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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

การปลอยตัวมีแตเดือดรอน 
 

กอนจังหัน 

พระวัดนี้อยาเดนๆ ดานๆ นะ ดกูิริยาทาทางแสดงออกใหมสีติใหมีปญญาติดตัวๆ 
นี่ละพระ พระลูกศิษยตถาคต ใหมีสติสตังติดตัวๆ ผูบวชมาชําระกิเลส เอาอะไรชําระกิเลส 
ตองสตกิับปญญา ศรัทธา ความเพียร หนุนกันไป อันนี้ละทางเดินเพื่อความพนทุกข ไอ
เซอๆ ซาๆ มันดูไมไดนะ เวลานี้พระเราดูพวกพระดวยกนันี้จนจะดูกันไมได มันเลอะ
ขนาดไหนพระเรานะ เขาไมมาตําหนิติเตียนอะไรแหละ พระดูพระ ตําหนิติเตียนกันไดเพื่อ
แกไขดดัแปลงใหดี ไมใชตําหนิเพื่อเหยียบย่ําทําลาย มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้พระ 
ศาสนาเลยเปนแหลงหากินไปหมดนะ 

พุทธศาสนาเรานี้เปนแหลงแหงมรรคผลนิพพาน พื้นเพเปนอยางน้ัน ที่อาศัยกันไป
แอบๆ แฝงๆ เปนธรรมดาโลกกับธรรมอยูดวยกัน แตนี้มันเลอะเทอะไปเสียเลยนี่ซิ เอา
ศาสนาเปนแหลงหากิน นี่ละสําคัญมากนะ ตั้งยศตั้งลาภก็ตัง้ขึ้นที่นั่นละ แหลงหากินที่นั่น 
แหลงที่พระตัวเทาอึ่งนี้เบงก็อยูที่นั่นละ มันเบงเกงนะพระเรา มันไมไดสนใจกับเรื่องมรรค
เร่ืองผล ศีลธรรมอะไรเลย ไมสนใจ พูดใหมันชดั เรียนคัมภีรเดียวกัน ตาหูมีเหมือนกัน ใจ
มีเหมือนกัน ทําไมดูกันไมออก พระดูกันไมออกมีอยางเหรอ 

พวกเรานี่มันเลอะเทอะนะ อยาใหมีนะที่นี่ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ สํารวมระวังตน
เสมอ ไปทีไ่หนมีสติสตัง อยาเลอะๆ เทอะๆ ถาปราศจากสติแลวมองดูหมดคณุคานะ 
เลอะๆ เทอะๆ ไปอยางนั้น ถามีสติอยูกับตัว อากัปกิริยาทําอะไรมันจะบอกในตัวๆ มีคาๆ 
ในตัว จําใหดีพระเณร ผมก็แกแลว จะตายวันไหนก็ไมรู นี่บวชในศาสนามา ๗๒ ปนี้ฟงซ ิ
มาสอนทานทั้งหลายที่นั่งอยูนี้เกิดเมือ่ไร ผมบวชนี้ยังไมเกิดนะนี่ นานขนาดไหนสอนโลก 
สอนเจาของก็เต็มเม็ดเตม็หนวย จากน้ันก็สอนโลกเรื่อยๆ ไปจึงไดรวมความลงไปวา เรียน
โลกจบแลว เรียนธรรมก็จบไปพรอมกัน ในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ที่มาสรุปการ
เรียนโลกเรียนธรรมจบ จบมาแลวได ๕๕-๕๖ ปนี้ จึงไมสงสัยวาสอนโลกจะผิดไปที่ไหน 

เรียนโลก ดอูะไรแงงอนของโลกมันเปนยังไงๆ คือแงงอนของกิเลส ดตูลอด เอา
ธรรมจับๆ รูหมดๆ ทีเดียว เรียนธรรมก็ละเอียดลออขนาดไหนภายในจิตใจนี่ รูหมด 
เรียกวาไมตองหาอีกแลวหาธรรม ไมตองหาเรียนที่ไหนอีกแลวเรียนธรรม เรียนกิเลสมันก็
เต็มอยูแลวไปเรียนที่ไหน มันโดนตั้งแตกิเลสๆ ทั้งน้ัน นี่เรียกวาจบ หายสงสัย ปลอยวาง
โดยประการทั้งปวงแลว ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อ พิจารณาซิ ธรรมพระพุทธเจา นี่เรา
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นําธรรมพระพุทธเจามาปฏิบัติและเห็นผลประจักษตนจนเปนที่พอใจ เรียกวาเรียนจบแลว
ทั้งทางโลกและทางธรรม เราพูดอยางองอาจกลาหาญชาญชัย ไมมีกิเลสตัวใดจะมาโออวด
พองตัวเหมือนอึ่งอาง เราไมมีในหัวใจเรา 

ภาษานี้เปนภาษาธรรม พูดออกไปอะไรเปนธรรมๆ กิริยาอาการจะดุดาวากลาว 
เด็ดขาดหรือนิ่มนวลขนาดไหน เปนกิริยาของธรรมลวนๆ ไมเปนพิษตอผูใด การ
แสดงออกทกุอยางเปนอรรถเปนธรรม นําไปทําประโยชนไดทั้งน้ัน นั่นละธรรม เรียนใหจบ 
เรียนธรรมใหจบในหัวใจเรา กิเลสก็อยูในหัวใจ ธรรมอยูในหัวใจ เรียนกิเลสในหัวใจ
รอบคอบหมดไมมอีะไรเหลือ กิเลสปดออกหมดโดยสิ้นเชิง ธรรมจาขึ้นมานั่น เรียกวาเรียน
ธรรมจบ เรียนโลกจบ ทีนี้หายหวง ไมมีอะไรทุกข ไมมีในหัวใจผูเรียนโลกจบเรียนธรรมจบ 

พระพุทธเจา พระอรหันต ทานเรียนจบนะ ทานเปนอยางน้ัน พวกเรานี้เรียน โถ 
ของงายหรือทุกวันนี้ โรงรํ่าโรงเรียนแตกอน โรงเรียนพระมีแตโรงเรียน เรียกวาปริยัติ 
ศึกษาเลาเรียนเพื่อออกปฏิบัติ เพื่อบุญเพื่อกุศล มรรคผลนิพพาน เดี๋ยวนี้มันไมไปเรียน
อยางน้ัน มันเอาวิชาทางโลกเขาไปเต็มไปหมดในวัดในวา มิหนําซ้ําตั้งมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ สงๆ เส็งๆ อะไร มหาวิทยาลัยสงฆพระพุทธเจาอยางน้ัน
มีเหรอ เรียนมาดวยกันมาโกหกกันทําไม 

มหาวิทยาลัยสงฆในปาเห็นไหมละ รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชชฺา ตตฺถ เต 
ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายไปอยูตามรกุขมูลรมไม ใน
ปาในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปารกชัฏ ทีแ่จงลอมฟาง อันเปนสถานที่บําเพ็ญสมณ
ธรรมไดสะดวก ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย และจงอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้น
ตลอดชีวิตเถิด นี่วิชาธรรมของพระพุทธเจา มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจา มหาวิทยาลัยปา
นั่นละ นี่ตั้งโกๆ มหาวิทยาลัยสงฆมหาวิทยาเส็ง กิเลสเต็มอยูในนั้นอยูในมหาวิทยาลัย มี
ตั้งแตคลังกิเลสทั้งนั้น ส่ังสมกิเลสออกมาเหยียบหัวพระพุทธเจาตอหนาตอตา พวก
มหาวิทยาลัยนี้แหละเกงๆ ทะนงตัวเกงมากพวกนี้นะ 

เดี๋ยวนี้มีแตอยางน้ี มีแตวิชากิเลสเหยียบหัวธรรมๆ เอาธรรมเปนแหลงหากินแลวก็
เหยียบหัวธรรมไป พวกเราเปนยังไง ฟงกันไหมพระเต็มอยูในวัดในวานี่ สอนพวกเราผูมี
กิเลสดวยกัน ไมไดสอนคนนั้นคนนี้นะ สอนพวกมีกิเลสดวยกันและมาชําระกิเลส ใหนําน้ี
ไปปฏิบัติ เอาไปพินิจพิจารณาใหเขาใจ โยมก็มกีิเลสเหมือนกัน นําไปแยกแยะไปปฏิบัติตอ
ตนเองได ใหพากันคิดนะ 

ศาสนาละเอียดลออขนาดไหน โลกอันนี้จนพระพุทธเจาทอพระทัยที่จะมาสั่งสอน
โลกสกปรก ส่ังสอนโลกสวมโลกถาน ทอพระทยั ทรงบําเพ็ญพระบารมีมากวาจะไดตรัสรู 
หนักขนาดไหน พอตรัสรูผางขึ้นมามาดูสภาพที่จะสั่งสอน มันมีแตมูตรแตคูถ มีแรธาตุที่
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เปนสาระตางๆ มากนอยเพียงไรหรือไมก็ไมทราบ มองทีแรกเห็นแตกองมูตรกองคถูกอง
เทาภูเขาๆ ภูเขาภูเรานี้แหละจะภูใคร จนทอพระทัย เปนยังไงพระพุทธเจาก็เปนคน
เหมือนกัน แตกอนก็เหมือนโลกทั่วๆ ไป พอตรัสรูปงขึ้นมาแลวจนจะสอนโลกไมได นั่นฟง
ซิ โลกกับธรรมตางกันยังไงบาง เรายังพองตัวอยูเหรอ ไมรูเนื้อรูตัวเลย 

ถาไมมีศาสนาจะจมนะเมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ ไปที่ไหนๆ มีตั้งแตเร่ืองกิเลส
ออกหนาออกตา แมแตในวัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถานโดยไมรูตัวนะ ความประพฤติ
ปฏิบัติทุกส่ิงทุกอยางบรรจุอยูในวัด มีแตสวมแตถานทั้งน้ัน พระก็ปฏิบัตติัวเปนมูตรเปน
คูถ ตกลงพระเปนมูตรเปนคูถ ส่ิงทัง้หลายในวัดนั้นก็เปนสวมเปนถานรวมกันอยูนั้น เต็ม
อยูนั้น วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถ เคยมีไหม ไปดูเอาซิมี
ไหม หรือวาหาเร่ืองมาพูดหรือ มันเลอะเทอะขนาดไหนวัดหน่ึงๆ เปนยังไง วัดเขาวัดเรา
วัดไหนมันก็เหมือนกันเวลานี้ 

ตาอรรถตาธรรมไมมีบางเหรอ ตาพระพุทธเจามี ตาสาวกทั้งหลายมี ตาเราเปนตา
อะไรถึงไดมแีตตามูตรตาคูถอยางน้ัน ขยี้ขยํา ถาเปนมูตรเปนคูถ โธ พอใจเหลือเกิน นี่ละ
มันนาสลดสังเวช เห็นไหมกิเลสมันขึ้นทุกวันๆ หนาแนนขึ้นทุกวัน เร่ืองธรรมจะไมมีทาง
ขึ้นไดนะ ผูบําเพ็ญธรรมมีนอยมาก ผูที่บืนตามกิเลสมีมากขนาดไหน ดูทานดูเรา ในตัวของ
เรากิเลสมากกวาธรรมทั้งๆ ที่มาในวัดนี่แหละ กิเลสเต็มตัว ธรรมมีสัก ๕% อยางมาก 
เทียบกันอยางน้ีซิ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

ผูกํากับ ปญหาธรรมะครับ กระผมไดถวายตัวเปนลูกศิษย และปฏิบัติตาม
คําส่ังสอนของพอแมครบูาอาจารยเปนเวลา ๑๒ ปแลว การปฏิบัติธรรมะก็ลมลุก
คลุกคลาน เนื่องจากสูกิเลสไดบางไมไดบาง มีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบาง 
การปฏิบัติธรรมจึงไมคอยตอเนื่อง จะมีบางก็ตองอาศัยชวงจังหวะปดเทอม มาปฏิบัติที่วัด
ปาบานตาดครั้งละ ๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วันบาง เปนครั้งคราวในชวงปดเทอม กระผมได
ปฏิบัติโดยบริกรรมพุทโธกับลมหายใจเขาออก คอืหายใจเขาพุท หายใจออกโธ 

คืนหนึ่งกระผมใชสติที่กาํกับจุดเล็กๆ เหมือนปลายเข็ม(โดยสมมุติขึน้ในรูจมูก) 
ลมเขาออกผานจุดปลายเข็ม ไมใหเผลอ เรียกวาจี้อยูจุดนั้นตลอดเวลา ประมาณ ๕ นาที
เหมือนกับหมดความรูสึก ตัวหายไปนานเทาไรประมาณไมถูก พอรูสึกตัว จิตมรูีปราง
เหมือนใบโพธิ์ เดนอยูเหนือศีรษะ ลอยตัวอยู ที่พื้นดานลางเปนบอซีเมนตเล็กๆ เห็นเขา
เล้ียงลูกปลา ๕ บอ แตละบอแยกกนัชัดเจน บอใครบอมัน ขณะที่จิตรับรูเร่ืองบออยูนั้น 
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ธรรมะเกิดขึน้วา เกิดดับ ที่บอเล็กๆ เปรียบเหมือนขันธ ๕ มีแตเกิดกับดับ จนถือเปนสาระ
แกนสารอะไรไมได เรียกวาเหมือนลมพัดผานมาแลวก็ผานไป 

ในชวงนี้จิตรับรูอยางชัดเจนวา ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
มีแตเกิดและดับเทานั้น จะยึดถืออะไรไมได ขณะนั้นเองไดยินเสียงของหลวงตา ซึ่งขณะนั้น
หลวงตาไมไดอยูที่วัดปาบานตาด หลวงตาเดินทางไปที่กรุงเทพมหานคร ดังกองขึ้นมาวา 
เอา ทุบหมอใหมันแตก เมื่อทุบแตกละเอียดแลวมันไมกลับมาเปนหมออีกหรอก ในชวง
ดังกลาวนั้นน้ําตาไดไหลออกมา อัศจรรยในสิ่งที่รับรู ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ และองคหลวงตาที่มีเมตตา พระคุณของทานลนเหลือหาเปรียบมิได 
ประเสริฐที่สุดในโลก น้ําตาไหลพราก กราบระลึกถึงพระคุณอยูนาน อัศจรรยในส่ิงที่ไมเคย
รูเห็น จิตใจชวงนี้เหมือนกับไดรับอิสระภาพ ปลอดโปรง โลงเหมือนไมมีอะไรบังคบัเลย 
เปนจิตที่มีความสุขที่สุดในชีวิตตั้งแตเกิดมา 

ในคืนนั้นไดใชวิธีภาวนาจี้จุดดังกลาวนั้น จิตสงบอยางเดิมถงึ ๓ ครั้ง แตละครั้งมี
ความสุขสงบเย็นเหมือนน้ําแข็งจนถึงตี ๒ กวา และไปจนกระทั่งสวาง ไดรับความสุข 
จากน้ันมาอีกหลายวัน เหตุการณเชนนี้ไมเคยลืมเลือนเลย ดังที่เคยผานมาแลวประมาณ ๖ 
ปจนถึงปจจบุัน ขอกราบเรียนถามปญหาดังตอไปนี้ครับ 

ขอที่ ๑ ทีอ่งคหลวงตาเมตตามาบอกในจิตคืนนั้นวา ใหทุบหมอใหแตกละเอียด
แลวมันจะไมกลับมาเปนหมออีกนัน้หมายความวาอยางไรครับ(หลวงตา ออ หมอภพหมอ
ชาติในจิตของเรานั้นแหละ) 

ขอ ๒ ในปจจุบันกระผมใหมีสติและบริกรรมในอิริยาบถตางๆ ที่เคลื่อนไหวไปมา 
การภาวนาก็ใชวิธีจี้จุดดังที่เคยทํามา ก็สงบบางไมสงบบาง แลวก็ไดพจิารณารางกายลงที่
ไตรลักษณและลงที่ความตาย คือพิจารณารางกายแลวจิตก็จะสบาย อยางนี้ถูกตองหรือไม
ครับ(หลวงตา ถูกตอง) 

ขอ ๓ ถาจิตเขาใจวาขันธ ๕ มีแตเกิดกับดับเทานั้น ถือเปนสาระแกนสารอะไรไมได 
จิตใจเขาใจอยางน้ีแลวจะตองพิจารณาอยางไรตอไปครับ 

หลวงตา ไมรูวาจะตอบวายังไง เอา ขอผาน ขี้เกียจตอบ อาการที่ปรากฏนี้มัน
ปรากฏขึ้นจากจิต ก็เปนภาพของจิตนั่นแหละ เร่ืองนั้นเรื่องนี้ๆ เวลาพิจารณาภาวนามันก็
มาเปนภาพอยางน้ีๆ  ไมภาวนามันก็เปนภาพอยางน้ันๆ ตลอด สังขารขันธสําคัญมาก 
ความคิดความปรุงตลอดเวลา เวลาเขามาภาวนามันก็มาเปนความคิดความปรุงในจิต ไม
ภาวนามันก็เปนความคิดความปรุงกับสิ่งน้ันสิ่งน้ีไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาขันธ สังขารขันธ 
สัญญาขันธ มันไปดวยกนั ความจํา สัญญาขันธ สังขารความปรุง อันนี้ที่ทํางานเดนในตัว
ของเรา ออกทางรูปหยาบๆ ก็ตา ไปไหนตาตองเห็นไปเรื่อยๆ เปนเครื่องเพลินไป ตาเปน
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ผูสองทาง สังขาร สัญญา ปรุงไปตาม เพลินไปตาม นี่เครื่องใชของเขาละนั่น เวลาเขามา
พิจารณาภายในมันก็เปนภาพภายใน ใหรูใหเห็นอยูภายใน ละเอียดเขาไปเรื่อยๆ ละถา
เปนภาวนา เปลี่ยนเพื่อความดีงาม และเพื่อความสิ้นสุดยุติของขันธเหลานี้ รูเทาทันมัน 

เราอยากใหพี่นองชาวไทยเราไดสนใจกับพุทธศาสนาบาง ไมมากก็ใหบางเถอะนะ 
นี้มีแตสนใจกับกิเลสตัณหาเปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วโลก ไมไดสนใจในธรรม ทําจิตใจให
สงบใหรูจักประมาณ การดูการเห็นการไดยินไดฟงใหมีประมาณบาง แลวยับยั้งจิตใจของ
เราใหเขาสูความสงบดวยบทธรรม นี่จะมีที่ยับยั้งมีที่สงบ โลกมีแตความวุนวายเขาถือเปน
ความสบาย โลกของกิเลสวุนวายเทาไรเลยเพลินไปตาม เหมือนวาสบายไปตามๆ ขัดกัน
กบัธรรม ธรรมสงบเทาไรๆ ยิ่งไมมีอะไรกวนๆ สุดทายเงียบปุบ โลกธาตุวางไปหมด สฺุญ
โต โลกํ โลกสูญหมด สูญอยูภายในจิตไมมอีะไรเขาผานเลย นั่น มันตางกันอยางน้ันนะ 

โลกน่ีวุนเทาไรไมทราบวาสุขวาทุกขกเ็พลินไปกับมันตลอดเวลา โลกเปนอยางน้ัน 
ถาเร่ืองธรรมแลวสงบเขามาๆ จนกระทั่งดับหมดเลย นั่นทานวา ปรมํ สุขํ อยูตรงนั้น นี่ละ
เร่ืองของธรรม เครื่องเทียบเคียง ธรรมกับโลกไปดวยกัน กิเลสกับธรรมไปดวยกัน ถาไม
เรียนธรรมไมรู รูแตเร่ืองของกิเลส เพลินกับกิเลสโดยถายเดียว ถาเรียนธรรมแลวมีขอ
เทียบเคียงกนัๆ คัดเลือกไดๆ สรุปลงแลวไมมีใครเลยพระพุทธเจาในสามแดนโลกธาตุนี้ 
ทรงขุดคนหาของแปลกประหลาดอัศจรรยมาใหโลกไดเห็น ก็คือพระพุทธเจาพระองค
เดียว เปนพระองคแรก จากน้ันก็สาวกเรียงลําดับลําดามา นอกนั้นไมมีใครเห็นไมมีใครรู ก็
รูกันอยางที่เรารูๆ เห็นๆ รูดวยกิเลสตัณหา ไมไดรูดวยธรรม มันตางกัน 

ศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ลงไดเห็นจาขึ้นมาภายในจิตใจมันทอไปหมดนะ 
เร่ืองที่เคยเปนมา ดีดดิ้นมา ดวยความลืมเนื้อลืมตัว ความเพลิดความเพลิน สุขทุกขไมรู 
ดิ้นไปตามนัน้ มันเห็นโทษไปหมดเลย เมื่อเห็นโทษแลวมันก็ยับยั้งตัวๆ เขามา อันนี้ไมมี
เครื่องยับยั้ง ถารถก็มีแตคันเรงไมมเีบรก เหยียบลงคลองไปเรื่อยๆ ไมมีเบรกหามลอ 
พวงมาลัยหมนุไปเพื่อความปลอดภัยและจุดที่หมาย เรงก็เรงใหถึงจุดที่หมาย ทราบวา
ถนนคดโคงหรือมีสัตวมีบุคคลผานมา เบรกเริ่มแลว เหยียบเบรกๆ นั่นการปฏิบัติตอ
รถยนตสําหรับผูขับรถตองปฏิบัตอิยางน้ัน 

เราขับขี่ตัวของเราเพื่อความดีงามก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน พลาดไมได พลาดเสีย 
เหมือนกับขับรถพลาดลงคลอง เราขับตัวของเราพลาดเปนความทุกขมากลําบากแสน
สาหัส ครั้นเกี่ยวเขาไปขางนอกตดิคุกติดตะราง ลงไปกระทั่งเมืองผี มีแตเร่ืองของการขับขี่
ตัวของเรา เหยียบแตคันเรง ไมไดเหยียบเบรกหามลอ การขับขี่ตัวของเราคือดัดแปลงตัว
ของเราเอง เรียกวาขับขี่ตัวเราเอง เบรกหาม อะไรไมดีอยาทํา ความอยากมีดวยกันทุกคน 
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ธรรมหามความอยากกม็ีดวยกันทุกคน นํามาหาม อยาปลอยตัว คราวนั้นแลวคราวนี้ 
ตอไปก็ชินๆ 

อยางพระทีท่านบวชมานี้ วาศีล ๒๒๗ นี่นอยไปนะศีล ๒๒๗ ทานบอกเปนขอๆ ที่
ทรงบัญญัตมิากมายกายกอง ทานรักษาจนหมด ทีแรกก็เหมือนติดคุกติดตะราง เหมือนถูก
มัดมือมัดเทาไปหมด กระดุกกระดกิยาก อันนี้กผ็ิดๆ นี่เราเคยปลอยตัวมาแลว ทีนี้เวลา
เขาไปสูที่บังคับบัญชานั้นแลวมันก็ดีดก็ดิ้นซิ  แตเจตนาที่หวังความดีงามสําหรับตัวเองมัน
หนาแนนมั่นคง สุดทายความระมัดระวังน้ันเลยเปนความเคยชิน ไปธรรมดาๆ ที่
ระมัดระวังแตกอนไมระวัง คือความเคยชินแหงการระวัง มันระวังในตัวของมันเสร็จ เปน
อยางน้ัน ตอไปก็ไปธรรมดาๆ จะผดิตรงไหนมนัจะรูทันทีๆ หลบหลีกทันที แกทันท ี เปน
หลักธรรมชาติแหงความเคยชิน ถาไมเคยชินก็โดนเอาๆ 

ตองมีการฝกถาอยากเปนคนดี ไมฝกมีแตการปลอยเนื้อปลอยตัว เปนเรื่องของ
กิเลสลากไปถลุงทั้งนั้น ไมใชของดีนะ ไมเชื่ออยางพระพุทธเจาจะเชื่อใคร ศาสดาองคเอก
คือพระพทุธเจา เลิศก็คือพระพทุธเจา ทรงทําพระองคใหเลิศมาแลวจึงนําวิธีการมาสอน
โลก ไมไดแบบพระพุทธเจาก็ใหไดแบบลูกศิษยมีครูสอนซิ ปลอยเลอะๆ เทอะๆ ไปไมได
นะ อยางที่อยูนี่มาจากที่ไหนๆ มานี่ก็มาเพื่อรับการอบรมฝกหัดดดัแปลง ความประพฤติ
กระทําตางๆ มีครูมีอาจารยคอยแนะๆ เขามาสถานที่ทานฝกฝนอบรมเปนยังไง ก็ไดดู
ตัวอยางๆ เขามาในวัดนี้จิตใจก็คอยสงบบางนะ ผิดกับอยูนอกวัดเปนไหนๆ  

เขามาในวัดยิ่งเห็นครูบาอาจารยเห็นพระเห็นเณรที่เคารพเลื่อมใสแลว จิตใจออน
ลงๆ ออนลงก็คือธรรมหลอเล้ียง จิตใจสงบ แลวการภาวนาก็ดี นั่นตางกันนะ จึงวามี
สถานที่อบรม เชนอยางวัดเปนสถานที่อบรมความดีงาม ตั้งสถานที่ขึ้นมา เชนเปนวัดเปน
วา เปนสถานที่อบรม รวมกันก็ไปอบรมที่นั่นๆ ถาโดยลําพังตัวเองก็แยกไปปฏิบัตติวัเอง 
อบรมตัวเองไปในตัวๆ ในความเคลื่อนไหวของตัวเอง มีสตปิญญาพินจิพิจารณารักษาตัว
ไปในนั้นๆ เสร็จ เขาไปอยูในบริเวณก็รักษาอกีแบบหนึ่ง เรียกวาการอบรม การรักษาตัว 
ผลก็ดีขึ้นๆ 

การปลอยตัวมีแตเดือดรอนนะ ปลอยตัวไปเทาไรยิ่งเดือดรอน คิดหาที่จะยึดจะ
เกาะไมมี มีแตเร่ืองไรสาระและเปนฟนเปนไฟในตัวของมนั อยูก็เหมือนคนไมมคีาไมมี
ราคา สุดทายก็มีแตลมหายใจฝอดๆ พอลมหายใจดับแลวผึงเลย นั่น ก็เราสรางไว
หมดแลวสิ่งที่จะลากเราลงทางต่ํา เราสรางแตทางต่ํา เร่ืองความต่ําทราม มันก็ลากลงละซิ 
ความต่ําทรามละลากเราเองไมใชที่ไหนมาลาก เราทําเอง ความต่ําความสูงเราทําของเรา
เอง พอเราคอยพยุงๆ มนัก็คอยดีขึ้นๆ จนแนตัวเอง อยูที่ไหนแนนะ การอบรมจิตใจนี่แน
ในตัวเอง ยิ่งจิตใจสงบแนนเขาไปเทาไรยิ่งแน สรางความแนนอนใหตัวเองตลอด เปนอยาง
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นั้นนะ เราอยูกันยั้วเยี้ยๆ นี้สรางความแนนอนใหใครบาง ใหตัวเองก็ไมได ยั้วเยี้ยๆ อยู
อยางน้ีละ แลวไปหาหลักยึดของพวกนี้มีไหม ไมมีบอกงั้นเลย ชี้นิ้ว เอาธรรมจับปบรูทันที 
มันตางกันอยางน้ี ผูที่มีหลักคือมีธรรมภายในใจ อยูที่ไหนทานแนนหนามั่นคงอยูภายใน 
รูอยูในใจ ตายนี้จะไปชั้นไหนๆ บอกไดเลย 

พูดอยางน้ีเราก็ระลึกได ตอนที่ไปอยูกะโหม-โพนทอง เขาเปนไขขัดอก นี่มาสัมผัส
เราก็เลาใหฟง วันมากตายวันละ ๘ คน วันนอยวันละ ๓ คน ๕ คนอยูอยางน้ัน เปนอะไรก็
ไมรูนะ มักจะตายในสองวันสามวัน  ถาเลยนั้นไปผานได  เราไปภาวนาอยูในปาเขาก็ไปเอา
มา กุสลา ตกลงเลยเฝาปาชาอยูนั้นเลย พอ กุสลา คนนี้แลวเอาคนนั้นมา กุสลา คนนี้มา กุ
สลา เรามันไมไดภาวนาที่ไหน มีแต กสุลา ธมฺมา อยู ก็เปนภาวนาประเภทหนึ่ง แตมันไม
ใกลชิดติดพนักับภาวนาโดยลําพังตนเอง นั่งเฝาปาชาอยู อาว ขึ้นแลวนะ นี่ละเห็นชัดๆ 

เวลานั้นจิตกําลังเปนธรรมจักรอยูกับใครไมได นั้นก็อยูองคเดียว ตีนภูเขา เขาก็ไป
เอามากุสลามาเฝาปาชา พระแถวนั้นไมคอยมี เราก็เลยจะตาย กุสลาไมไดออกจากปาชาละ 
อยูงั้นละ ไหลเขามาแลวไหลเขามา พอมาถึงบทเจาของ นั่งไมนานรูสึกยิบแย็บๆ เปน
เหมือนเสี้ยนเหมือนหนามแทงในอยูนี้ ละเอียดเสียกอน ก็จติมันอยูนี้มนัไมไปไหน ยิบนิด
หนึ่งมันก็รูๆ รูรวดเร็วมากนะ ยิบแย็บๆ เลยกลายเปนเสี้ยนเปนหนามขึ้นมา เลยกลายเปน
หอกเปนหลาวขึ้นมาในตัวของเรา อาว โรคอันนี้มันเปนอยางน้ันแลวนะ ไปถามเขาดูเขา
บอกตายเจ็บขัดอกเขาวางั้น ตาย เอ เราก็ขัดอยางน้ัน อาวเรานี่ก็จะเปนแบบเขา มันจะตาย
แบบเขาเหรอ มากุสลาเลยไมกลับนะนี่ มันจะตายอยูในนี้ 

ก็เลยรีบบอกเขาเขาก็เห็นใจทันที โอย ไมไดละอาตมาเปนแลวนะนี่ เร่ิมเปนแลว
อยางที่เอากนัมาเผานี่ อาตมาเริ่มเปนแลว เปนอยูในที่นั่งน่ีแหละ ขัดอกขึ้นมาแลวเดี๋ยวนี้ 
ใหอาตมาไป พอวางั้นเขาก็ปลอยทันทีใหไป ไปก็เขาที่เลย เขาก็รอนใจยกกันมาอกีแหละ 
ไลหนีหมดเลยนั่นเห็นไหมละ ไมเอาใครมาเปนเพื่อนเลย ไลหนีหมดเลยไมใหใครอยู เรา
อยูคนเดียว จะขึ้นเวทีละความหมายวางั้น ก็มันซัดกันมาพอแลว ปรกติมันก็ขึ้นเวทีไมลง 
อันนี้ยิ่งขาศึกใหญเขามานี้มันจะลงเวทีไดเหรอ มนัก็ตองฟดกนั เอากันหนักเขาๆ โถ ขัด
หมดนะ หายใจแรงไมได ถาสมมุตวิาเราจามนี้ โถ สลบไปนูนนะ มันแทงอยูนี้ โถ เอาแลว
หนักแลว ไปถึงที่เขาก็รุมมา ไลหนีหมดไมใหใครมาอยูเลย เราจะอยูคนเดียว 

เอาละที่นี่ซัดกันนะ ตั้งแตหัวค่ํา ๖ ทุม ซัดกนัอยูนั้น ที่วามันจะตายแบบนี้ นี่
อันหนึ่งนะ อันหนึ่งมันแนใจของมัน คติที่จะไป มันแนใจอยู นั่นถามใครเมื่อไรรูอยูนี่ นี่ถา
เราตายเดี๋ยวนี้ยังไมพน จะตองคางชั้นใดชั้นหนึ่ง พูดใหมันตรงศัพทตรงแสงเลยวา 
สุทธาวาส ๕ ชั้นนั่นแหละ ชั้นใดชั้นหนึ่งจะอยูที่นั่นยังไมไปนิพพาน เวลานี้ยัง รูอยูชัดๆ 
อยางน้ีถามใครที่ไหน ปฏิบัติธรรมรูธรรมเห็นธรรมรูกับใจตัวเอง หนักเขาๆ ก็พิจารณา
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เร่ืองทุกขเวทนา มันมาเปนหวงเรื่องตายแลวยังไมอยากตาย คือวาไมอยากตายนี่ ถาตายนี้
มันจะคาง มันจะไมพุงทีเดียว ถามันพุงแลวไปเมื่อไรไปเถอะ มันกงัวลกับเรื่องความตาย 
ยังไมอยากตาย แลวธรรมอันหนึ่งก็ผงึขึ้นมาเลย ทานมากังวลอะไรกับเรื่องความเปนความ
ตายมันก็อยูกับทานแลววางั้นนะ นั่นเห็นไหมละ ทานก็เคยพิจารณามาแลวเรื่องทุกขเวทนา
เหลานี้ เวลานี้ไปไหนหมด 

เทานั้นละนะ สะดุดใจปงตั้งแตคราวซัดอยูบานนามน นั่งตลอดรุงๆ วิ่งถึงกันเลย 
ปลอยหมดเลยเรื่องเปนเร่ืองตาย ซัดกันเลยทีเดียว นี่ละแกดวยธรรมโอสถ ไมมียานะเรา 
ไมมีใครมาชวยเรา เราไมเอาอะไรทัง้น้ัน ฟดกันเลย เที่ยงคืนขับกันอยูในนั้นเอากันอยูใน
นั้น พอเที่ยงคืนแลวคอยสงบ ตอนนั้นมีนาฬิกาแลวนะ คอยสงบลง สงบลงจนกระทั่งถงึ
วางไปหมดเลย เอาละไมตาย เห็นชัดเจน นี่ละแกกันไดปจจุบัน ที่พูดถึงวาที่วายังไมอยาก
ตาย คือตายแลวมันจะคางชั้นใดชั้นหนึ่ง พูดใหชัดๆ เลยสุทธาวาส ๕ ชั้นนั่นแหละ เปนที่
อยูของพระอนาคา มันอยูในขั้นนั้น ชั้นไหนก็ไมอยากอยู ถาไมใชนิพพาน นิพพานเมื่อไร
ไดทั้งนั้นละ ตายเดี๋ยวนี้ก็ไดถาถงึแลวนะ นี่ยังไมถงึจึงเปนหวงเปนใย 

ธรรมะทานก็ผางขึ้นมาเลย เปนหวงอะไรกับความเปนความตาย มันกอ็ยูกับทาน
แลวนี่นะ นั่นเห็นไหม ทานเคยฟดมาแลวไมใชหรือเร่ืองเหลานี้ เหลานี้ไปไหนหมด พอวา
อยางน้ันก็ปุบเดียว หันปงเขาก็ซัดกนัเลย ๖ ทุม กวาสวางจาไปหมด โรคนี้หายปจจุบันเลย
นะ ไมมีเลย นั่นเห็นไหม ที่มันเสียดมันแทงหายหมดเลยไมมีเหลือ นี่ละธรรมโอสถแก
ตัวเอง สกฺกตฺวา พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วรํ ทานแสดงไวเห็น
ประจักษ เราเอามาใชไดผลในตัวของเรา นี่ไมมีใครใชนะ จามฟกก็วิ่งหาหมอๆ ไมไดวิ่งหา
อรรถหาธรรมเพื่อแกตัวเอง นี่แกอยางนั้นมาแลว 

นี่พูดถึงเร่ืองความเปนหวง มันแนของมันอยูอยางนั้น ตายแลวจะไมไปไหน อยูใน 
๕ ชั้นนี้ละ จะไปชั้นใดๆ มันรูของมันอยูแลว ยังไมถึง ไมถึงจดุไมอยากอยู ถาตายเวลานี้จะ
อยูตรงนั้นๆ แนะใครมาบอก มันรูอยูในจิตนี้แลว ชั้นสุทธาวาสมีหรือไมม ี ฟงซิทาน
ทั้งหลาย ประจักษอยูในหัวใจนี้แลว ไมมีใครมาบอกนะมันรูของมันอยูนี่ ถาตายเวลานี้จะ
อยูชั้นนั้นๆ นั่น ไมอยู ชัน้ไหนก็ไมอยู ถาถึงนิพพานแลวไปเดี๋ยวนี้ก็ไดไมขัดของ เวลานี้ยัง
ไมอยากไปมนัจะคาง คางวันหนึ่งคืนหนึ่งไมอยากคาง ถาไมถึงนิพพานไมอยากคาง จึงวา
ซัดกันใหญ อันนั้นออกขาดสะบั้นลงไป ทีนี้กาวเดินตอไป 

นี่เราพูดถึงเร่ืองจิตมันแนอยูในจิตนะ ตายแลวจะไปไหนๆ ไมตองบอกใคร มันรู
ชัดเจนทีเดียว จะไปทางดีนั่นแหละแตมันจะคาง ไมเอา จึงวาหวงใยเรื่องเปนเรื่องตายยัง
ไมอยากตาย ธรรมะทานก็ผางขึ้นมาเลย มากระตกุอยางแรง มันก็หลบปุบแลวหมุนติ้วเลย 
เปนอยางงั้นนะ ใหพิจารณาทางจิตใจมันถึงชัดเจน ไมหาใครมาเปนพยานละ ถาลงเปนใน
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ใจแลว ไมมีใครมาเปนพยาน ชัดเจนขนาดนั้นละ ไมสนใจที่จะหาใครเปนพยานอันนี้จา
ขึ้นมานี้รูชัดเจนๆ สนฺทิฏฐิโกๆ จากนั้นก็กลับมา พอกลับมาจากนูน นี่เรียกวาธรรมจักร
หมุนตลอด กลับมาก็ขึ้นวัดดอยคราวนี้ไปปลงกันที่นั่น มาจากโนนก็ขึ้นวัดดอย นั่นละเสร็จ
ส้ินกันเวลานั้น เร่ืองราวทั้งหลายหมดโดยประการทั้งปวง เรียนโลกจบ เรียนธรรมจบบน
เขาลูกนั้น 

จากน้ันมาแลวไมสนใจกับอะไร โลกมากขนาดไหนเรียนจบหมด ใครจะเรียน
ดอกเตอรดอกแตอยาเอามาอวด นั่นเห็นไหม ธรรมจาขึ้นมานี้ครอบหมดเลย เรียนมาชั้น
ไหนก็ชั้นเถอะนะไมเหนือธรรมไปได ถารูธรรมแลวหายหวงๆ รูโลกเพิ่มหวงเพิ่มใยเพิ่มยุง
เหยิงวุนวายนะ ถารูธรรมแลวปลอยออกๆๆ สลัด เรียนโลกจบเรียนธรรมจบหายหวง โดย
ประการทั้งปวง หมดไมมีอะไร ทกุขแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีในใจที่ส้ินกิเลสไปแลว กิเลส
เปนตัวสรางเหตุ เกิดความขัดของมากนอยตามที่มันมี พออนันี้ส้ินสุดลงไปแลวทุกขหมด
โดยประการทั้งปวง 

เร่ืองจิตของทานตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นทุกขจะไมมีเลย เทาเม็ดหินเม็ดทรายก็ไม
มี มีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธุเปนธรรมดา เจ็บทองปวดหัวอยางที่เราเห็นนี้ละ เปนแตเพียงวา
ไมเขาถึงจิต มันหากเปนของมันเองก็รูกันอยู แตถาหากวาจิตยังมีอะไรอยูแลว รางกายนี้
เปนเล็กนอยนะ ไปทุกขอยูในจิตมากกวากัน เลยกลายเปนโรคภายในจิตมากกวาโรค
ภายนอกอันนั้น โรคภายในจิตไมมหีมดโดยสิ้นเชิง อันนี้มันก็ดิ้นของมนัไปอยางงั้น รักษา
ไดก็รักษาไป รักษาไมไดทิ้งปวะไปเลย ยากอะไร นี่ละการปฏิบัติธรรม ใหทานทั้งหลาย
ปฏิบัติ ธรรมะพระพุทธเจาสดๆรอนนะ อยามาแบกคัมภีรอยูเฉยๆ เปนหนอนแทะ
กระดาษไมเกิดประโยชนอะไร 

ครั้นเรียนแบกคัมภีรมาแลวก็มาถือทิฐิมานะวาตัวเรียนชั้นสูงๆ สูงอะไรมีแตแบก
กิเลสทั้งนั้น ทิฐิมานะความสําคัญตนเปนกิเลสทั้งหมด เรียนธรรมถาไมปฏิบัติธรรม ถา
ปฏิบัติธรรมเรียนเทาไรเปดออกๆ ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งกดถวงๆ ปลอยออกๆ พุงเลย หมด นี่
ละเรียนธรรมเปนอยางน้ันนะ ตางกันมาก นี่เราจวนจะตายก็ยิ่งเปดออกๆ ใหทานทั้งหลาย
ไดฟงเสียนะ คําพูดเหลานี้ทานทั้งหลายไดยินที่ไหนบางไหม ไมวาเราอวดไมอวดละ เอา
ความจริงมาพูด นี่มนัจาอยูหัวใจมันพูดไดหมด นอกจากไมพูดเทานั้น ถาควรจะออกนี้จะ
ออกทันทีๆ เลย จาอยูหมดแลว ขัดของที่ตรงไหน โลกธาตุนี้ขามไปหมดแลว เอาอะไรมา
ขัดของวะ นัน่ 

ถาหากถามมา เอา ถามมา ถาลงวาเอาถามมาจะตอบผางทันทีเลยนะนั่น มัน
เตรียมพรอมแลว พับมาปวะเลยทันทีๆ ถาไมควรตอบดึงก็ไมออกนะ ความเหมาะสม
ความสมควรอยูกับธรรมทั้งนั้น เหมาะสมที่จะออกขนาดไหนออกเองๆ นี่ละธรรมภายใน
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ใจ ธรรมพระพุทธเจา เรียนธรรมจบเรียนโลกจบ จบที่หัวใจนะ ถาลงหัวใจจบแลวจบหมด 
หายหวงทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ีเปน สฺุญโต โลกํ วางไปหมด ไมมีอะไรมาผานหัวใจได
เลย นี่เรียกวาใจขามแลว ใหพากันตั้งใจปฏิบัติบางนะทุกคนมา มีแตเที่ยวเพลิดเที่ยวเพลิน 
เชื่อทางหูทางตา วันหนึ่งไดดูนั้นดูนี้กเ็อา วันนี้ไปดูนั้นไปดูนี้ชมนั้นชมนี้ ทางนี้มันหนุนออก
ไมไดดูไมเห็นนี้อยูไมไดนะ มันดันกิเลสตัวนี้ นี้เราไมเห็นเห็นแตมันดัน ดันออกไปอยากรู
อยากเห็นอยากอะไร มันก็ไปตามเรื่องตามราวดีดดิ้นไปอยางงั้น เมื่อธรรมมีแลว
สกัดกึก๊เลยทันที ดูหาอะไร ตั้งแตวนัเกิดดูมาแลวไดอะไร ฟงมาแลวไดอะไร มันสกัดกัน
ทันทีๆ อยูธรรมชาติไมมีอะไรเขามากวน แสนสบายอยูตรงนั้น ทานวาอยางน้ัน ใหพากัน
จําเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 
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