หน ไดอยางน้ี ๓ หน นั่นละมันฝงใจ มนัฝง
ลึกอยูนะ เปนอจลศรัทธาก็ได ฝงลึกในขั้นนี้ๆ ตั้งเอาไววาออกปฏิบัติกรรมฐานคราวนี้
จะเอาใหญละ จะเอาจิตดวงนี้ใหได พอออกไปกฟ็ดกันจริงๆ ทั้งวันทั้งคนื ไมปลอยกัน
เลย เพราะงานไมมี มีอะไรงาน ไมมี พอฉันจังหันเสร็จแลวก็เขาในปาอยูรมไม สําหรับ
เราเองมาจากกรุงเทพฯก็มาจําพรรษาที่อําเภอจักราช หยุดเรียนก็ออกจากกรุงเทพฯมา
ก็เขาไปจําพรรษาที่อําเภอจักราช เรงความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย จิตก็กาวหนาเร่ือยๆ 
มา 

ก็มาเสื่อมทีอุ่ดร ทํากลดหลังหนึ่งไมเสร็จ เขาไดบางไมไดบางรูสึกแปลก รีบ
หยุด เส่ือมหมดตัว ๑ ปกับ ๕ เดือนจิตเสื่อม ดันกันไป ๑๕ วัน อยูสงบเย็นได ๓ วัน 
ลงไมมอีะไรหามอยู เหมือนกล้ิงครกลงจากภูเขาปด ลงเลย เอ มันเปนอะไร นี่ละไดตัง้
ขอสังเกต เพราะจิตเสื่อมปหนึ่งกับ ๕ เดือน มนัเปนอยางไรจิตของเรานี้ทําความเพียร
แทบเปนแทบตายได ๑๔-๑๕ วันไปถงึจุดที่อยูตัวในขณะนั้นเวลานั้น แนวสบาย ๓ วัน
แลวลง เปนเพราะเหตุไร คนหาเหตุหาผล เรากําหนดเอาแตผูรูดวยสติเฉยๆ เผลอได 

เอ มันเปนอยางไร มันจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรม สติไมไดจับคําบริกรรม
ละมั้งมันถงึไดเส่ือม เอา คราวนี้จะเอาคําบริกรรมกับจิตติดกับกันแลวก็เอาสติจับเขา
อีกทีหนึ่ง บงัคับไมใหมนัคิด สติจับติดเอาเลย ไมมองหนามองหลังอะไรทั้งน้ัน พอดี
ระยะนั้นเราอยูคนเดียวที่วัดนาสีนวน พอแมครูจารยไปเผาศพหลวงปูเสารเรา ฟดกัน
ทั้งวันทั้งคืน คืออยูองคเดียวเทานั้นไมมีงานอะไร มีแตงานตั้งสติ ทานบอกวาทานมหา
อยูองคเดียวนะ ไปเผาศพเราจะกลับมาอยูดวยแหละ ทานวางั้น  

พอดทีานไปเผาศพแลวเราไปดักทานอยูที่พระธาตุพนม เขาเรียกวัดออมแกว  
ทานมานั้นพอดี เรากะวาวัดนี้เปนวัดที่ทานพัก สงัดดี เราก็ไปรอ ทานมาพอดี ก็เลยเขา
มาบานนามน จึงมาเอากันตรงนั้น ฟดกันใหญเลย สติจับติดๆๆ จิตก็เจริญเรื่อย ทีนี้
เจริญขึ้นถึงที่นั่นแลวไมเส่ือม เพราะสติไมถอยเลย เจริญพุงไปได นี่ขาดสติบอกแลวนั่น 
จากน้ันไมเคยเสื่อมอีก ตั้งแตตัง้สตกิับคําบริกรรมไมใหเผลอจากกัน มันจะเสื่อมเอา
เส่ือมไป เจริญก็เจริญไป เคยเสื่อมเคยเจริญ เราเสียใจเพราะจิตเสื่อมนี้มากตอมาก 
คราวนี้ปลอยเลย เอาจะเสื่อมไปไหนเสื่อม แตพทุโธกับสตินีจ้ะไมยอมใหเส่ือมกัน ฟด
กันตรงนี้เดี๋ยวก็ขึ้น ขึ้นเลย คราวนี้ไมเส่ือมนะ คือปลอยหมด แตสติกับคําบริกรรมไม
ปลอย เลยตั้งขึ้นไดตรงนีเ้ร่ือย 



 ๕

จากน้ันมาไมเส่ือมเรื่อย ฟาดเสียนั่งจนหามรุงหามค่ํา นั่งตลอดรุงนะ พอมาจาก
เผาศพมาพรอมกันกับทานจากธาตุพนม พักวัดนาสีนวน ทีนี้ก็เอาละ เอาใหญเลย นั่ง
ตลอดรุงๆ กนแตกนะ เวนคืนหนึ่งหรืออยางมากสองคืน นัง่ตลอดรุง ลองดูซิใครนั่ง
ตลอดรุงเอามาแขงกันหนอยนะ ที่พดูนี้เราทําแลวนะจนกนแตก ทีแรกมนัออกรอนกน 
มันไมไดแตกละทีแรก ออกรอน วันหลังเอาอีก คือมันรอนกนมากเขามันก็พอง จาก
พองมันก็แตก แตกก็เลอะเลย ไมถอย เอาเสียจนกระทั่งพอแมครูจารยมั่นทานรั้งเอาไว 
จากน้ันก็ไมนั่งตลอดรุงอีกเร่ือยมาเลย จิตก็กาวเรื่อยๆ ทีนี้ไมเส่ือมละ 

คือนิสัยเรามันนิสัยผาดโผนรุนแรงมาก วาตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย ทีนี้เวลาลง
ความเพียรทางนี้ก็เหมือนกัน จนทานรั้งเอาไว เชนนั่งตลอดรุง ถาน่ังตลอดรุงวันไหนได
ธรรมอัศจรรยทุกคืนไมพลาดนะ นั่นละไดธรรมอันนั้นละไปกราบเรียนทานจากการนั่ง
ตลอดรุง ทแีรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ ครั้นตอมาทานก็พูดบางไมพูดบาง เรายังไมรูตัว  
พอถงึวาระทานจะรั้ง พอขึ้นไปกราบปบๆ สารถีฝกมา ขึ้นกอนเลย ถามาตัวไหนมัน
ผาดโผนโจนทะยาน ฝกยากเขาตองฝกอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรให
กินน้ําไมใหกิน แตการฝกหนักตลอด เอาจนกระทั่งมานี่คอยหายพยศลงๆ จนกระทั่ง
ใชการใชงานไดแลวการฝกเชนนั้นเขาก็งด ทานพดูเทานั้น 

เราก็มาระลึกไดที่เราหักโหมเรา เราก็ไมนั่งตลอดรุงอีก นี่กท็านร้ังเอาไว อยาง
นั้นละนิสัยมันจริงจังมาก ถาทําอะไรไมเหลาะแหละ ถาลงวาเอาเทานั้นละเปนขาดไป
เลยเรา เปนนิสัยอยางน้ีมาดั้งเดิม คอืจริงจังทุกอยาง ถาลงไดลงใจกับส่ิงใดแลวเอาขาด
สะบั้นไปเลย ถาไมลงใจหากไมลง เพราะฉะนั้นมันถึงไดถกเถียงครูบาอาจารย  อยางที่
เคยเลาใหฟง เถียงพอแมครูจารยมั่น ที่วัดหนองผือพระแตกมาทั้งวัด มาเต็มอยูใตถุน 
เราสององคฟดกัน อยางนั้นละมันไมลงใครงายๆ นะ มันอาจหาญอยูถาวาอาจหาญ มัน
ตองการหาความจริง ถายังไมลงก็ตองเอากันอยูนั้น พอลงแลวหมอบปบพุงเลยนะ ถา
ไมลงหากไมลง เปนอยางน้ันละเอาจริงเอาจังมาก จนกระทั่งความเพียรตั้งไดเลยที่นี ่
ตั้งไดเปนสมาธิ 

คือจิตนี้ธรรมดาไมไดปรุงอยูไมได มนัอยากคิดอยากปรุง อยากรูอยากเห็น มัน
ปรุงดันดันออกใหคิดไมไดคิดอยูไมได บังคับอันนี้ดวยสมาธิไมใหมนัคิดมันปรุง 
จนกระทั่งจติเปนสมาธิ จิตเปนสมาธิจริงๆ แลวไมอยากคดินะ ความคิดปรุงเปนเรื่อง
รําคาญ ทีแรกไมไดคดิปรุงไมไดรําคาญตองไดคิดไดปรุง ทีนี้เวลาจิตเปนสมาธิแนน
หนามั่นคงแลวนี้จะคิดจะปรุงมันรําคาญ นั่งอยูเปนเหมือนหัวตอแนวอยู มันติดแลวนั่น 
พอแมครูจารยมาลากออกจากนั้น ออกจากสมาธหิมูขึ้นเขียง ไลลงทางดานปญญา พอ
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ทานไลออกทางดานปญญาก็สมาธิมนัพรอมแลวนี่ พอออกทางดานปญญามันก็ผึงเลย
ทันที นี่ทานก็ร้ังเอาไวอีก มันไมนอนทั้งวันทั้งคืน 

ไปเลาใหทานฟง บอกวาที่พอแมครูจารยใหออกทางดานปญญาเวลานี้มันออก
นะ มันออกยังไง ก็มันไมนอนทั้งวันทั้งคืนเราก็บอกตรงๆ นั่นละมันหลงสังขาร เถียง
ทานสักพักหนึ่งหมอบ ตอจากนั้นไปก็เอากันเรื่อย ทีนี้กาวเขาสูความเพียรอัตโนมัตินะ 
ความเพียรระหวางกายกับจิต อสุภะอสุภังนี้หนักมากประเภทหนึ่ง อสุภะอสุภังปาชาผี
ดิบนี้เอากันอยางหนัก พอผานอันนี้ไปแลวมันก็หมด นี่มันเปนขั้นๆ ของมันนะ พอ
หมดสภาพอนันี้แลวจะพิจารณาเรื่องกายเปนสุภะอสุภังไมทัน พอเกิดพบัดับพรอมๆ 
แยกไมทันเลย จากน้ันก็มีแตภาพปรากฏๆ เกิดดับพรอมๆ ตามเขาหาจิต ไปมวนเสื่อ
กันที่จติ นั่นละหมด หมดตรงนั้นละ 

นี่พูดถึงเร่ืองความเพียรมันเปนขั้นๆๆ นะ พอกาวเขาสูสติปญญาอัตโนมตัิแลว
ก็หมุนเขามาหามหาสติมหาปญญา เขาสูความเกิดความดับของจิต เกดิพับดับพรอมๆ 
เกิดที่จิตดับที่จิตๆ จอเขาไปๆ ตอไปก็ไลเขาไปถึงอวิชชาทีอ่ยูกับจิต พออวิชชาขาด
สะบั้นลงไปแลวหมดเลย ไมมอีะไรที่จะมาดันใหปรุงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไมคิด ไมคิดไม
อยากปรุงละ นั่นเปนขั้นๆ นะ ขั้นอสุภะอสุภังเปนขั้นที่หนักมากทีเดียว นี่ละเขาเรียกวา
ขั้นกามราคะ ราคะตัณหาอยูขั้นนี้ ถาเอาอสุภะอสุภังหนักๆ แลวอันนี้จะสงบตัวลง ทาน
ใหไปเยี่ยมปาชาก็ไปเยี่ยมอันนี้เอง พออันนี้เบาลงๆ อันนี้หมดปญหา 

พออันนี้หมดปญหากามราคะก็หมดไปตามๆ กัน จากน้ันมันก็ฝกซอม รูปภาพ
ปรากฏขึ้นยังไมไดแยกเปนสุภะอสุภะเลย พอเกิดพับดับพรอมๆ มันก็เอาความเกิด
ความดับเขาไปจับไวที่จิต เกิดดับๆ ที่จิต ตามเขาไปๆ ก็ไปถงึกันที่นั่น อวิชชาอยูที่นั่น
ทําใหคิดใหปรุง ฟาดอวชิชาขาดสะบั้นลงแลวความคิดปรุงประเภทนี้ไมมี หมด นั่นเปน
ขั้นๆ ไปอยางน้ัน เมื่อเวลาถึงขั้นพอแลวมันพอ ไมไดเหมือนทางโลก งานทางโลกไมมี
พอ ไดเทาไรไมพอ หาตลอดหาจนวันตาย ไดเทาไรไมมีวันพอคือกิเลส ธรรมนี้พอเปน
ลําดับลําดา พอจนกระทัง่ถึงกิเลสขาดไปหมดแลวพอ 

วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ ดับหมด การถอดถอนกิเลสที่เปนงานอันใหญโต
มากที่สุด พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ขึ้นเอง จากน้ันมาก็ไมไดชําระ
กิเลสตัวใด หมด นี่ละพอพอถงึขั้นนั้นแลวพอ พระอรหันตทานไมไดชําระกิเลส พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวทานอยูดวยวิหารธรรม เดินจงกรมทานก็เดิน เดินมีสาม
ประเภทการเดินจงกรมของพระอรหันต เดินพิจารณาความหยาบความละเอียดของ
ธรรมทั้งหลายดวย เดินเพื่อธาตุเพื่อขันธเปนวิหารธรรมความอยูสะดวกสบายบาง 
เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยูงั้น ที่จะไดละกิเลสไมมี หมด 
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พระพุทธเจาและพระอรหันตทานจึงเดินจงกรมอยูกระทั่งวันนิพพาน มีในตํารา 
ทานเดินเพื่อวิหารธรรมของทานหนึ่ง เดินเพื่อพจิารณาเล็งญาณดูสัตวโลก นั่งก็นัง่เพื่อ
พิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลก ตามกาํลังความสามารถของทาน ผูมีความลึกตื้นหยาบ
ละเอียดแหงญาณความรูของทาน จากน้ันก็วิหารธรรมทางธาตุขันธใหอยูสะดวกสบาย 
ยืน เดิน นั่ง นอน สม่ําเสมอหนึ่ง นั่น สวนที่จะใหทานแกกิเลสไมมี หมด  ทีนี้กพ็อละ 
หมด ธรรมนี้เมื่อไปถงึขัน้พอแลวพอ จะทําไงใหเพิ่มเติมอีกไมมี สวนกิเลสน้ีไมมีคําวา
พอตายทิ้งเปลาๆ ไดมากเทาไรยิ่งคืบยิ่งคลานยิ่งดีดยิ่งดิ้น เอาจนตายกับกองสมบัต ิได
มากนอยเพยีงไรตายกับกองสมบัต ิ หาวันแยกตัวออกไมได แตธรรมนี้เวลาหนักเขา
ภายในใจอันนั้นมันจะจางออกๆ 

วัตถุส่ิงของอะไรมีมากมีนอย แตกอนมีคามาก พอธรรมเกดิขึน้มันเปนคูแขงกัน 
ธรรมมีคุณคามีราคาเหนือกวาๆ แลวก็คอยจางไป ขางนอกจางไปขางในหนักแนนเขาๆ 
ตอมาก็หมุนอยูที่ใจ ฟาดที่หัวใจขาดสะบั้นลงไปปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ 
นั่น ทานวาทานเสร็จกิจ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ไปเสร็จที่ตรงนั้น ทีนี้ปลอยเลยไมไดทําอะไร
ความพากความเพียรแกกิเลสอะไรไมมี อยางนั้นละการประกอบความเพียรถึงขั้นพอ
พอ สวนกบักิเลสไมมีคําวาพอ ตายทิ้งเปลาๆ ทางธรรมะนี้พอ ถึงขั้นพอแลวพอ หา
อะไรมาเพิ่ม เพิ่มอะไรมนัพอแลวนี่ นั่นมันก็รูอยางน้ัน 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ นักภาวนาเทานั้นที่จะรูเหตุรูผลรูอรรถรูธรรมที่
พระพุทธเจาสอนไว นอกจากนั้นรูไดยากนะ ที่จะรูอรรถรูธรรมเปนของแปลกประหลาด
รูที่จิต สติเปนสําคัญ อยาปลอยใหจิตมันเพนพานๆ ถาสติเผลอแลวจิตจะเพนพานๆ 
ออกไปกวน ไปหากวานเอานั้นกวานเอานี้เปนกิเลสมาเผาตัวเอง ถาสติครอบเอาไวแลว
มันก็ไมคิด มันก็สรางฐานแหงความสงบรมเย็นขึ้นมาๆ ตอไปก็แนนหนามั่นคงขึ้น
ภายในใจ พากันจําเอา เอาละเทานั้นละพอ วันนีว้าจะไมพูดอะไรมากนะ ก็พูดมากอยู
แลวนี่ 

พูดอยางน้ีกอ็อกทั่วประเทศไทยนี่ ใครอยากฟงก็ฟงซกิรรมฐาน กรรมฐาน
เทศนมีที่ไหน ไมคอยมีใครทั่วประเทศไทย เราพูดตามความจริงผูที่จะมาเทศนเร่ือง
กรรมฐาน ใหจะใหแจงชัดเจนตามหลักความจริงมีนอยมาก พูดก็พดูไปตามปริยตัิที่
ศึกษาเลาเรียนมาก็กลายเปนหนอนแทะกระดาษไปเสีย เราไมไดตําหนิทานตําหนิเรา 
เปนมาดวยกันแลวก็พูดไดละซิ ทีนี้เวลามันเขาถึงภายในจิตจริงๆ แลวมันจะไมออกไป
กระดาษนะ มันจะหมุนอยูภายใน จนขาดสะบั้นไปจากนี้ เพราะกิเลสอยูที่นี่ธรรมอยูที่นี่ 
ขาดสะบั้นไปจากที่นี่แลวหมดเลย นั่น เอาละทีนี้จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

