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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ปลอยความกังวลเขามาสูจิต 
สันติ ทุกวันนี้ภาวนากําหนดสติกับจิตอะไรๆ ก็รู แตสุดทายกลับไมรูอะไรเลย 

อีกอันหนึ่งรูอยางเดียววาไมดับ แตอยางอื่นไมรูเร่ืองไมวาเห็นหรือไดยิน อยางอื่นนึกไม
ออก อธิบายไมได รูอยางเดียววาจิตไมดับ 

หลวงตา พจิารณาอยูในนั้นเสียกอนนะ ใหอยูในปจจุบันที่เปนอยูเวลานี้ สติกับ
จิตรูกันอยู จะมีอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาก็จะไดรูกนัตอไป ไมตองคาด จติขั้นนี้ไมคาด 
เขาใจไหม อยูปจจุบัน 

สันติ รูสึกสติมีอยูปจจุบัน แตอะไรที่ผานมาหายหมด 

หลวงตา อะไรหายชางหัวมัน อะไรเปนมาหายทั้งน้ันแหละ อะไรไมใชเงาไม
หาย มันอาการของจิต จะเกิดจะดับตามความหยาบละเอียดของมัน คือจิตมีฐาน
ละเอียดแลวอาการตางๆ ก็เกิดขึ้นของมัน ใหรูอยูนั้นกอนนะ 

สันติ มันเปนอยูเกือบทุกวัน 

หลวงตา ก็อยูอยางทุกวัน จนกระทั่งวันตายก็ตายไปเลย 

สันติ รูสึกมีอะไรอยูกลางอกเล็กๆ หมุนอยูตรงกลางอก หมุนแรงแบบจะออก
เจาคะ 

หลวงตา พูดยากอยูเราก็เห็นใจเขา ธรรมะขั้นนี้พูดยาก เร่ืองเขาใจเราเขาใจ 
แย็บออกมารูทันทีเลย ส่ิงที่พดูยากเราก็รูอยูแลว อันใดพูดยากพูดงายรูอยู 

สันติ มันเปนอยูหลายวัน ลูกหมดแรง เหนื่อย 

หลวงตา หมดแรง เหนื่อย เอาขันธมาพูดกับเราอีก เร่ืองขันธมันก็เปนอยางน้ัน
ซิ หมดแรง เหนื่อย เหนื่อยก็นอนเสีย ถานอนไมตื่นก็ตายไปเลยจะใหวาไง เอาเทานั้น
ละ อยูกับปจจุบันนะ อยูในนั้นละไมสงสัยอะไร ตัวรูมันจะเปนนักรูตลอดเวลา มีอะไร
ขึ้นมามันจะรูๆ รูติดก็มี รูพับดับพรอมๆ ก็ม ีมันหลายขั้นนะจิต พจิารณาอยูในปจจุบัน
นั่นละ ไมไดมีอะไรกวาง มีเทานั้น พอแย็บออกมานี่มันรูทันทีๆ เลย อันไหนที่ควรพูด
ไมควรพูดกรู็ทันทีเลย 
 เวลามันรูเสียจริงๆ แลว ก็ดังที่เคยพูดใหฟง ขาดสะบั้นไปหมดเลยแลวจะใหวา
อะไร สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดมันก็รู นั่นละ สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดอยางน้ันเอง คอื สนฺ
ทิฏฐิโก รูเองเห็นเองเปนลําดับลําดาในผลงานของตัวเองเรื่อยๆ ไป พอถงึขั้นมันตัด
บทของมันขาดสะบั้นไปเลยก็ สนฺทิฏฐิโก สุดทาย ก็เทานั้นเอง นั่นละองคศาสดาคือ สนฺ
ทิฏฐิโก จะใหพระองคมารับรองอะไรอีก ดูนั้นกรู็เอง 
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เร่ืองภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร เกิดจากภาวนาทั้งน้ันแหละ ตั้งแตเกิดมา
เราก็ไมเคยพบเคยเห็น ความรูอะไรเหมือนโลกทั่วๆ ไปรูไปอยางน้ัน แตเวลาทางดาน
จิตตภาวนาไมไดเปนอยางนั้น รูแบบพูดไมได บางอยางพูดไมถูกเลย กม็ีเทานั้น ให
ตั้งใจภาวนาผูที่ไดฟงทัง้หลาย ก็ใหไปเปนคติเครื่องเตือนใจเจาของแลวภาวนา ธรรม
พระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เราบอกไวแลว อยูกับหัวใจเราเลยไมอยูที่
ไหน อยาไปคาด คาดมรรคผลนิพพานที่นั่นที่นี่อยาคาด ตัวนี้ตัวสําคัญ ตัวคาดตัวนี้ ตัว
ไมคาดก็ตัวนี้ พอรูหมดแลวก็ไมคาดอะไรทัง้น้ัน 

พอพดูอยางนี้แลวเราก็นึกถึงเร่ืองอยูหนองผือกับพอแมครูจารยมั่น อันนั้นจิต
มันลงเอาจริงๆ ลงจนขาดสะบั้นไปหมด จาไปหมดเลย จิตเราก็เคยลงเคยรวมมากี่ครั้ง
กี่หนจนนับไมได มันกไ็มเหมือนคืนวันนั้น คืนวันนั้นเวลามันลงเต็มเหนี่ยวแลวหมดทุก
อยางเลยไมมีอะไรเหลือ ถาวาเหลือก็เหลือแตธรรมชาติที่จาอยูนั้น โอโห เปนชั่วโมงๆ 
ไมถอน ทีนี้เวลาถอนขึ้นมาแลวตั้งสองสามวันอะไรๆ ยังดับอยูหมดเลย พอวันหลังมาก็
ไปกราบเรียนหลวงปูมั่นทาน ทานก็ขึ้นปงทันทีเลย เออ เอาละที่นี่ เขากันไดแลวกับผม
อยูถ้ําสาริกา 

ถ้ําสาริกาที่ทานวาผีใหญมาจะมาฆาทาน นั่นทานวาจิตลงใหญ เออ เอาละที่นี่ 
เขากันไดแลวกับผมที่เคยเปนอยูถ้ําสาริกา วันนี้ทานมหาเปนพยานแลว ขึ้นอยางน้ันละ
เวลามันขึ้น ไมเคยคาดเคยคิด เวลามันลงมันลงจริงๆ ขาดสะบั้นไปหมดเลย ไมมีอะไร
เหลือ ทีนี้วันหลังพิจารณาอีก เอาบาไปขายทานทานก็ขนาบเอาเสีย วันหลังทําอยากจะ
ใหเปนอยางน้ันอีกแตมันไมเปนซ ิก็กราบเรียนทาน จิตเปนอยางน้ันแลวมาพิจารณาอีก
จะใหมันเปนอยางน้ัน มันเปนบาหรือ ขึ้นทันทเีลย ก็มันเปนไปแลวจะใหมันเปนอะไร
อีก มันเปนบาหรือ ขึ้นเลย คือเราอยากจะใหมันเปนอยางน้ันอีก มันเปนแลวก็แลวไป
แลวนี่ทานวางั้น พอแมครูจารยมั่นปงทันทีเลยนะพอเราพูดเรื่องนี้ อยางน้ันละพอมัน
เขากันไดแลวรับกนัทันทีๆ เลย 

ใหพากันตั้งใจภาวนานะ เร่ืองภาวนาเปนเรื่องสําคัญมาก หัวใจของชาวพุทธเรา
ไมตองพดูทีอ่ื่น ที่รวมแหงความเลวรายทั้งหลาย ความทุกขทัง้หลาย อยูที่หัวใจ จําใหดี 
และที่รวมแหงความแปลกประหลาดอัศจรรยหรือความสุข ตั้งแตความแปลกประหลาด
อัศจรรยทั้งหลายนี้อยูที่จิต เอาอะไรเปนเคร่ืองพิสูจน เอาจิตตภาวนาพิสูจนกัน อยาง
อื่นมาพิสูจนไมได พิสูจนเร่ืองความสุขความทุกขอยางแทจริงน้ี มีจิตตภาวนาเทานั้น
เปนเครื่องพิสูจนกัน อยางอื่นพิสูจนไมได 

เพราะฉะนั้นจึงคาดจึงดนจึงเดาเกาหมัด ไขวควาทั่วโลกทั่วสงสาร ถือเอาส่ิง
นั้นๆ มาเปนสรณะ มาเปนที่พึ่งที่ยึดของตน มันก็หมุนติ้วของมันอยูอยางน้ันละจิต 
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เกาะน้ันติดเกาะนี้หลุด เกาะนั้นถูกเกาะน้ีผิดไปอยูเร่ือยๆ นี่จิตไมมีหลัก จะเอาสมบัติ
เงินทองขาวของกองเทาภูเขามามันก็เปนกองของสิ่งน้ันๆ ไปเสีย ไมใชเปนกองแหง
ความสุขความทุกขใหเห็นประจักษเหมือนจิตตภาวนาที่ปรากฏอยูในหัวใจ เห็นอันนี้
แลวมันปลอยหมดทุกอยางน่ันแหละ ไมมีอะไร 

นี่ละที่วาไดหลัก คือจับนั้นผิดจับนี้พลาด จับไปจับมาพอจับถูกปบติดกึ๊บเลย มี
หลัก จิตตภาวนาทําใหหัวใจของโลกมีหลัก ถาจิตตภาวนามีภายในใจ จิตใจมีความสงบ
รมเย็นแลวหลักอยูที่นั่นละ อะไรจะขาดจะเหลือจะมีจะทุกขจะจนแปรปรวนอะไร ก็โลก
อนิจจัง ตัวนี้มันตามรูตามเห็นไปหมด ปลอย ไมกังวล ไดมาก็ไมกังวล เสียไปก็ไมกังวล 
เพราะตัวนี้รูแลว ถาตัวนี้ไมรูมันจะยุงของมันตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคนมีคนจนจึงไมมี
อะไรแปลกตางกันเรื่องความสุขความทุกข คนมเีทาไรยิ่งสรางอารมณมากขึ้นๆ ใหเปน
กังวล ดีดดิน้มากขึ้นๆ หาความสุขไมได สุดทายหาความสุขไมได สูตาสีตาสาตามทอง
นาไมไดนะเศรษฐ ี

เราอยาเอาความเปนเศรษฐีมาอวดผูที่มีจิตตภาวนา ผูที่มีจิตตภาวนาแลวผูนั้น
อยูที่ไหนสบาย ผิดกันมากนะ เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งอาศัยชั่วคราว ที่ไดอาศัยพึ่งเปน
พึ่งตายแทๆ แลวคือความดีงามภายในใจของตัวเอง สงบรมเย็น จาอยูในนี้ นี้เปน
สมบัติติดตัว อยูกับตัว ไปไหนไมเคลื่อน อยูนี้สบายเลย นี่ละจิตตภาวนาเปนสิ่งที่ปลอย
วางความกังวลทั้งหลายเขามาสูจิตแลวหายกังวล สบายเทานั้นเอง 

พากันภาวนาใหดี ใหตั้งใจภาวนา เราจะไดเห็นที่ปลงวางแหงกองทกุขทัง้หลาย
ลงที่หัวใจ เพราะใจแบกกองทุกขมาตลอดไมมีความปลอยวางเลย ยึดตลอดเวลา และ
หนักหนวงถวงจิตใจอยูตลอด พอจิตตภาวนาชําระลงปลอยลงๆ แลวดีดขึ้นๆ ที่นี่
รมเย็น เอาเทานั้นละวันนี้ ไมพูดอะไรมาก พอสมควร 
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