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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ผลแหงการปฏิบัติรอดเปนรอดตายมา 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๓๐ ครับผม) ออกพรรษาแลวไมแน ไหลเขาไหลออก นีก่ล็าไป
เที่ยวหลายองค สวนมากไปภาคเหนือ เราเห็นดีดวย ถาเปนภาคกลางก็ไปทางเมอืง
กาญจน ดี ภาคเหนือที่ภาวนาสะดวกสบายดีมาก ภาคกลางก็เมืองกาญจนเขาไปลึกๆ 
ดี คําวาภาวนาๆ นี้พวกชาวพุทธเราไมไดเร่ืองนะ บางคนไมรูวาภาวนาเปนยังไง อด
สลดสังเวชไมไดนะ ดตูลอดนะอยาวาไมดู หัวอกอันนี้ดตูลอด แตมันไมกดไมถวง ดู
ตามสภาพความเปนจริงๆ เมื่อถึงคราวที่จะแนะจะเตือนก็นําออกมาเตือนอยางน้ีแหละ 
จิตใจมืดดํามากทีเดียว วาชาวพุทธๆ มันชาวเปรตชาวผี ไมใชชาวพุทธ ในเมืองไทยเรา
นี่มีแตชื่อนะ ความที่จะสนใจในอรรถในธรรมพอมีวี่แววภายในใจใหไดเปนที่ยึดที่เกาะ
หรือเปนที่อบอุนอยางน้ันมันจะไมมแีลวนะเวลานี ้

กิเลสมันหนาเขาทุกวันๆ เห็นกิเลสเปนทองคําทัง้แทง เห็นธรรมเปนมูตรเปน
คูถไปแลว เปนอยูในตัวของจิต จิตชอบอะไรหนักอะไรมาก มันหนักเร่ืองกิเลสมากทีสุ่ด 
เร่ืองธรรมไมคอยจะสนใจ นอกจากผูเคยปฏิบัติ เฉพาะที่ไดเห็นผลจากการภาวนา
มาแลวอันนี้ไมจืด ผูภาวนาเห็นผลประจักษใจแลวจะแจวตลอด มีรสมีชาติตลอด ยนื
เดินนั่งนอน ผูนั้นแลมีคามีราคาสงางามตลอดเวลา มีจิตตภาวนาเปนเคร่ืองประดับอยู
ในใจ 

เร่ืองภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเหรอ ศาสนาพุทธเราปรากฏขึ้นจากการภาวนา
ของพระพุทธเจา เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไรเราถึงจะมานอนใจๆ ไมสนใจกับการภาวนา 
แมมาในวัดแลวก็มานอนเกลื่อนอยูเหมือนขอนซงุ ไมสนใจภาวนาอะไร เพราะกิเลสตัว
มีคามีราคามันเหยียบตลอด โงหัวไมขึ้น กิเลสจะวามันต่ําๆ มันต่ําแตมันเหยียบอยูบน
หัวคน หัวคนต่ํากวากิเลส กิเลสเหยียบเอาๆ  

จวนจะตายเทาไรยิ่งพิจารณาเรื่องโลก มีความเมตตาสงสารมากโดยลําดับลําดา 
ที่จะใหมาสงสารตนเองนี้เรียกวาเม็ดหินเม็ดทรายไมมี หมดโดยประการทั้งปวง ไมมี
หวงใยตนเอง แมที่สุดเวลาชีวิตจะขาดสะบั้นไปจากรางน้ี ก็ไมเคยเปนหวงเปนอารมณ 
มันขาดไปอะไร เพียงลมหายใจหยุดเทานั้น ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลมเปนปรกติ
ของเขา แลวกระจายลงไปธาตุเดิมของเขาเทานั้น จิตขอใหบริสุทธิ์เถอะ ดีดผึงเดียว 
ตั้งแตอยูขางในก็บริสุทธิ์เต็มที่แลว พอจิตขาดความรับผิดชอบจากลมหายใจคือธาตุ
ขันธเทานั้นดีดผึงเลยทีน่ี ่
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นั่นละที่พระอนุรุทธะตามเสด็จพระพุทธเจาเวลาจะปรินิพพาน ทรงเขาปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน.... เร่ือยๆ ถอยหนาถอยหลัง ทางนี้ตามติด เห็นไหมธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ที่พระอนุรุทธะทานตามติด ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นนะ เวลานี้เขาถึงฌานนั้นๆ 
ขึ้นนั้นถอยไปถอยมา คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นนะ พระจิตของพระพุทธเจาที่บริสุทธิ์ เปน
ยังไงสูญหรือไมสูญดซูินะ พวกฌานพวกอะไรสมาบัติเหลานี้เปนสมมุติ อันนั้นเปน
วิมุตติ วิมตุติไตเตาไปตามสมมุติในวาระสุดทายที่จะดีดกัน ขาดจากกนัโดยสิ้นเชิงไม
ตองรับผิดชอบกันเลย 

เวลาจะปรินิพพานเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน จากน้ันอา
กาสานัญจายตนะ จนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญา เวทนา สัญญาความจํา
โนนจํานี้ไมมีในจิตขั้นนี้ เวลาเขาขั้นนี้แลวไมมี สัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาและเวทนา 
เวทนานี้หมายถึงเวทนาสวนรางกาย สวนเวทนาทางจิตนั้นไมมีตั้งแตขณะทานตรัสรู
หรือบรรลุธรรม เวทนาทางจิตหมดโดยสิ้นเชิง กม็ีอยูในสวนสมมุตินี้เทานั้น จนกระทั่ง
พระอานนทถามวา ไมใชพระองคปรินิพพานแลวหรือ พระอนุรุทธะตอบทันที ยัง เวลา
นี้กําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสงบไปหมด พระอาการของพระพุทธเจาสงบไปหมด 

พระอนุรุทธะติดตามตลอด ติดตามพระจิตที่บริสุทธิ์ พอถอยออกมาๆ แลวเขา 
พอเขาแลวสุดทายก็ออกระหวางรูปฌาน อรูปฌาน ตอกัน ดีดผึง ทีนีป้รินิพพานแลว 
คําวาสมมุติทั้งหมดนี้หมดทางเกี่ยวของกันแลวกบัจิตที่บริสุทธิ์แลว นั่นละนิพพานแลว 
ใครจะพูดวาอยางไรไมได แตสําหรับผูเปนทานไมมีปญหาอะไร ผูที่จะไปคาดไปคิดนี้
คาดไมได แมแตพระอนุรุทธะจะนํามาพูดก็ไมได บอกวาปรินิพพานแลว คือหมด
สมมุติที่จะนาํไปใชอีกตอไป 

นี่ละธรรมที่เลิศเลอ ธรรมที่กลาวเหลานี้ออกมาจากพุทธศาสนา ใครอยากทราบ
พุทธศาสนาเปนธรรมชาติที่ลึกซึ้งขนาดไหน เอา ใหสนใจภาวนาดูซิ ใหสนใจภาวนา
ตามทางของศาสดา อยางไรตองรายใดรายหนึ่งจะตองเจอแดนอัศจรรยขึ้นที่ใจของ
ตัวเองนั้นแหละจากจิตตภาวนา จําใหดีนะ เดี๋ยวนี้กิเลสเหยียบอรรถเหยียบธรรมไป
หมดแลว วาเปนของครึของลาสมัย ทันสมัยล้ํายุคล้ําสมัยคือกิเลสเวลานี้ กําลังลํ้ายุคล้ํา
สมัยเปนไฟเผากันทั่วโลกมันก็ไมยอมเห็นโทษ เปนยังไงมนัโงขนาดไหนหนาขนาดไหน
มนุษย เราอยากถามอยางน้ีนะ เราไมไดเปนจอมปราชญมาจากที่ไหน หากอยากถาม
อยางน้ีนะ มันเปนยังไง 

กินไปวันหนึ่งๆ พอลมหายใจฝอดๆ อันนั้นก็มีคาอันนี้ก็มคีา ตัวเปนบากับสิ่ง
ทั้งหลายไมเห็นดูใจดวงนี้ หวังอันนั้นหวังอันนี้ มีแตหวังๆ มันไมมอีะไรสําเร็จตาม
ความหวังแหละ มีแตหวังกันไปอยางนั้น หวังลมๆ แลงๆ เอา บําเพ็ญธรรมเขาไปซินะ 
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เวลาธรรมไดปรากฏขึ้นที่ใจนี้เดนที่นี่ ไมหวังอะไรละ อันนี้พอแลวๆ พอเปนขั้นๆ ตาม
ขั้นตามภูมิ จนกระทั่งถงึจิตหลุดพนปง พอหมดโดยประการทั้งปวง คําวาพอหมดนีพ้อ
อยางเลิศเลอ ไมใชพอเหมือนอยางเราอิ่มขาวอิ่มน้ํา พออยางเลิศเลอ นั่นละ
พระพุทธเจา พระอรหันตทานพอ ทานพออยางนั้น 

โธ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดจริงๆ พิสูจนกนัดวยจิตตภาวนา 
นักบวชก็ใหเดินตามทางที่ทรงสอนไวแลวตามหลักธรรมหลักวินัย ซึ่งเปนองคศาสดา
แทนพระพุทธเจา ที่ทานรับสั่งกับพระอานนท ดกูอน อานนท พระธรรมก็ดี พระวินัยก็
ดี นั้นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว วาภาษาเรา 
ใครยึดหลักธรรมหลักวินัย นั้นคือตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ก็เทากับตามเสด็จ
มรรคผลนิพพานนั่นแหละ พระพุทธเจาทานสอนอยางน้ีผิดทีต่รงไหน ถาผิดจะเรียกวา
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไดยังไง 

คําของศาสดามีผิดเพี้ยนที่ไหน ไมมผีิดนะ ที่ผิดเพี้ยนก็พวกเรานี่แหละ ปลอม
ที่สุด ความคิดมันปลอม ออกมากริิยามารยาทมีแตของปลอม ออกมาจากปากก็ปลอม 
ปลอมตลอดเวลา ของปลอมเปนของดีแลวเหรอ ธนบัตรกองเทาภูเขามีความหมาย
อะไรเมื่อมันปลอม ธนบัตรจริงใบเดียวพอ ใบละรอยบาทพันบาทพอหมด พอดีหมด 
ถาปลอมแลวไมเปนทาละ ทีนี้ใหพร 

หลังจังหัน 

 (ลูกศิษยกราบเรียนขออนุญาตสรางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก นับเปนสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ แหงที่สองในจังหวัดตาก) 
ที่วาแมสอดนี้เจริญจริงๆ กวางขวาง ประชาชนมาก เราไดเห็นก็เพราะเราไปเทศนที่นั่น 
อยูในจังหวัดตาก อําเภอแมสอด ตดิตอกับพมา ไดไปเห็น เปนอําเภอใหญโตมาก ทั่ว
ประเทศเดี๋ยวนี้นะ นี่เห็นไหมพิจารณาเรียบรอยแลวออก คาํนี้พึ่งจะมาพูดออกเปดเผย
วันนี้ คือที่เราจะชวยชาติ คนเราตองคิดถึงดานวัตถุเปนที่หนึ่งเลย วัตถุเงินทองขาวของ
ตางๆ ที่จะชวยชาติๆ คนทั้งประเทศเขาจะออกชองนี้ทัง้น้ัน แตเร่ืองธรรมจะไมมีใคร
คิด ทีนี้เราออกชองธรรมทั้งนั้นเลย คราวนี้ละคราวธรรมะจะไดออกกระจายสูหัวใจ
ประชาชนชาวพุทธเราในเมืองไทย จะไดออกในเวลาเราออกชวยชาตินี้แหละ ทีนี้ก็เปน
อยางน้ันจริงๆ  

เดี๋ยวนี้ธรรมะเห็นไหมละ ไมไดหยุด สวนดานวัตถุกช็วยไป เดี๋ยวนี้จะเรียกวา
หยุดก็ไดอยู คือไมเปดเผยเหมือนแตกอน แตธรรมะนี้เปดเผยตลอดเวลา ตั้งรอยกวา
สถานีแลว ก็สมใจที่เราเทศนถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ ใหพี่นองทัง้หลายทราบ เรา
จวนจะตายแลวเราก็เปดออกเรื่อยละที่นี่ เปดออกเรื่อย เดี๋ยวเวลาตายแลวจะมา
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เสียดายภายหลัง อยาใหไดคิดอยางนั้น เราเปดเผยตั้งแตเราปฏิบัติมานี้ เราพูดใหฟง
แลววา น้ําตารวงอยูบนภูเขาก็พูด สูกิเลสไมได จนกระทั่งถงึไดผูกโกรธผูกแคนกันกับ
กิเลส นี่เราก็ไดยกออกมาพูดวา การผูกโกรธผูกแคนกับบุคคลใดหรือสัตวตัวใดก็ตาม
เปนบาปเปนกรรมเปนโทษทั้งนั้น แตผูกโกรธผูกแคนกับกิเลสที่เปนภัยแกตัวเองนี้เปน
ธรรม 

นี่ละที่เราไดมุมานะมา มันเอาเราน้ําตารวงอยูบนภูเขา ออกอุทานในใจนะดวย
ความเคียดแคนใหกิเลส โถ มึงเอากขูนาดนี้เชียวเหรอ มันออกอยางถึงใจเลย มึงเอากู
ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ คือนํ้าตารวงเลยเชียวสูมันไมได ตั้งสตพิับลมผล็อยๆ มีแตตัง้เพื่อ
ลม สติเปนสําคัญมากนะ กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม ถาใครมีสติดีกิเลสจะเกิด
ไมได กิเลสเกิดทางสังขาร สังขารคือความคิดปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ ออกมาจากอวิชชา 
ทานจึงเรียกวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตอจากนั้นก็ตอแขนงไป ทีนี้สังขารเกิดไมไดนะ 
เมื่อสติดีอยูแลวเกิดไมได มันจะแนนอยูในหัวอกก็แนนแตออกไมได นี่ละไดเคียดแคน
มาตั้งแตบัดนั้น ฟดกันเต็มเหนี่ยวเลย 

ตั้งตัวไดดวยการตั้งสติ พี่นองทัง้หลายจําเอา เราตั้งตัวไดนี้เพราะตั้งสติ จิต
เจริญแลวเสื่อมๆ ทีม่าจากโคราชจิตแนนปงเหมือนภูเขา สมาธิแนนปง ส่ิงที่เราไมเคยรู
เคยเห็นไมเคยเปนแลวก็ไมเคยรักษา เราจึงตายใจวามันจะไมเส่ือม มาบานตาดนี้มาทํา
กลดหลังหนึ่งเทานั้น เขาไดบางไมไดบาง สงบบางไมสงบบาง อาว แปลกแลวที่นี่ ออก
เลย นี่เส่ือมถึงปกับหาเดือน เหมือนตกนรกทัง้เปน จิตเสื่อมนี่ทุกขมากที่สุด เพราะ
ความเสียดายจิต 

จากน้ันจึงไดมาพิจารณาทบทวน บําเพ็ญไปถงึ ๑๔-๑๕ วันแทบเปนแทบตาย 
เหมือนเราไสครกขึ้นภูเขา พอไปอยูไดสักสองคืนเทานั้น เวลามันกลิ้งลงน้ีขาดสะบั้นไป
เลย มันรวดเร็ว เวลาไสขึ้น ๑๔-๑๕ วันขึ้น อยูไดสองคืนเทานั้นกลิ้งตกลงมาอยาง
รวดเร็วเลย จึงไดเอามาพิสูจนพิจารณามันเปนเพราะอะไร เราก็พยายามแทบลมแทบ
ตายเปนอยางนี้มาไดปกบัหาเดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกาเดอืนนี้ ไปถงึเดือนเมษาปหนา 
ปกับหาเดือนที่ทนทุกขทรมานอยูภายในหัวอก ทุกขมากนะ จิตเสื่อมนี้ทุกขมากที่สุด 
ไมยินดีกับอะไรเลย เสียดายตั้งแตจติที่มีความแนนหนามั่นคงอัศจรรยตามภูมิของจิตนี้
ไดเส่ือมลงไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ ไดปกับหาเดือน 

จึงไดมาทดสอบอีก จะเปนเพราะ...คือเราตั้งสติๆ ขึ้นไปนั้นแลวสองคืนแลว
เส่ือม ยังไงก็เส่ือมอยูอยางน้ัน จะเปนเพราะเหตุไร มันจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรม
นี้ละมัง ขาดคําบริกรรม สติติดแนบกับคําบริกรรมไมติดตอกัน นี้ละจติเราจะเสื่อมไป
ตรงนี้ละ ทนีี้ตั้งใหม เอา ตั้งแตนี้ตอไปเราจะเอาคําบริกรรมติดกับหัวใจ และสติติดกับ
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คําบริกรรมไมยอมใหเผลอ มันจะเสื่อมไปที่ตรงไหน เอา เส่ือม ปลอยความอาลัยตาย
อยากทั้งหมด จะเสื่อมกเ็ส่ือม จะเจริญเจริญไป แตพุทโธ คําบริกรรมซึ่งเราชอบพุทโธ
กับสตินี้ติดกนั อันนี้ไมใหเส่ือมไมใหหลุดไปไดเลย ติดปบเลย ไมใหคิดจริงๆ 

เร่ืองสังขารความคิดปรุงเปนเรื่องของกิเลส สติครอบสังขารความคิดปรุง
เอาไวๆ วันแรกเหมือนอกจะแตก คือมันดันขึ้นมา แตมันขึ้นไมไดเพราะสติมีกาํลัง
รุนแรงมาก จากน้ันก็ตั้งได พอไปถงึขั้นที่เจริญขึ้น ๑๔-๑๕ วันเจริญ ถึง ๒ คืน ๓ คืน
เส่ือม ไปถงึนั้น เอา ปลอย เอาๆ จะเสื่อมก็เส่ือมไป แตพุทโธกับสตินี้จะไมยอมปลอย 
ปลอยอาลัยตายอยากทั้งหมด จับพทุโธติดแนบ พอถึงขั้นนัน้ เอา เส่ือม อยากเสื่อม
เส่ือมไป ปหนึ่งกับ ๕ เดือนแลวเรา ปลอย ไมเส่ือมนะ สติตดิแนบๆ ไมเส่ือม แลวคอย
พุงขึ้นๆ 

จึงแนใจวา โอ สตินี้สําคัญมากนะ สติทําใหจิตขึ้นเรื่อยๆ ไมเส่ือม จากน้ันแลวก็
ฟาดหามรุงหามค่ําละ พอไดหลักฐานนี้แลวก็เอาเลย นั่งตลอดรุงๆ หามรุงหามค่ํา ตอง
ขออภัยพดูตามความเปนจริง กนแตก ฟงซิเกงหรือไมเกง เอาจนกนแตก ทีแรกออก
รอนกน นั่งตลอดรุงนี้เหมือนเอาน้ํารอนลวกกนนะ เปนไฟทั้งหมดเลยกนเรา คืนแรก 
แตไดความอัศจรรยในคืนวันนั่งตลอดรุง อันนี้ทวมความออกรอนกนมากๆ ผลอันนี้
ทวม พอตอไปนั่งไมถอยละที่นี่ เอาจริงเอาจังน่ีนะ ออกจากรอนแลวมันก็พอง เพราะ
เวนคืนเวนสองคืนนั่งตลอดรุงๆ เลย จากออกรอนแลวก็พอง จากพองแลวก็แตก กน
แตก 

ไปเลาใหพอแมครูจารยฟงน้ีแหม เหมือนนักมวยแชมเปยนนะ บทเวลามันได
เปนขึ้นมามันอาจหาญมาก ทีแรกทานก็ชมเชย เราไมไดลืมคําชมเชยของทาน พอเวลา
เราเลาถวายทานมันเหมือนนักมวยแชมเปยนนะ อาจหาญชาญชัย อยากจะเลาถวายให
ทานฟงทุกกทิุกก ี ผิดถกูประการใดทานจะไดแนะใหเต็มสัดเต็มสวน เราจะไดเอาให
เต็มเหนี่ยวความหมายวางั้น พอจบลงแลวก็หมอบฟงเสียงทาน ทานกอ็อกผางเลยทันที 
เรียกวามันถึงใจทาน เอาละที่นี่ไดหลักแลวเราลืมเมื่อไร เอา เอาเลยที่นี่ไดหลักแลว 
อัตภาพรางกายนี้มันไมไดตายถึงหาหนละ มันตายหนเดียวเทานั้น เวลานี้ไดหลักแลว
เอาเลยนะ 

โอย หมาตัวนี้ทั้งจะเหาจะกัด ใบไมรวงลงมานี้นึกวาขาศึก ทั้งจะเหาจะกัด จิตใจ
มันมีกําลังมากวาถูกตองแลวที่ทานเสริมให จากน้ันก็เอาละที่นี่ ฟาดนั่งตลอดรุงๆ นั่น
ละที่วากนแตก คอืมันไมพอดีนิสัยเรา มันผาดโผนเพราะความรุนแรงของจิต ความ
มุงมั่นของจติรุนแรงมากไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคได เชนวานั่งตลอดรุง เอามันจะตายก็
ตายไปเลย ที่จะใหลุกจากที่ถอยความตั้งใจอธษิฐานไวแลวนี้ไมมี เอา ตายก็ตายไป
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ดวยกันเลย นั่น ตลอดรุง บางคืนจนตะวันโผลขึ้นมายังไมลุกนะ มันเพลินของมันฟด
กันอยูนั้น 

พอนานเขาๆ ทานไดร้ังเอาไว นี่เราก็ไมลืม เพราะเวน ๒ คืนบาง ๓ คืนบางไป
เลาถวายทานเรื่อย เลาทีไรมันเขมขนทุกที เพราะเกิดความอศัจรรยจากการนั่งตลอดรุง
ทุกคืนๆ ทีนี้ทานรูจักประมาณพอดี กจ็อมปราชญ เรามันจอมโง พอขึ้นไปกราบลงแลว
ทานวา สารถีฝกมาทานวาอยางน้ีเลย เรายังไมไดพูดคําใด เพราะทานทราบแลววาเรา
จะขึ้นไปเลาถวายธรรมะจากการปฏิบัติของตนใหทานฟง สารถีฝกมานั้น มาตัวไหนที่
คึกคะนองมากไมฟงเสียงการฝกทรมาน สารถีเขาจะฝกมาอยางรุนแรง ไมควรกินน้ํา
เขาไมใหกิน ไมควรกินหญาไมใหกิน การฝกเขาจะฝกอยางหนักวางี้เลย ทานพูดอยาง
ถึงใจดวยนะ จนกระทั่งมานี้คอยลดพยศลงๆ การฝกเขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมานี้
ใชการใชงานไดตามธรรมดาไมดีดไมดิ้นไมพยศ แลวเขาก็ปฏิบัติตอมาโดยธรรมดา 

ทานพูดเทานั้นละ อันนี้ก็มีในพระไตรปฎกแลวนี่ พอทานพูดเทานั้นเราก็รูทันที 
แตเรายังเสียดายที่วา ยังไมลืมนะ คอือยากใหมนัถึงใจเจาของนั้นแหละ พอทานพูดถึง
มาแลวอยากใหทานหันมานี้วา ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงอยากใหทานวางั้น มันฝกยังไง
เอาจนกนแตก แตไมไดบอกนะ มันฝกยังไงถึงไมรูจักประมาณอยากใหทานวา ทานพูด
เทานั้นละหยุด ตั้งแตนัน้มาเราก็ไมนั่งตลอดรุง คือจิตเวลามันผาดโผนโจนทะยานเอา
อยางหนักกถ็ูก ทีนี้มันลดลงๆ ยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมการฝกทรมานแลว ก็ควร
จะปฏิบัติธรรมดาของคนมีหลักเกณฑ แตนี้มันไมยอมมันไมถอยมันฟดเรื่อย ทานก็ได
เตอืน นี่ละทานตองร้ังเอาไว สําหรับเรานิสัยผาดโผน จากน้ันมาก็ขึ้นเรื่อยละ 

นี่พูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ที่ไดนําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมไดนํามา
ดวยความโกหกตนเองและโกหกพี่นองทัง้หลายนะ นํามาแบบเดนตายมารอดตายมา 
ชีวิตรอดตายแลวถึงไดมาสอนพี่นองทั้งหลาย ถึงคราวเปนเปน ถึงคราวตายเอาตาย ถึง
ขนาดนั้นนะ คือจิตนี้มนัเด็ดจริงๆ ไมใชธรรมดา วาอะไรเปนอันนั้นเลย จนกระทั่ง
ไดมาสอนบรรดาพี่นองทั้งหลายไดมาจากนี้ละ ไดมาจากถึงขั้นเอาเปนเอาตายกันนี้ 
แลวจิตคอยดีขึ้นๆ ก็พุงๆ 

จนกระทั่งถงึขั้น หือ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยแลวเหรอ คือมันละเอยีดสุด 
จนกระทั่งกิเลสไมมีตัวใดแสดงออกสักนิดหนึ่ง มีแตสติปญญาอยางเกรียงไกรเชื่อมโยง
กันกับมหาสติมหาปญญาหมุนตัวอยูบนกิเลส กิเลสตัวไหนโผลออกมานี้ขาดทันที ขาด
สะบั้นทันที นี่เรียกวาสติปญญาแกกลากิเลสตั้งตัวไมได เหมือนกับเราตั้งสติเปนฝาย
ธรรมไมไดกเิลสตีเอาแหลกๆ จนน้ําตารวง ทีนี้พอถงึขั้นนี้แลวกิเลสโผลไมไดนะ ขาด
สะบั้นไปเลยโดยอัตโนมตัิของมัน เพราะมันเชื่อมโยง สติปญญาอัตโนมตัิแลวยังมีมหา
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สติมหาปญญาชวยกันหนุนกันไป เวลามันไดฆากิเลสฆาไมหยุดไมถอยนะ ไมมีทีว่า
ยับยั้งชั่งตัวพักผอน การฆากิเลสเปนอัตโนมัติ บางคืนนอนไมหลับ คือนอนจิตมันไมได
นอน เพราะกิเลสไมนอน กิเลสกับจิตกับธรรมฟดกันอยูภายใน เมื่อกิเลสไมถอยธรรม
ถอยไดยังไงมันก็ฟดกัน จากน้ันก็ลุกขึ้นนั่ง นั่งกน็ั่งภาวนา ลงเดินจงกรมก็ภาวนาตลอด
รุงไมหลับเลย เพราะกิเลสกับธรรมฟดกัน 

ถึงขั้นมันหมนุของมัน หมุนตลอด ไปอยูที่ไหนไปที่ไหนสติปญญานี้มันจะหมุน
ของมัน ระหวางสติปญญากับกิเลสทําลายกันฆากัน นี่ละถึงขั้นมันรุนแรงมันเฉียบแหลม
มันแกลวกลาสามารถสติปญญาเปนอยางน้ี ทานทั้งหลายจําเอานะ เปนจากหัวใจดวงนี้ 
ที่ลมผล็อยๆ น้ําตารวงบนภูเขาก็ใจดวงนี้แหละสูกิเลสไมได พอถงึขั้นมันหนักแนน
หนาแนนขึ้นมา เชี่ยวชาญคลองแคลวทุกอยางขึ้นมาแลวกิเลสโผลขึ้นมาไมไดขาด
สะบั้นๆ 

จนกระทั่งถงึขั้นกิเลสไมแสดงเลย คุยเขี่ยขุดคนที่ไหนวางเปลาไปหมด แลวก็
นึกในใจแตไมเปนความสําคัญนะนึกเฉยๆ เห็นกิเลสมันสงบ หือ นี่ไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ กิเลสตัวไหนมันไปไหนหมดไมเห็นมีเลย วาเฉยๆ 
ไมไดสําคัญ พอโผลขึ้นมาปบขาดสะบั้นๆ เอาจนกระทั่งฟาดินถลมดังที่เคยพูดใหฟง 
หลังวัดดอยธรรมเจดีย นั้นละเปนครั้งสุดทายตัดสินกันระหวางกิเลสกับธรรม แพแบบ
น็อกตายเลย ไมใชตายฟนนะตายไปเลย ธรรมะฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขาวัด
ดอยธรรมเจดียเหมือนฟาดินถลม 

ตั้งแตบัดนั้นมาไมมีอะไรมาแสลงแทงใจจนกระทั่งปจจุบันนี้ พอที่จะใหเกิด
เร่ืองเกิดราววา กิเลสกูก็นึกวามึงตายแลวตั้งแตนั้นๆๆ มึงยังโผลหนามาตอสูกับกไูด
เหรอไมเคยมี แลวมันก็ปจจุบันรูชัดเจนอยูแลววาขาดสะบั้นไปโดยสิ้นเชิงแลวดวย สนฺ
ทิฏฐิโก ครั้งสุดทาย ตั้งแตนั้นมาก็ไมมี หมด ทนีี้เมื่อกิเลสหมดแลวสิ่งกอกวนใจหมด 
มีกิเลสเทานั้นเปนเครื่องกอกวนใจ ไมวาสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียดกอกวน เปน
หอกเปนหลาวเปนเสี้ยนเปนหนาม เปนผงเหมือนผงเขาตามันก็เปนภัยทั้งน้ันละกิเลส 
พอมันขาดสะบั้นลงไปแลวไมมี หมดโดยสิ้นเชิง นี่ละธรรมที่ปฏิบัติคร้ังสุดทายไดมา
สอนพี่นองทัง้หลาย มันจวนจะตายแลวเปดใหเห็น 

ธรรมะนี้เปนธรรมะของจริง ไมมีคําวาสะทกสะทานวาสอนพี่นองทั้งหลายนี้ได
ผิดไป ไมวาธรรมขั้นใดภูมิใด จนกระทั่งถึงนพิพาน เอาใหชัดเจนเลยวาบรรจุไวในจิตนี้
หมดแลว การสอนจึงไมมีคําวาสะทกสะทาน ในโลกใดเทวดาอินทรพรหมเหลานี้มา
ยอมรับกราบไหวบูชาไมเคยพูดเฉยๆ นี่ เขาใจไหม เกี่ยวกับเรื่องเทพ มาเกี่ยวกับคน
ทาํไม เกี่ยวกับคนพูดเรื่องเทพทําไม เวลามาสัมผัสกันพูด เขาใจไหมละ นั่น มาวาอะไร



 ๘

มนุษยเรานี้ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมกราบธรรมทั้งน้ันแหละ พากันจําเอานะ เรา
ปฏิบัติแทบเปนแทบตายไดมาสอนโลก สอนดวยความแนใจทุกสัดทกุสวนของธรรม
ทั้งหลาย จึงไมเปนที่ระแวงแคลงใจวาสอนพี่นองทั้งหลายจะผิดไป ในธรรมขั้นใดก็ตาม
สอนดวยความแมนยํา 

ทานทั้งหลายจะนําออกทางวิทยุกระจายเสียง จะออกกี่สถานีก็ออกเถอะ ธรรม
ของจริงใหไดปรากฏเสีย เวลานี้สวนมากออกจากปากหลวงตาบัว ออกทั่วประเทศไทย
แลวออกเถอะวางั้นเลย เราปฏิบัติมารอดเปนรอดตายมันสมควรที่จะออกเถอะ ผลแหง
การปฏิบัติของเรารอดเปนรอดตายมานี้ เอา ออกเถอะ ผดิไปไหม การนําธรรมมาสอน
นี่สอนดวยความถูกตองแมนยํา สมกับเราสละตายมาแลว ออกกี่สถานีกอ็อก เอาละนะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

