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เทศน์อบรมพระ ณ. วัดป่าบ้านตาด 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๑๔ 

อยู่ไหนก็เท่าเดิม 
 ใจน้ันจะเอาอะไรไปต่อ ข้างในไม่มีเช้ือให้ต่อมันจะต่อได้อย่างไร มันรู้อยู่น้ัน เวลามัน

ต่อมันกร็ู้ ต่อละเอยีดกร็ู้ ต่อหยาบกร็ู้ เมื่อไม่ต่อทาํไมจะไม่รู้ เอาความรู้ ว่ามันไม่ต่อซิมาพูด มัน

ไม่มีอะไรที่จะไปต่อ ไปต่อกบัอะไร ไอ้สิ่งที่จะให้มันไปต่อมันกไ็ม่มี มันสกัแต่รู้อยู่เท่าน้ัน เวลา

มันหมดสมมุติมันหมดอย่างน้ันจริงๆ ฉะน้ันจึงได้กล้าพูดว่ามีแต่ขนัธท์ั้งน้ันละมันดิ้นอยู่ตลอด

ทั้งวันทั้งคืน ได้ปฏบิตัิเพ่ือขนัธน้ี์ทั้งน้ัน รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มันดิ้นของมันอยู่

กลางถนนเหมือนกบัหางจิ้ งเหลนขาด อนัน้ันมันไม่มีอะไรจะไปยุ่งกบัมัน จิตดวงน้ัน ยุ่งกบัมัน

เร่ืองอะไร มนัไม่ใช่วิสยัแล้วมันกร็ู้ ได้ชัด 
....พิจารณากายกอ็ยู่ในขั้นราคะน้ีแหละ พอมันหมดอนัน้ีไปแล้วมันหมดปัญหานะกาย 

มันหมดทางที่จะพิจารณา พิจารณาอะไร หน่ึงมันรู้ เท่าแล้ว สองมันสญุญากาศไปหมด มันว่าง

ไปหมด มนัไม่มีอะไรพิจารณา พอกาํหนดป๊ับน้ีมันวูบลงหมดเลย เราจะเอาอะไรพิจารณา 

ความรวดเรว็ของปัญญาขนาดน้ันนะ คือมันชาํนาญ ตั้งภาพขึ้นมาเราจะพิจารณาให้เป็นอสภุะ

อสภุงัน่ีมันจะไปตั้งได้อย่างไร พอตั้งปุ๊บ ดับพุบๆ เวลาปัญญามันทนั แล้วกาํหนดทั้งรู้ เท่าแล้ว

ด้วย มันสองประการเสยีด้วยนะ หน่ึงภาพน้ีพอตั้งปุ๊บขึ้นดับพุบๆ ดับเรว็ไปโดยลาํดับ พอตั้ง

พุบดับพร้อมเลย ไม่มอีะไรเหลือ แล้วจะเอาอะไรไปพิจารณาให้เป็นสภุะอสภุงัที่ไหน แล้วจะ

พิจารณาเพ่ืออะไร เอาสภุะ อนัน้ันมันกเ็ป็นสภุะอสภุะ จิตต่างหากเป็นผู้เป็น มันรู้แล้วน่ี แล้วก็

มารู้แล้วเร่ืองที่มันเป็น ที่มันเป็นรู้แล้ว มันกร็ู้ เท่ากนัเสยีหมดแล้ว พิจารณาเพ่ืออะไร 
น่ีซิตอนที่ได้พิจารณาจิตน้ี มันไม่เอากบักายแล้ว มันกเ็หลือตั้งแต่พวกเวทนาในจิตอย่าง

ละเอยีด สญัญา สงัขาร วิญญาณที่มันปรงุอยู่ในจิตอย่างละเอยีดๆ น่ันละตอนที่มันเป็นเคร่ือง

สมัผสัของการพิจารณา มันทาํให้พิจารณาอนัน้ันเอง มันสมัผสัอยู่เพียงเท่าน้ัน ในจิตขั้นน้ีมัน

ไม่ได้กว้าง พิจารณามันแคบนิดเดียว คือมันไม่รับแล้วเร่ืองรปู เร่ืองเสยีง เร่ืองกล่ิน เร่ืองรส 

เร่ืองภายนอก มันไม่ได้ถอืมาเป็นอารมณท์ี่จะต้องพิจารณา มันเข้าใจหมด รู้หมด มนัขาดไป

หมดด้วย ไม่เพียงว่ารู้หมด ลบจนขาดด้วย น่ันเวลามันหมด มันหมดอย่างน้ัน แต่สิ่งที่มันยัง

ต่อกนัอยู่น้ีคืออะไร นามธรรม เวทนาในจิต สญัญา สงัขาร วิญญาณ เกดิจากจิต มนักระเพ่ือม
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ธรรมเหล่าน้ีเป็นอนิจจัง ทุกขงั อนัตตาทั้งน้ัน มันแยกไปแยกมา คือไม่มกีารพิจารณา มี

เท่าน้ัน กายมันหมดปัญหา เราจะบงัคับให้มันพิจารณายังไง เหมือนเรากนิหวานอิ่ม กนิคาวอิ่ม

แล้วจะให้บงัคับให้กนิ มันกนิไม่ได้ มนักม็ีแต่จะกนิหวานเท่าน้ันซิ คาวมันพอแล้วกร็ู้ ยังหวานก็

กนิหวานไป พออิ่มหวานแล้วเอ้ายังอะไรอกี นํา้เหรอ เอานํา้มาอกี นํา้หมดแล้วมันหมดจะกนิ

อะไรอกี ไม่ว่าคาวว่าหวานมันจะทรงรสทรงชาติอยู่เตม็ที่ตามเดิมกต็าม แต่ถ้ามันพอแล้วมันก็

ไม่เอา น่ัน จิตกเ็หมือนกนั เวลามันพอของมันแล้วกเ็ป็นอย่างน้ันละ ธรรมทั้งหลายจะมีอยู่ทั่วๆ 

ไปกต็าม มันพอแล้วมันกถ็อยของมัน 
มีแต่ธรรมภายในใจ มันแยกมันพิจารณาของมัน เกดิกบัจิต ดับกบัจิต เกดิกบัจิต ดับ

กบัจิต พอมนัรู้มันกระเพ่ือมพับ ดบัพับๆ จนอนัน้ีมันหมอบ พิจารณาอะไรไม่รู้กี่ตลบ ไม่รู้กี่

ร้อยกี่พัน กี่หมื่นตลบ วันหน่ึงๆ เพราะมันอยู่ด้วยกนัอย่างน้ันทั้งวันทั้งคืน มันไม่ได้เผลอไป

ไหน ต่อจากน้ันมันจึงทาํให้เกดิความสนใจในจุดของความรู้ น้ัน อนัน้ีมันเป็นอะไรกนันา มันจึง

ได้รู้ตอนนั้น แต่ก่อนน้ีมีแต่ความระมัดระวัง มีแต่ความรักษามีแต่ความสงวน ไม่สนใจจะ

พิจารณามันเลย ไม่ให้มีอะไรมาแตะต้อง ไม่ให้มอีะไรมาสมัผสัมันได้ ไม่ให้มันเศร้าหมองได้ มี

แต่ความผ่องใส คือความกงัวลรักษาตลอดเวลาในจุดที่ว่าสงสยัน่ัน 
เวทนาของจิตมันกม็อียู่เป็นความสขุ สขุเวทนา คือสขุในจิตมันกเ็ป็นอนัหน่ึง มันเป็น

อนัตตาเหมือนกนั อนิจจัง ทุกขงั อนัตตาเหมือนกนั เกดิขึ้นจากอะไรให้เสวย จนกระทั่งไม่มทีี่

ไป มันกจ่็อเข้าไปตรงน้ันละ มันอะไรกนัแน่ๆ ไอ้ที่ว่าน้ี เดี๋ยวว่าดี เดี๋ยวว่าช่ัว เดี๋ยวว่าสขุ เดี๋ยว

ว่าทุกข ์ เดี๋ยวว่าผ่องใส เดี๋ยวว่าเศร้าหมอง มันยังไงกนั น่ันปัญญามันหย่ังเข้าแล้วที่น่ี สนใจกบั

ตรงน้ัน เรียกว่าเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา เช่นเดียวกบัสภาวธรรมทั้งหลายที่เราเคย

พิจารณามา มันเป็นเป้าหมายๆ มาเป็นลาํดับๆ อนัน้ีกเ็ป็นจุดที่เราพิจารณาแล้ว หากว่าเรามี

สติปัญญาในด้านน้ันมันกไ็ปด้านน้ัน เข้ามาจ่อขณะน้ันมันกผ็างไปเลยทเีดยีว 
แต่ก่อนไม่จ่อมันพิจารณาไม่สงสยั มแีต่ความรักความสงวน อะไรมาแตะต้องไม่ได้ มนั

เป็นกงัวลซีระมัดระวังรักษา ยังไม่รู้ ว่าตนเป็นกงัวล บทเวลาน้ันมันแตกกระจายไปแล้วมันหมด

ความกงัวล มันหมดอารักขา หมดความสงวน หมดอะไรเสยีทุกอย่างมันถงึมารู้ ว่า อนัน้ีเป็น

อนัหน่ึง แล้วจะพิจารณาอะไร 
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...ถ้าจะใช้แต่ปัญญาให้จิตอยู่กบัความสงบเพราะการเหน็อสภุะกใ็ห้มันเหน็ซี การ

พิจารณาอะไรกพิ็จารณาเพ่ือจิต การสงบกเ็พ่ือจิต การพิจารณากเ็พ่ือจิต ไม่มีอะไรผดิ อย่า

เข้าใจว่าสมาธเิดินก่อนปัญญาเดินหลัง ปัญญาเดินก่อนสมาธเิดินหลัง มนัสบัปนกนัไป แล้วแต่

วาระของจิตที่จะพิจารณาอย่างไร อนัน้ีกเ็ขยีนไว้แล้วในปัญญาอบรมสมาธ ิ เขยีนไว้ตามความรู้

เจ้าของ เจ้าของเคยพิจารณามา จะพิจารณาปัญญาน้ีจิตมันไม่ลง มันไม่รวม มันไม่สงบเหรอ 

มันเป็นเพราะเหตุไร ไล่เบี้ยกนัไปเลย น่ันเรียกว่าปัญญา มันยอมจาํนนหมด มันลงของมันเอง

ป๊ัวะเดียวเลย 
ถ้าลงด้วยปัญญาน้ีมันลงอาจหาญผดิกนักบัลงธรรมดา ลงธรรมดามันกอ็ยู่ของมัน สงบ 

แต่ถ้าปัญญาพาให้ลงแล้ว โอ้โหมันลงอย่างถงึที่ถงึฐาน ถอนออกมาแล้วมันยังอาจหาญด้วย 

น่ันผดิกนั ปัญญาจึงเป็นเร่ืองสาํคัญมาก ประมาทไม่ได้เร่ืองปัญญา สมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปัโป 

ขึ้นต้นหัวหน้าเลย คนโง่เขาไม่เอาเป็นหัวหน้างาน งานอะไรๆ กต้็องหาคนฉลาดสาํคัญ 

สมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปัโป ขึ้นหน้าแล้ว สมัมาวาจา สมัมากมัมันโต ค่อยไปตามหลัง เอาเร่ือง

ของปัญญาขึ้นมา 
ถ้าหมดเร่ืองของมันแล้วมันสบาย อยู่ไหนกส็บาย มันหมดกงัวลทุกอย่าง ในความ

อารักขา ในความระมัดระวังจิตใจ รักษาแต่มารยาทภายนอกเท่าน้ัน รักษาแต่ขนัธน้ี์เอง เร่ือง

สถานที่ กาล บุคคล ยังไง ที่ควรจะต้องปฏบิตัต่ิอ สถานที่ กาล บุคคลน่ีเป็นเร่ืองของขนัธ ์

เพราะอนัน้ีเป็นสมมุติ โลกกเ็ป็นสมมุติล้วนๆ เรากม็ีสมมุตอิยู่คือขนัธ ์ ต้องปฏบิตัิให้เหมาะสม

กบัภาระแห่งความเป็นพระของเรา ตามกาลสถานที่ บุคคลที่เหมาะควรปฏบิตัิอย่างไรต่อกนั น่ี

เป็นเร่ืองขนัธ ์เร่ืองน้ันไม่เหน็มีระวัง 
อยู่ไหนกเ็ท่าเดิม ไม่ว่าจะอยู่ในป่า ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน จะอยู่ในกรงุ ไม่ว่าจะอยู่ในสงัคม

ไหน มันกเ็ทา่เดิมว่างั้นเลย ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง มันไม่ได้ระวัง พูดง่ายๆ มันหมดความระวัง 

ไม่ได้หึงได้หวง จะปล่อยทิ้งไปเสยีมันกไ็ม่ใช่ มันจริง ต่างอนัต่างจริงแล้วจะให้ว่าอย่างไร จะไป

ทาํอะไรมันอกี มันหมดกงัวลหมดภาระ นอนทั้งวันกน็อนได้ถ้ามันนอนหลับ นอนไปนอนมา

มันกเ็หน่ือยเหมือนกนัขนัธน้ี์ มันกอ็ยากลุก กเิลสอย่าให้มันเกดิ มันไม่มีทางจะเกดิแล้วมัน

หมดมันกส็ิ้นของมันเอง ถ้าหมดแล้วมันเป็นอย่างน้ัน มันรู้ เอง 
จิตน่ีตัวสาํคัญ ตัวคะนอง ตัวก่อกรรมก่อเวรเจ้าของ ตัวกระเพ่ือม ตัวรบกวนเจ้าของ มี

แต่เร่ืองของขนัธน้ี์ละที่อาศยัอวิชชาเป็นหัวหน้าใช้งานมัน คิดเร่ืองไหนมีแต่เร่ืองอวิชชาทั้งน้ัน
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อวิชชาแต่ก่อนมันใช้ขนัธอ์นัน้ี ทน้ีีเวลาวิชชาเกดิขึ้นแล้วเอาอย่างอื่นมาใช้ กริิยาที่แสดง

ของผู้บริสทุธิ์กบัอวิชชาแสดงต้องผดิกนั แต่น้ีไม่ผดิ เราจะเหน็ได้เวลาจิตกบัธรรมะที่สมัผสั

สมัพันธก์นัมากๆ แล้วมันพุ่งออกมาอย่างเตม็ที่ ถ้าเป็นเคร่ืองมอืของวิชชาน้ีจะไม่มีกริิยาแบบ

โลก แต่น้ีมันมีเคร่ืองมืออนัเดียวกนัมันกม็ีกริิยาเหมือนแบบโลก เหมือนดุ เหมือนด่า หรือว่า

เหมือนโกรธเหมือนกร้ิว อะไรต่ออะไร เหมือนโมโหโทโสไปอย่างน้ัน ธรรมชาติอนัน้ันมันไม่

เคยแสดง น่ันฟังซิ อาํนาจของธรรมที่แสดงพุ่งๆ เป็นกาํลังของธรรม แล้วเคร่ืองมอืที่จะมา

รับรองกระแสของธรรมน้ันน่ะไม่เอาอนัน้ีมาใช้ เพราะอนัน้ีเป็นเร่ืองของอวิชชาเคยใช้ มันแสดง

ตัวของมันไปอย่างน้ัน 
เอาเคร่ืองมืออื่นมาใช้มนัจะไม่เป็นอย่างน้ีนะ จะเป็นอกีอย่าง จะเป็นแบบที่น่าดูยิ่งกว่าน้ี

มากมาย ยิ่งจะน่าดู คือพลังของจติที่แสดงออกจากความบริสทุธิ์น้ันเป็นพลังอนัหน่ึง อนัน้ีก็

เป็นสมมุติเหมือนกนั แต่ออกมาจากความบริสทุธิ์ของจิต เพราะฉะน้ันเวลามีเคร่ืองมือสอง

ชนิดน้ี อนัน้ีจะน่าดูมาก แสดงลวดลายออกจากความบริสทุธิ์ จะไม่มกีริิยาของโลกมาแทรกอยู่

เลย เวลากาํลังของจิตมันแสดงออกมาน้ี กริิยาใช้มามันเป็นเหมือนโลกละซิ เหมือนโกรธ 

เหมือนโมโหโทโส หรืออะไรไปอย่างน้ัน ทน้ีีโมโหมันกไ็ม่อยู่ ไม่เหน็มี ความโมโหความโทโสไม่

ทราบมันอยู่ไหน ไม่เหน็มี มันเป็นอาํนาจของจิตทั้งน้ันไปเสยี พลังของธรรมเป็นพลังของจิต น่ี

มันดับของมนั มันเกดิมนัดับได้ 
ถ้ามีแต่ความบริสทุธิ์ล้วนๆ น้ีกใ็ช้งานไม่ได้นะ ต้องอาศยัสมมุติเป็นพลัง ที่เข้าสมาธิ

อย่างน้ีมันกเ็ป็นสมมุติอนัหน่ึง เวลาจิตเข้าถงึความบริสทุธิ์แล้วเราจะทราบได้ชัดว่าสมาธน้ีิเป็น

พลังอนัหน่ึง สมาธเิป็นเคร่ืองอาศยั ไม่ใช่ความบริสทุธิ์ แต่พลังที่เกดิขึ้นมาจากความบริสทุธิ์

น้ันเป็นของเกดิได้ดับได้ เราจะทราบได้เวลาจะเทศน์อย่างน้ีรอเข้าที่เสยีก่อน พักจิตให้เตม็ที่

คล้ายๆ กบัว่าชาร์จเข้าไป ชาร์จแบตเตอร่ีเข้าไปในจิต น่ันสมมุติเท่าน้ัน ชาร์จเข้าไปกเ็ป็น

สมมุติ พลังน้ันกเ็ป็นสมมุติ อนัน้ันละออกมา ถ้ามีแต่ความบริสทุธิ์ล้วนๆ น้ีใช้งานอะไรไม่ได้ 
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….รู้สกึจะไม่ได้ใช้ในเร่ืองปัญญา สติปัญญาที่ควรจะไปพร้อมกนัไม่มีเลยจะทาํอย่างไร 
คือแสดงออกมาภายนอกมันเหน็อยู่ทุกระยะแล้ว นักปฏบิตัิไม่ใช้สติปัญญาไม่ทราบจะเอากเิลส

ออกได้ยังไง กเิลสมันไม่ได้กลัวนะความโง่ อย่าเข้าใจว่ากเิลสจะกลัวความโง่ กเิลสกลัวแต่ความ

ฉลาดเท่าน้ัน ความเหลาะแหละกเิลสกไ็ม่กลัว กลัวแต่ความสตัย์ความจริง ความเอาจริงเอาจัง 

ความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน ความคิดความอ่าน น่ีกเิลสกลัว อย่างวิธทีี่เราทาํมาอยู่

ทุกวันๆ น้ีที่มองเหน็อยู่ แสดงยิบแยบ็ๆ อยู่ น่ีกเิลสขึ้นบนหัวเลย คือไม่รู้นะว่ามันขึ้นขี้บนหัว 

กเิลสมันย่ิงเก่งตัวแดงๆ ตัวมันมาน้ี ให้มันเป็นหมานะกเิลสอยู่บนหัวใจคน 
มันจะไปเข้าร่องรอยเดียวกนันะกบัพระเณรมาอยู่กบัท่านอาจารย์มั่น เราระวังเหลือเกนิ

มันจะไปเข้ารอยเดียวกนั ออกไปแล้วกจ็ะเป็นแบบน้ัน มันมีมากบางทถีงึ ๔๐ คนกม็ี ทั้งพระทั้ง

เณร ๓๐-๔๐ อย่างน้อย ๑๘-๑๙ เป็นช่ัวระยะเท่าน้ัน น่ีหมายถงึวัดหนองผอื วัดบ้านโคก นา

มนก ็ ๑๐-๑๑-๑๒ เท่าน้ันไม่มาก เพราะกุฏทิี่พักจาํกดั ท่านต้องการเท่าน้ันเป็นอย่างมาก 

หนองผอืปลูกมากหน่อย ทางน้ีเอาจริงเอาจังด้วย 
ผมกเ็หน่ือยทุกวันน้ี การเทศนาว่าการน้ีไม่อยากจะพูดอะไรแล้ว อายุขนาดน้ีรู้สกึมัน

ลดลงๆ ทุกวันๆ รู้ ชัดๆ มันไม่อยากจะเล่นกบัอะไรเสยีแล้ว มันคิดอยากเข้าป่าเข้าเขาไปคน

เดียวเท่าน้ัน มันเหน่ือย บวกลบมาหมดเลย กเิลสอยู่กบัจิต สติปัญญากอ็ยู่ในจิต ค้นหาจิต 

ค้นหากเิลสอยู่ในจิตดวงเดียวน้ี 
...ต้องเอาปัญญา รู้ทนัทเีลยต้องเอาปัญญา ตามกนัแบบสละเป็นสละตายไปเลย มันจะ

ไปแค่ไหนปล่อยมัน ต่างอนัต่างสละตาย น่ีเรากส็ละตายมา มันคงสละเป็นละท่า เราสละตาย 

กเิลสมันคงสละเป็น ใส่กนัทนักนัแล้วหมอบ หมอบด้วยปัญญาน้ีมันหมอบราบนะ ผดิกนั ถงึจะ

ถอนขึ้นมาแล้วมันกอ็าจหาญ มันเหน็ช่องเหน็ทางของมันที่เคยปฏบิตัิมาได้ผลอย่างน้ันๆ แล้ว

มีช่องทางที่จะปฏบิตัิต่อไปเพ่ือผลอย่างน้ันๆ อกี 
 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 
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www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 
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