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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

ธรรมอัตโนมัติ 
ที่เขาคลังหลวงแลวเวลานี้ทองคํา ๑๒ ตัน ๕๐ กิโล เขาแลวนะนี่ ทองคาํของพี่

นองทั้งหลายที่เขาประดับชาติของตนได ๑๒ ตนักับ ๕๐ กโิลแลวเวลานี้ และยังจะได
ตอไปอีก สวนดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร ทองคําได ๑๒ ตันกับ ๕๐ กิโล
มาถึงเวลานี้วันนี้ อันนั้นอะไร (ตกึสงฆอาพาธ ๑๐ ชั้น ตั้งงบประมาณไว ๕๐๐ ลานบาท 
ตอนนี้ไดแลว ๒๘๓,๕๕๓,๒๓๘ บาทครับ) นั่นเห็นไหมละ คนนั้นมาไหลมาๆ มันเปน
ทะเลหลวงไดอยางไร กเ็พราะฝนตกทีละหยดละหยาด ตกทัว่ๆ ไป ตกไมหยุดไมถอย
น้ําก็ทวมๆ ตลอด อันนีก้็เหมือนกัน กองบุญของพี่นองทั้งหลายที่สรางไมหยุดไมถอย
มันก็หนุนขึ้นๆ สุดทายถึงนิพพานปงเลยจะวาไง 

คําพูดอยางนี้เปนคําพูดของใครที่มาสอนพวกเราไวนี้ คําพูดของศาสดาองคเอก
รูจักไหม เอกคือไมมีสอง สอนธรรมไวดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ทุก
ขั้นทุกภูมิตลอดถงึนิพพานสุด ทุกขหมด พระพุทธเจาสอนโลกสอนไมผิดตั้งแตตน
จนกระทั่งถงึนิพพานคําสอนของพระพุทธเจา แลวเปนเด็กอมมอืหรือมาสอน ผูฟง
ทั้งหลายมีแตจะกลายเปนพวกเด็กอมมือไปหมดนั้นใชไมไดนะ ใหพากันฟง ความ
จริงนะสําคัญมาก ทําอะไรอยาเหลาะๆ แหละๆ ถาวาทําใหทําเลย เปนคนมีใจจริง
มีหลักใจอยูภายใน พอเคลื่อนแลวก็ดาดาษไปเลย ลมระนาว ถาเปนดาบก็เปนดาบ
ปราบโลกเขาใจไหม นี่ละคําพูดของพระพุทธเจาสอนไวใหไปปฏิบัติ 

รางกายเราถาไมไดสรางความดีเอาไวแลว จวนเขามาเทาไรยิ่งเดือดรอน ถาได
สรางความดีเอาไวไมเดือดรอน พระพุทธเจาคือผูไมเดือดรอน เลยโลกเลยสงสารไป
แลว นําธรรมที่เลยโลกเลยสงสารดึงสัตวทั้งหลายมันก็ไมอยากไป ถาอยากไปก็ปุบปบ
เลยวิ่งไปหา ไปหาอะไรเหรอ ไปหาหมอน เอาหมอนมัดตดิคอไปดวย ไปหาเสื่อ ถาจะ
ทําความดีขี้เกียจ ถาทําความชั่วมันเร็ว นี่หมายถึงเบ้ืองตนของผูฝกลมลุกคลุกคลาน 
อันหนึ่งจะไป อันสองอนัสามไมไปดึงเอาไว สุดทายก็อยูในมือของมันเสีย วันนี้ก็ผานไป
วันหนาผานไปสุดทายตายไปเปลาๆ ไมมอีะไร มีแตบาปเต็มตัวใชไมไดนะ ตอง
เตรียมพรอมทุกอยางซ ิ

ใจเปนนักทองเที่ยวไมเคยตาย ยันเลยเรา เรายันเลยไมเคยตาย ตั้งแตลมลุก
คลุกคลานฝกหัดภาวนาทีแรกเราไมลืมนะ ออกปฏิบัติทีแรกลมลุกคลุกคลานไปอยาง
นั้น เอากันอยูอยางน้ันไมถอยจนกระทั่งถงึบัดนี้ พูดใหสุดยอดเสียเลยวาขาดสะบั้น
หมด กิเลสภายในหัวใจขาดไปตัง้แต ๒๔๙๓ นูนนะ ไมมีอะไรเหลือภายในใจเลย วาง 
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ทีนี้วางงาน นั่นละผูวางงานวางอยางน้ัน ถามีกเิลสแทรกอยูงานก็งานกิเลส มีแตงาน
กิเลสแฝงเอาๆ ถางานของธรรมแลวพุงๆ เลย 

พูดถงึเร่ืองปฏิบัติธรรมเวลาแรกมันลมลุกคลุกคลาน พอหนักเขาไปๆ จิตได
หลักไดเกณฑแลวคอยแข็งขึ้น ความเพียรขยันเขาโดยลําดับ สุดทายเดินจงกรมจน
ไดมาดูฝาเทาเจาของ มนัแตกเหรอฝาเทานี่ มันทําไมมันออกรอนเอานักหนา มาดูไม
แตก เอามือมาลูบฝาเทาเสียวแปลบๆๆ จากน้ันมันจะแตกละ คือหนังหนาๆ ถูกกัด
ดวยการเดินไมถอยมันกบ็างเขาๆ เขาไปถึงเน้ือ นั่นละทานวาฝาเทาแตกไมไดแตก
อยางน้ีนะ คือมันกัดเขาไป มันกัดหนงัเขาไปถึงเน้ือ  

ถึงอยางน้ันกย็ังไมถอยเรื่องความเพียร เวลามันหนักจริงๆ แลวกลางคืนไมยอม
นอน นอนก็ไมหลับ นั่งก็นั่งภาวนาฟดกนัตลอด สุดทายมาฉันจังหันอยางน้ีมันก็ไมอยู
ในอาหารนะ มันอยูในจิตกับธรรม-กิเลส สามอันนี้ฟดกันอยูลึกๆ นั่นละ ถาพูดใหใคร
ฟงเขาก็จะหาวาบา นี้ผานมาเรียบรอยแลวกินขาวก็อิ่มแลวพูดไดเต็มปาก เปนอยางน้ัน
นะ บทเวลาจิตมีกําลังแลวทีนี้กลางคืนไมนอนเลย กลางวันยังจะไมนอนอีก เวลามัน
หมุนมันหมุนจริงๆ ฟงเสียทานทั้งหลาย 

นี่ไดขึ้นเวทีแลวกับกิเลส ซัดกันถึงขัน้แชมเปยนเลย แชมเปยนไมมีการวาหลับ
นอน แพกิเลสตัวไหนตามฟดกันๆ เอาจนกิเลสหงายเลย นั่นละความเพียร เดินจงกรม
ทานวาฝาเทาแตก แตกอนฟงไปเชื่อหรือไมเชื่อกเ็ปนคนตาบอด บทเวลามาเจอเจาของ
เขาไปนี้ อาว เปนได จนจะกาวขาไมออกมันยังไมถอย อันนั้นภายในมันยังหมุน กเิลส
กับธรรมฟดกัน หมุนอยูภายในเปนอัตโนมัติ กเิลสถึงข้ันขาดสะบั้นแลวธรรมนี้เปน
ธรรมอัตโนมัติ หมุนติ้วๆ ทั้งวันทัง้คืน อยูไหนอยูคนเดียวๆ อยูกับใครไมได เปน
อยางน้ันนะ 

การอยูกับใครก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือ มีคนมาหาติดตอเร่ืองราวอะไรอยาง
นอยก็ไดจับปากกาไวเสียกอนยังไมเขียน นั่นก็หยุด ขาดงานแลว พอเขาไปก็เขียน
ปุบๆๆ เลย นี่งานภายในเหมือนกัน งานฆากิเลสทีแรกมันลมลุกคลุกคลานไมอยาก
ภาวนา แตเวลาภาวนาไปถึงพริกถึงขิงแลวนิพพานอยูแคเอื้อม สาธุไมไดประมาท
นะ มันเปนอยูในหัวใจนี้เอง มันไมยอมความเพียรกับกิเลส ฉันจังหันอยูนี้มันไมได
อยูนะกับอาหารการกิน มันจะหมุนของมันอยูลึกๆ นั่นละ นั่นละเรียกวาธรรมะเปน
อัตโนมัติ อยูที่ไหนเปนความเพียรทั้งหมด อยูคนเดียวนั้นละเปนตัวของตัวเต็มที่เลย 
อยูกับหนึ่งเปนสองเปนสามเขามาแบงเอา มาติดตอใหเสียเวลา ถาอยูคนเดียวแลวมัน
หมุนติ้วๆๆ 
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นั่นละความเพียรของผูทีจ่ะหลุดพนจากทุกขมันเปนไดจริงๆ ถอดออกจาก
หัวใจมาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงเปนการโกหกแลวเหรอ เวลาขึ้นเวทีแลวใครไปเห็น 
ตายอยูบนเวทีกับกิเลสใครเห็น ไมเห็นละ บทเวลากิเลสพังลงไปแลวเอามาพูดซิ พัง
กิเลส พูดงายๆ วาพังไดหมดได ไมมีเหลือ นั้นละเปนคนวางงาน ถาวางงานแลววาง
หมด ความทุกขทั้งหลายที่เกิดจากงานของกิเลสนี้วางไปหมดเลย นั่นละทานวาจิต
วาง จิตหมดงาน  

กิเลสละพาใหคนหมุน พาใหสัตวทั้งหลายหมุนตลอด จิตไมหมุนเลย แตเวลา
กิเลสมีอยูนั้นกิเลสเปนผูบังคับใหดีดใหดิ้นนั้นนี้ไมหยุดไมถอย พอกิเลสพังไปหมด
เทานั้นแลววางไปหมดเลย โห มีกิเลสเทานั้นที่ทําสัตวโลกใหปวนปนวุนวายกันอยูนี้
เพราะกิเลสตัวเดียวนี้เทานั้น แตก็เพราะกิเลสตัวเดียวนี้เทานั้นละที่ไปไหนไมได ทีว่า
สรางความดีงาม มันลากเอาไวๆ บทเวลากิเลสตัวนี้ตายแลวดึงเลยดึงดูด ไมวาวันวาคืน 
สติกับจิตเปนอันเดียวกันเลย เรียกวาสติอัตโนมัติ ปญญาอัตโนมัต ิ ความเพียร
อัตโนมัติ เปนอยางน้ัน  

ใหมันเห็นดวยตัวเองมันถึงชัดเจน ยอมพระพุทธเจานี้กราบราบๆ เลย เรียกวา 
สฺวากฺขาโต ตรัสไวชอบทุกอยาง ไมผิด มันผิดแตผูดําเนินตามแฉลบออกนูนแฉลบ
ออกนี้เร่ือย มันไมไปตามทางสวากขาตธรรม มันไปแตทางผิดๆ จึงไมถึงไหน ถาวา
เดินจงกรมก็สักแตวาเทากาวไปๆ จิตอยูหาทวีปนูน มันไปเที่ยวหาทวีป ถาจิตกับ
ธรรมมันเอากันจริงๆ แลวมันไมไปไหนนะ ไมไป โลกเหมือนไมมี มีตั้งแตตัวขาศึก
คือกิเลสที่มันซัดกับเรา เหมือนกบันักมวยขึ้นไปสองตอสองฟาดกันอยูบนเวที..คนดู
เต็มโลกเต็มสงสาร นักมวยจะตายแลวไมสนใจ มีแตฮาๆ กันเขาใจไหมละ  

อันนี้ก็เหมือนกันเวลากิเลสมันหนักหนักจริงๆ นะ เวลามันเบาขึ้นๆ นี้ถึงขั้นที่วา
นอนไมหลับ กลางคืนก็นอนไมหลับ บางวันมันจะตายจริงๆ เอ มันอยางไรกัน นี่จึงได
อุบายวิธีการระงับธรรมกับกิเลสฟาดกันถึงขั้นเลยเถิด เลยเถิดอยางไร เดินจงกรมมัน
จะกาวขาไมออกทางนี้มันยังหมุนของมันตลอด ฝาเทานี้ออกรอนเหมือนไฟลน เรา
ไมเคยฝาเทาแตกละแตมันจับเงื่อนได เพราะความเพียรหมุน ไมใหหยุดมันก็ไม
หยุดซิ อยูที่ไหนก็ตามความเพียรระหวางธรรมกับกิเลสฆากันน้ีมันจะหมุนของมัน
อยูภายใน 

จําเอาใครยังไมจํา นี่จวนจะตายแลวเปดใหฟงเสีย เหลานี้เราผานมาหมดแลว 
เอาจนเจาของ..โห มงึจะเอาใหกูตายจริงๆ เหรอก็มีบางที มันคิดในใจ มันไมถอย  ทาง
นี้มันยังหมุน สุดทายเลยนักมวยจะไมใหน้ํา ใหตีกันจนตายนักมวย เร่ืองฆากิเลสก็
เหมือนกันสุดทายไมมกีรรมการหาม มันบืนของมัน แลวก็มามวนพักกันได ไมมอีะไร
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เลยจิตมันหมุนมันเปนธรรมจักร จะใหมันพักมันพกัไมไดมันหมุนของมันอยูตลอด 
ระหวางกิเลสกับธรรมไมยอมกันนะ กิเลสมีเทาไรสูตลอด ธรรมมีเทาไรก็พุงใสกัน
ตลอดๆ  

นี่ละไมรูเร่ืองนอน มันไมนอน ไปนอนภาวนานอนแตคนใจมันฟดกันอยู 
ภาวนาไมถอย จะยืนเดินน่ังนอนเวนแตหลับเทานั้นละจิตอันน้ีมันจะหมุนของมัน
ตลอด หมุนเพื่อออก ถึงขั้นแลวเปนอยางนั้น มีแตหมุนเพื่อออก ทานวาพระโสณะ
ทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกแตกอนเราก็ฟงธรรมดา บทเวลามาเจอเราเอา
เขามันก็ประกอบกับคนนิสัยผาดโผนเอาจริงๆ อยางที่วาละ เอากิเลสขาดสะบั้นลงไป
เลย อันนี้ก็เหมือนกันไมมีอะไรมายุง เรียกวาวางงานละ จิตวางงานวางหมด ความทุกข
กิ่งกานสาขาดอกใบรากแกวรากฝอยถอนออกมาหมดเลย นั่นละความเพียรเวลามันได
ถอนถอนหมดเลย ทีนี้ก็วางตลอดเวลา หมดงาน 

ทานแสดงไวในธรรมวา วุสิต ํพฺรหฺมจริยํ กต ํกรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชา
นาติ การประพฤติพรหมจรรยคือการฆากิเลสน้ีเราจบเรียบรอยแลว พระพุทธเจาอุทาน
นะ ส่ิงที่ควรทําก็คืองานเพื่อฆากิเลสเราก็ไดทํามาเรียบรอยแลว บัดนี้จิตของเราพนแลว
จากทุกขไมมีอะไรเหลือเลย นี่ละพระพุทธเจาออกอทุานกับพวกพระเบญจวัคคียทั้งหา 
พระเบญจวัคคียทั้งหากม็ีพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นอุทานรับกันเลย ผลของการเทศน
มาออกที่พระอัญญาโกณฑัญญะองคแรกวา ยงฺกิฺจิ สมทุยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ 
ธรรมดาเขาแปลตามโลกตามศัพทวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นยอมดับ
ไปเปนธรรมดา นี่พูดกลางๆ นะ แตพูดในวงของนักมวยฟดกับกิเลสจนกิเลสขาด
สะบั้นนี้ไมเปนอยางน้ัน ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน เทานั้นละ เด็ดใสกันเลย ไมมี
อะไรจะมาตกคางในหัวใจถึงจะอยูได ถายังมีอะไรตกคางในหัวใจแลวมันอยูไมได  มนั
จะหมุนกันจนเสร็จ นี่ละความเพียรเวลากลากลาจนขนาดนอนไมได 

ทีนี้เราก็ลืมเสีย มันเอาเสียจนเจาของเองก็งงเหมือนกัน มนัหมุนของมนัหมุน
เพื่อแกกิเลส หมุนจนเลยเถิด นอนไมหลับ กลางคืนนอนไมหลับเลย กลางวันจะมา
นอนจะไมหลับอีกจะทําอยางไร คือจิตมันหมุนถึงข้ันมันหมุน แลวมาระลึกไดก็มายุติ
ที่พุทโธนะ พักจิตก็พักที่พุทโธ มันหมุนติ้วๆ อยางนั้น ทําอยางไรใหมันหยุดมันก็ไม
หยุด มันหากเปนของมันเอง ฟงนะทานทั้งหลายยังไมเคยฟงมี จิตขั้นนีม้ี ลงวาถึงขัน้
นั้นแลวตั้งแตตื่นนอนถึงหลับไมมีเวลาเผลอใหกัน ซัดกันอยูตลอดเวลาโดยอัตโนมตั ิ
เปนอยูอยางน้ัน จนกระทั่งไดคิดไปคิดมา ทุกส่ิงทุกอยางยงัมียับยั้งได นี้เราก็จะวา
ยับยั้งดวยธรรมแตนี้มันธรรมประเภทนี้เรียกวารอไมได มีแตฟดตลอด เอาอะไรมา
ระงับ คิดนะ ไมไดอะไรเอาพุทโธมา  
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เปนแลวนะนี่ ไดทําแลว คือมันหมุนของมัน เอาพุทโธเขาใสกึ๊กเลย หาม หาม
ดวยพุทโธ ไมคิดไมปรุงเร่ืองอะไรทัง้หมด จะเอาแตพุทโธคําเดียว ใหมันระงับดวยพุท
โธ สุดทายพอพุทโธๆ ไมใหมันออก มีแตพุทโธคําเดียวจิตสงบออนลงๆๆ ลงเงียบเลย 
หยุด ออ นีห่ยุด เวลาจะหยุดหยุดไดดวยพุทโธ พักจิตก็พกัดวยพุทโธ เวลาจนตรอก
จนมุมจริงๆ มันไปไหนไมไดแลวมันว่ิงขึ้นมาหาพุทโธ ไดพุทโธเปนหลักใจเปนสักขี
พยาน เอาฟาดกันไปจนจะตายแลวยอนขึ้นมาหาพุทโธ ใหอยูกับพุทโธคําเดียวมัน
สงบไดนะ ถาไมมีพุทโธใหมีแตจิตตภาวนาที่มันหมุนตัวมันจะหมุนตลอดเลย นอน
ก็ไมหลับ แตเวลาเอาพุทโธจับเขาไป มัดไมใหออก ใหอยูกับพุทโธคําเดียว มันจะ
ออกไปไหนไมยอมใหออก ไมยอมรับรูรับเห็นกับอะไร จะรับรูรับเห็นกับพุทโธคํา
เดียว เอาแตพุทโธๆ  

ทีนี้พุทโธนี้กลายเปนแมกลอมลูกใหหลับ ลูกมันรองไหแงๆ แมกลอมลูก หมด 
เอาเพลงที่ไหนมากลอมลูกก็หมดเพลง สุดทายเอาพุทโธมากลอม ทีนี้เอาพุทโธ จะไม
ยอมคิดไปไหนอีก เอาพุทโธๆ ไมใหคิดจริงๆ นะ ใหอยูกับพุทโธๆ แลวสงบแนวได 
พักได เวลาจะหลับจะนอนเวลานั้นก็นอนได พอจิตนั้นถอยออกมาแลวมันจะเริ่มทํางาน
ก็เอาพุทโธตดิกับจิตไวจนกระทั่งหลับไปดวยกัน ฟงเสีย นี้เปนแลวนะถึงเอามาพูดใหพี่
นองทั้งหลายฟง ธรรมที่มันเฉียบขาดมันผาดโผนนะ ความเฉียบขาดธรรมที่จะไป
นิพพานใหหลุดพนมันผาดโผน มันเลยเถิด ทีนี้หักเขามาอยูกบัพุทโธ ใหอยูกับพุทโธๆ 
คําเดียวๆ แลวสงบแนว จิตหยุดไมคดิอะไรเลย  

จบัได ออ พักดวยวิธีนี ้ เราจึงทําดวยวิธีนั้นเรื่อยมา ไมอยางนั้นมันจะนอนไมได 
คือมันหมุนขนาดนั้นละจิต จะเปนจิตของใครกต็ามเวลาผาดโผนมี มีนอยที่สุดคือไป
อยางเรียบๆ แลวหมดไปเลย ไมไดงงในตัวเองแหละ อันนี้งงแลวนะนี่ งงในตัวเองงง
แลว ความเพียรจิตไมหยุด จิตกาวถึงข้ันปญญามันจะหมุนของมันตลอดไมมีหยุด 
แลวเอาอะไรไปหักหาม เอาพุทโธเขาไปหามกึ๊ก ใหอยูกับพุทโธคําเดียว ไมใหไปอยู
กับใครหรืออะไรเลย อยูกับพุทโธคําเดียว พุทโธๆ แตพุทโธใหพุทโธจริงๆ นะ 
เหมือนกับเราออกทํางาน เอา ทําจริงๆ ออกพิจารณาก็พิจารณาสุดเหวี่ยง 

ทีนี้พอเขามาพุทโธร้ังเขามา บังคับใหเขามามาอยูกับพุทโธ พุทโธคําเดียวแนว
จากน้ันสงบ ความที่มันดิ้นดีดเปนบาอยูนั้นหยุดหมด ออ มาระงับดวยพุทโธ พุทโธมีคาํ
เดียว ไมใหคิดแตกแยกไปไหน กิง่กานสาขาไมใหมี ใหมีแตคําวาพุทโธๆ คําเดียวสงบ
ลง กิง่กานสาขาของสติปญญามันเลยเถิด ธรรมะเลยเถิด คือสติปญญาทํางานแลวมัน
ผาดโผนเกินไปจนตองเอาพุทโธ เหมอืนวาก.ไก ก.กาอยูกับตวั สักเดี๋ยวก็สงบมาหมด 
สงบแนวเลย  
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จําเอานะ ทานทั้งหลายใหจําเอา ที่สอนนี้ไดทํามาหมดแลว จิตมันไมหยุดมัน
พุงๆ ดวยสติปญญา มันเพลินกับการแกกิเลส มันไมยอมหลบั นี่ไดเปนแลวมันนอนไม
หลับจริงๆ จิตมีแตหมุนกับงานกิเลสกับจิตฟดกนั แตพอเอาพุทโธเขามาบังคับปบให
ทํางานอันเดียว ใหอยูกับพุทโธๆๆ จริงๆ มันอยูกับอันนั้นแลวสงบเลย จะหลับจะนอน
ก็ได ตื่นขึ้นมาก็อยูกับความสงบ นี่ละจิตเวลาผาดโผนผาดโผนจริงๆ พักไมได หยุด
ไมได สตปิญญาทํางาน แตเวลาใหพักกพ็ักดวยพุทโธ นี้เราเอามายืนยันจากเราเองเรา
ทําแลว มันไมหยุด เวลาออกทางดานปญญามันเลยเปนปญญาผาดโผน ปญญาเลยเถิด 
สติก็เลยเถิดไปตามๆกัน พอเอาพุทโธเขาสกัดปุบใหอยูกับนี้คําเดียว ไมตองไปยุงกบั
อะไร ใหอยูกับพุทโธๆ เร่ือยๆ เดี๋ยวจิตมันก็ยุบยอบเขามา ออนเขามาๆ กึ๊ก อยู ออ
ระงับกันดวยวิธีนี้ มันก็จับได 

พูดกไ็มประมาทครูบาอาจารยองคใด ครูบาอาจารยทานก็ไมไดไปสอนทกุแงทุก
มุมนะ แตกเิลสเปนกับเรามันเปนไดทุกแงทกุมุม เพราะฉะนั้นเราจึงฟตสติปญญาของ
เราใหไดหลายแงหลายมุมจึงทันกัน ทีนี้บทเวลาจะมาทันกันทันพุทโธนะ เอาไป
พิจารณาซิพี่นองทั้งหลาย เปนมาแลวนะจึงเอามาสอน ไมสะทกสะทาน ไมผิด เวลามัน
เปนจริงๆ สติปญญาอยาวาจะพอดีนะ ไมพอดี ตองมีสติอีกประเภทหนึ่งบังคบักัน 
จึงใหมาอยูกับพุทโธๆ สงบ นี่ละจิตมันตองมีสติปญญาอีกขั้นหนึ่งมาคอยระงับดับ
กัน ไมเชนน้ันสติปญญามันก็เลยเถิดได จําเอา 

ที่พูดนี้ทํามาแลวทั้งนั้น ฝกหัดเจาของก็เอาวชิาอันนี้ละเรียนวิชาไปกับอันนี้ละ 
ฝกหัดแกไขเจาของ แกไขอยางไรมันก็ได เปนอยางน้ันละ โธ ของงายเหรอจิตนี่มันผาด
โผน ไปทางโลกมันก็ผาดโผนอยูตามธรรมดา ไปมากกวานั้นเปนบาคนคิดมาก แต
ธรรมะนี้มันไปผาดโผนอยางน้ัน หักความผาดโผนเขาสูพุทโธๆ แลวสงบแนวเลย อยูได 
แลวกาวเดินไป เวลามันออนเต็มที่แลวใหมาอยูกับพุทโธเสีย อยูกับพทุโธๆ แลวสงบ
ในนั้นเสียก็ผานไดวันหนึ่งๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลวสติปญญาตัวดีด
ตัวดิ้นก็หายเงียบ ที่วามาบังคับไวกับพุทโธก็ไมทราบอะไรเปนพุทโธ อะไรเปนธัมโม 
สังโฆ จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวจะไปหาพุทโธที่ไหน ธมัโม-สังโฆทีไ่หน ธรรมอยู
โลกไหนทวีปไหนไมไปหา มายุติอยูกับ เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง คืออยูกับคําบริกรรม
จะเอาคําไหนก็ตาม จึงวาคาํใดอะไรมันถูกนิสัยเจาของเอาอนันั้นมาบริกรรม สงบนิ่ง นี่
ก็ถูกไดดวยคําบริกรรมพุทโธ  

เวลามันไปมันเลยเถิดจริงๆ มันจะไมหลับไมนอน คําวาพุทโธไมมีตอนนั้น มีแต
สติปญญาหมุนติ้ว บทเวลามันจะตายจริงๆ เอาพุทโธเขามาหักปุบเลยใหอยูกับพุทโธ 
ไมยอมใหไปไหนเลย อยูกับพุทโธจริงๆ บังคับ สักเดี๋ยวก็สงบแนว ไดแลววิชา เรียน
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วิชาไปในตัวๆ ครูบาอาจารยสอนใหนั้นเหมือนกับวาไมทั้งทอนใหมาเรื่อยเอา ไดไม
แผนมาแลวก็ใหไปเจียระไนเอา ทานสอนทานสอนอยางนั้นละ แตสวนที่จะเอามา
ปฏิบัติกับตัวเองตองใชสติปญญาของตัวเองมันก็คอยเปนไปได นี่เปนมาแลวถึงพูด
ไดอยางฉะฉานวาอยางน้ันเถอะ ถงึไมเปนพระธรรมกถึกกต็ามมันเปนของมันอยูในนี้ 
จําได ใหจําเอานะเรื่องภาวนา บางรายมันจะมี เวลามันหนักมากๆ มันจะมีอยาง
เดียวกันไมไปไหน คือจตินี้เวลาเพลินในธรรมมากๆ นอนไมหลับเหมือนกัน แตเวลา
มันเพลินในกิเลสมากๆ จนกระทั่งเปนบาไปเลย เอาละอยาใหพูดมากเลย 

ธรรมะเหลานี้ทานทั้งหลายไดฟงแลวเหรอ ไมเคยไดฟง เราก็ไมพูด พอถึงขั้นที่
จะพูดไมอยู ออกเลยเชียว ถาธรรมดาจะออกไมออก มันผิดธรรมดาไมออก ถามันไป
ธรรมดามันเบิกกวางขนาดไหนซัดเลย พุงเลย ถามันเหมือนเตานอนจะไปจับขามันดึง
ออก อยางคนขี้เกียจเหมือนพวกเราเหมือนเตานอน จะไปจบัขาเตาดึงออกใหมันตื่น
มันไมตื่นละ มีแตมันจะตายเตา พวกขี้เกียจ กิเลสกับเตาเปนอันเดียวกันเขาใจไหม ได
พูดใหฟงหมด เร่ืองเหลานี้ผานมาหมดแลว ผานขึ้นมาขั้นนั้นๆ ผานได พออันนั้นผาน
แลวผานจนกระทั่งถงึโลกวาง เรียกวาหมดแลวงาน ดังที่ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ 
กรณียํ ดังที่วาน่ี พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการฆากิเลส กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ
เรียบรอยแลว ไมมีกิจใดที่จะยิ่งกวานี้อีก กค็ือยิ่งกวากิเลส กิเลสเหนียวมากนะ ฆากิเลส
ฆาดวยวิธีนี้ จําเอา เอาละใหพร  

ผูไมเคยฟงกฟ็งเสียนะวันนี้ รูสึกจะเปดกวางอยูวันนี้ กวางกวานี้ยังมีอกี 
ละเอียดกวานี้ยังมีอีก จนกระทั่งพดูไมไดมี อยางนั้นก็มี มันหลายขั้น 

เวลาอัศจรรยใจตัวเองมีนะ ถึงขั้นอศัจรรยใจตัวเอง อศัจรรยตัวเองมี แตนั้นมัน
ก็เปนโมหะ ไมรอบคอบ เปนแตเพียงยังไมวาเราสําเร็จแลวเทานั้น ละเอียดถงึขั้น
อัศจรรย เปนแลวนี่ จิตมันวางหมดเลย แตลืมดูตัวของเรามันวางหรือยังไมวาง เหมือน
เราเขาไปอยูในหอง หองน่ีวาง เขาไปยืนจังกาอยูกลางหอง แลวประกาศปางๆ วาหองนี้
วางๆ มันวางตายยังไงแกยืนขวางหองอยูนั้นนะ คนคนนั้นละมันขวางหองมันจึงไมวาง 
ออกมาซิ พอลากคนนั้นออกมาวางหมดเลย  

นี่เปนตนเปนตัวนี่ละเขาใจไหม ที่วา อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ ทานบอกไว ใหถอด
ถอนกิเลสที่เปนตนเปนตัวสําคัญวาเขาวาเรานี้ออกเสีย อันนี้ก็พระโมฆราช ทานมีคาถา  

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 



 ๘

ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติ พิจารณารางกายที่วาเปนเราเปนของเราแตก
กระจัดกระจายอยูสามโลกธาตุนี้ออกใหหมด คืออันนี้ใครก็วาเราเปนเราเขาเปนเขา 
สามแดนโลกธาตุเปนเหมือนกันหมด เอา ถอดออกใหหมด จะพึงหลุดพนจากกิเลสทั้ง
ปวงโดยชอบ ถอนตัวเดียวนี้ออกตดัหมด อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ ใหถอนอตัตา
ความสําคัญวาเขาวาเราเปนตนออก  

เวลาไปแลวลงจากเวทีมาแลวยังตามไลตอยกันอยางไร วันนี้ไมใชเปนบาเหรอ 
ลงเวทีมาแลวยังหาไลตอยคูตอสูอยูเหรอ วันนี้เอาขนาดที่วาลงเวทีแลวยังไมแลวยังตาม
หาตอยคูตอสูอีกอยางไรกัน ธรรมะนี้มีหลายประเภทพูดจริงๆ นะ ประเภทไหนจะมา
มันจะสัมผัสปบๆ สัมผัสนอยมันออกนอย สัมผสัมากเปดโลงพุงเลย มาจากไหนธรรม
พิจารณาซิ ก็มาจากธรรมชาติ ธรรมเปนหลักธรรมชาติ เขาถึงหลักธรรมชาติออกหมด
ไสหมดพุงเลยจะวาไง 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

