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อุบายวิธีที่จะสนับสนุนใหมีสติตอเนื่อง
กอนจังหัน
พระ ๓๔ นะ วัดภูสังโฆ ผาแดง มาก...พระ ไปทางลึกๆ อยางศรีชมภูก็ ๒๐
กวา นาคํานอยเหมือนกัน นาคํานอยก็ ๒๐ กวา พระกรรมฐานมีมากมาตลอดนะ ราก
แกวก็คือหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร ทานอยูภาคอีสาน เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมี
ภาคอีสานมาก คือกระจายธรรมะทั่วๆ ไปจากสองพระองคทาน หลวงปูมั่น หลวงปู
เสาร สมัยนี้ชี้นิ้วเลย ไมมีเคลื่อนคลาดจากพระธรรมวินัย เรียบตลอด เก็บหอมรอมริบ
ไดหมดเลยพอแมครูจารยมั่น พอแมครูจารยเสารเราไมไดไปเห็นทาน แตกับพอแมครู
จารยมั่น ตั้งแตวันไปถึงปบจนกระทั่งทานนิพพานจาก ดูตลอด ดูจริงๆ สังเกตสังกาทุก
ระยะๆ ความเคลื่อนไหวของทาน
ที่ปรากฏชื่อลือนามก็คือหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ทางภาคอีสาน แมนยํา
หลักธรรมหลักวินัย การประพฤติตวั ไมมีเคลื่อนคลาดเลย ปฏิบัติถูกตองทุกอยางทัง้
ธรรมทั้งวินัย ก็ไดอาศัยสองพระองคนี้แหละที่เปนรากฐานทางกรรมฐานเรา แลว
กระจายไปทัว่ ประเทศออกจากสองพระองคนี้ละ มีทุกภาคกรรมฐานเรา ภาคเหนือมี
มากเพราะมีปามีเขาเยอะ ภาคใตก็มี แตดูวาไมคอยมากนัก ภาคเหนือละมาก ภาค
อีสานมาก พระกรรมฐานที่ทานเที่ยวภาวนา ทานอยูในปาในเขาใครรูเมื่อไร ทานสั่งสม
อรรถธรรมเขาสูใจตลอดเวลาตั้งแตตื่นนอน
พิจารณา สติควบคุมงานตลอดปญญาทํางาน ปญญาเปนผูทํางาน ความพาก
ความเพียรความอดความทน สติเปนผูควบคุมงานทุกอยาง ทีนี้จะรอยหรอลงๆ พระ
เรา ไมวาวัดใครวัดใดก็ตาม เดี๋ยวนี้กําลังไหลเขาสูวัดกลายเปนสวมเปนถานไปหมด
พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถไปหมด เพราะปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว เอา
ผาเหลืองมาคลุมหัวแลวก็วาตัวเปนพระๆ เปนบาโลภ บายศบาสักการะ บาเคารพนับ
ถือแบบโลกๆ เขา ดูแลวพระหัวโลนๆ นี้มันนาอายนะ เปนยังไงผูใหญๆ ถึงขั้นไหนๆ
มันอายไหม ถึงขั้นสมดกสมเด็จก็มนี ะมันเปนบายศอยูทุกวันนี้ มันบวชมาหายศหาลาภ
อะไร
พระพุทธเจาบวชมาหาธรรม สาวกบวชมาหาธรรม เปน พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ ของพวกเรา แตเรามันบวชมาหาสวมหาถานคือกิเลสตัณหา ความโลภโลเล
ความตะกละตะกลามในลาภยศสรรเสริญ มันมาอยูในพระสมัยปจจุบันนี้นะ ตั้งวัดไหน
ขึ้นมานั้นนะตั้งสวมตั้งถานขึ้นมา พระเณรกองอยูในนั้นมีแตมูตรแตคูถปฏิบัติตัวเหลว
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แหลกแหวกแนว ตัวเองก็หาหลักเกณฑไมไดแลวคนอื่นจะใหเขาเคารพนอนใจไดยังไง
นี่ซิมันนาทุเรศนะ เอาฟงใหดีที่มานี้มาฟง เราเอาธรรมพระพุทธเจามา เราไมไดวาเรา
อวดดิบอวดดีตอผูใด เอาธรรมมาสอนพวกเราตางหาก ใหพากันพิจารณา โลเลๆ แหม
แลวอรรถธรรมจะไมมีเหลือในวัดละ หมดไปๆ
สรางวัดที่ไหนๆ สรางสวมสรางถานที่นั่น พระเณรหลั่งไหลเขาไปมากนอยพวก
มูตรพวกคูถไหลเขาไปสวมไปถาน คือวัดทั้งนั้นละเดี๋ยวนี้ เหลวขนาดนั้นนะจิตใจคนต่ํา
จิตใจพระต่ํา ศาสนาเลยไมมีความหมาย กอดคัมภีรไวอยางนั้นละ แบกกรรมฐานอวด
ตัวอยู อาตมาเปนกรรมฐานๆ กรรมฐานๆ สวมนั่นแลวจะวาอะไร มันโลเลมากนะเวลา
นี้ พอพูดอยางนี้มันก็ลามไปถึงประชาชน เอาเรื่อยละเรา เรากับประชาชน คนอื่นไมมี
ใครกลาพูด เรานี่ใหฟากเมฆมาบอกเลย ไมมีอะไรเหนือธรรมทั้งนั้น ธรรมจานี้มัน
ครอบโลกธาตุแลวมาดูมูตรดูคูถดูสวมดูถานมันดูไดยังไง
สวนมากจะเปนเวลา ๕ โมงเราออก ออกมาดู ๔ โมงครึ่งเริ่มมาดู ๕ โมงครึ่ง
เปนเวลาดูจริงดูจัง เพราะเปนเวลาตัดหมดแลวระหวางประชาชนญาติโยมไมใหเขามา
เกี่ยวของในวัด ใหทานปฏิบัติสะดวกสบาย นี่ละเราออกมาตอนนี้ มาถาม ถาไมไดเรื่อง
ไดราวไลเดี๋ยวนั้นเลย สถานที่นี่ทานรักษาทานไมไดมาทําลาย มาทําลายหาอะไร ไล
เดี๋ยวนั้นเลย บางทีรถบัสใหญๆ สองคันสามคันมาเต็มอยูหนาประตูวัด ออกไปไปเจอ
กันพอดี เจอก็ขึ้นเลยทันที นี้อวดสักหนอยเถอะวา นี่สมภารวัดบอกเลยนะ สถานที่นี่
เปนสถานที่รักษา เราเปนผูควบคุมรักษา มาเกงกางๆ อะไรไมใชเวลา ไปออก เอา
อยางนั้นนะ ไลจริงๆ เรา
ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมในโลกอันนี้ นี่กราบตลอดเวลาอยูในหัวใจ จาอยูงั้น
ตลอดเวลา แลวอันนั้นมันมีแตสวมแตถานกราบไดลงคอเหรอ นั่นซิมันนาทุเรศนะ การ
พูดทัง้ นี้เราไมไดดถู กู เหยียดหยามผูใด วาตําหนิติเตียนสําหรับความชั่วชาลามกติดอยู
กับคน มันก็กลายเปนคนชั่วชาลามกไปละซิ ออกมาเรื่อยๆ ละตอน ๕ โมงเย็น เขมงวด
กวดขันมาก ไมอยางนั้นหมดวัดจะไมมีเหลือ เฮอ เลอะเทอะ ฆราวาสเขาก็ไมมีขอบมี
เขต ยิ่งเขามาในวัดตางคนตางไมมขี อบเขตแหลกไปเลยนะไมไดเรื่องไดราวอะไร การ
พูดทัง้ นี้เม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งไมมีทจี่ ะดูถกู เหยียดหยามโลก เอาธรรมขึ้นใหเปนคติ
ตัวอยาง เพราะธรรมนี้จาอยูตลอดเวลา
ในแดนโลกธาตุอะไรจะเหนือธรรม เลิศเลอยิ่งกวาธรรมไมมี นี่ละเอาธรรมออก
กาง แลวมันเขากันไมไดมูตรคูถกับธรรม แลวก็คอยเตือนๆ ใหชะใหลาง คําวาเตือนก็
คือชะคือลางตัวเองใหเปนคนดีขึ้นมา เขามาวัดใหมาดู ใหสังเกตดูดวยดี อยามาเพนๆ
พานๆ เกงๆ กางๆ มันมาดวยนิสัยอยางนั้นละ เพราะมันไมเคยรักษาตัว ไปไหนก็นิสัย
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เถอมองไปอยางนั้น ผูรักษาทานรักษาอยูนี้นะ มันขวางตาขนาดไหนมองเขามา ขวางหู
ขวางตา แตสวนมากไมไดยินเขาพูดแหละ มันขวางแตตาละ ยั้วเยี้ยๆ เขามา ก็พอดีถา
เปนหลวงตาออกมาประตูวัดแลวเหมาะ
พระทานไมสนใจทานเฉย มีแตหลวงตาบัว ถาอยางนั้นไมฝาไมฟางนะ ถาอยาง
อื่นตาฝาตาฟาง ถาเรื่องอยางนี้ไมฝา ไมฟาง มาอะไร ไลๆ ไลเดี๋ยวนั้นอีกดวยนะไมใช
ธรรมดา ก็ดูธรรมธาตุกบั สิ่งเหลานี้มันเขากันไดยังไง ทีพ่ ูดนีม่ ันมีเครื่องเทียบเคียงมี
เครื่องวัดเครื่องตวง ดึงอันนี้ขึ้นใสอันนี้ ปดอันไมดีออกความหมายวาอยางนั้นตางหาก
เราไมไดไปดูถูกเหยียดหยามผูใด ธรรมไมเคยดูถูกใคร มีแตตักเตือนสั่งสอนฉุดลาก
ขึ้นเทานั้น ธรรมไมเคยทําลายผูใดดูถูกเหยียดหยามผูใด มีแตกิเลสนั่นละ ตัวเยอหยิ่ง
จองหองก็คอื กิเลสไมมอี ะไรเกินกิเลส พองตัวทีส่ ุดก็คือกิเลส ธรรมทานไมพอง กิเลส
นั่นตัวพองตัว
เขามาในวัดในวา กิเลสเขาไปเหยียบวัดวา โห ตําแหนงนั้นตําแหนงนี้ เจาฟาเจา
คุณ ปลัด อยากไดปลัดมาตั้งแตออกจากโบสถ บวชออกมาแลว นี่ปลัดบัวขึ้นเลย เขาใจ
ไหม พอบวชออกจากโบสถ อุปชฌายอาจารยที่ไปสวดบวชยังไมเสร็จ พอออกมา นี่
ปลัดบัวบวชมาเสร็จแลวใครจะมากราบมา มันไปอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ มันเอากิเลสออก
หนาออกตา ความสํารวมระวังเพื่อความเปนพระไมมี มันสลดสังเวช ใหญๆ เทาไรยิ่ง
เปนบากับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอ พระบาพระสมัยปจจุบันนี่ มันมีดีที่ไหน ไปนี้ดู
วัดไหนวัดเขาวัดเราดูใหเสมอ มันมีแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวา พระเณรมีแตมูตรแต
คูถปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ดูไมไดนะเวลานี้
เปนยังไงพระเราดูตัวหรือยังที่นั่งอยูเดี๋ยวนี้นะ
หรือมีแตจะใหโยมเขากราบ
เจริญพรๆ แหมกลวยหอมนี้อาตมาฝนเห็นมันตั้งแตเมื่อคืนนี้ เมื่อเชานี้ปรากฏแลวนะ
โฮ นี่ยังไมไดกินก็หวานแลวนะโยม นูนนะมันไปละ ถาจะไดสะแตกเขาละยอเขา กิเลส
เหยียบหัวมันไมดูนะ ดูธรรมซิดูในหัวใจ ถาดูในหัวใจจะไมมีความสรรเสริญเยินยอ
ตําหนิติเตียน จะดูตั้งแตจุดมันบกพรองแกออกๆ นั่นผูปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผล สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานปฏิบัติอยางนี้ ไมไดวาเจริญพรๆ นี่บวชออกมาเปน
ปลัดแลว จากนั้นเปนพระครูพระคัน เปนเจาฟาคุณเปนสมเด็จแลว แลวแหงผากใน
หัวใจไมมีธรรมสักนิดหนึ่ง มีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจ นั่นเหรอสมณศักดิท์ ี่ใหคนกราบ
ไหว เจาของก็หาจุดลงตัวไมไดเลย เลว
ฟงใหดีทกุ คน ไมมีใครพูดอยางนี้ เราพูด เราเอาธรรมมาพูดไมเคยสะทก
สะทานกับสิ่งใด เพราะธรรมเหนือโลกหมดแลว เอาธรรมมาพูด หลวงตาบัวก็เหมือน
เราๆ ทานๆ นั้นแหละ แตเอาธรรมมาสอนพวกเรา ในฐานะวาเราเปนครูเปนอาจารย
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สอนโลกก็สอนออกไปใหทานทั้งหลายไดฟงทุกคน อยาปลอยเนื้อปลอยตัว การอยูการ
กินการใชการสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว เห็นอะไรเขามาความับๆ ในครัวไฟ
รถยนตมันมีอยูหาคันเหรอ มอเตอรไซคมีสิบคัน รถยนตมีหาคันในครัวไฟนั้นนะ ไป
ดูซิครัวไฟของใครๆ มันมีอะไรเครื่องฟุง เฟอเหอเหิมเครื่องลืมเนื้อลืมตัว หาเทาไรไม
พอๆ มันจะพออะไรไฟคือความโลภความฟุงเฟอเหอเหิมมันเผาเอาหมดนั่นละ
ทุกขจนหนโลกหาไมทัน เอา ยืมคนนั้นกูคนนี้มา กูแลวไมคืนเขาละ ผูใหยืมก็ให
ดวยความเมตตา แลวผูกูยืมไปแลวไมยอมสงเขา เลยกลายเปนขาศึกกันระหวางเจาหนี้
กับรายนี้ เปนอยางนั้นนะ ไปที่ไหนระโยงระยางมีแตหนี้แตสินติดกันพะรุงพะรังเหมือน
ตาขาย ทานทั้งหลายรูหรือยัง นี่อยูในวัดอดรูไมได ตาขายพวกติดหนีต้ ิดสินหาไมทัน
ควานั้นควานี้ๆ มีตั้งแตตาขายแหงหนี้สินติดกันนั่นแหละ จําใหดี อยาฟุงเฟอเกินเนื้อ
เกินตัวหนี้สินจะไมคอยติด ถาติดก็เปนความจําเปนจริงๆ อันนี้มันติดจนเปนนิสัย กู
แลวไมคืนๆ กูดะกันไปเลย หากินดวยการกูการยืมแบบไมมีหลักมีเกณฑ ลอยลมๆ
เปนยังไงหาความสุขมาตั้งแตวันเกิด
นี่หลวงตาบัวมาอุตริหาวาทานทั้งหลายหรือ เอาธรรมมาพูดนี่นะ หลวงตาบัวก็
เหมือนทานทั้งหลายนั้นแหละไมไดแปลกกัน เราเอาธรรมมาสอน ใหพากันพินิจ
พิจารณา อยาโลเลโลกเลกเกินไปเราเปนลูกชาวพุทธ ขอใหรูเนื้อรูตัวบางจะสมนามวา
เปนลูกชาวพุทธๆ มันเปนชาวเปรตชาวผีแลวเดี๋ยวนี้ จําเอานะ เอาละใหพร ครั้นพูดไป
พูดมามันเหนื่อย พูดอะไรเปนอะไรก็มันไมมอี ะไรกับใคร พูดตรงๆ ไมมี หมดโลกธาตุ
ไมมีเลย พูดไดอยางสบายเลย พูดแลวหนักกับเบาพอๆ กัน แตคนอื่นเขามองเห็นดู
ไมไดนะ อูย อีตานี้มันเหมือนยักษ ยักษก็ยกั ษกไู มไดเปนยักษ สูเปนยักษตางหาก มี
อะไรกินดะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
(พระลูกพระหลานถามปญหาธรรม) ถามมาหาใคร มาหาปูเหรอ เอาถามมาปู
จะฟง
ผูกํากับ
ขอที่ ๑ ครับ จิตที่เปนสมาธิก็เขาใจแลว จิตรวมเปนอุปจารสมาธิ
ก็เขาใจ ปญญาขั้นตนก็เขาใจแลว จนถึงขั้นอสุภะอยูขางหนา แลวมาถึงอสุภะคืนเขามา
หาตัวเรา จนไลเขาไปถึงจิตตัวที่ผองใส แตทําไมรูสึกวายังมีกามราคะอยู
หลวงตา
มันยังไมหมด การพิจารณาอสุภะยังไมสิ้นซากโดยถายเดียว อัน
นั้นจึงยังติดกันมา กามราคะกับรางกายสุภะอสุภะเปนอันเดียวกัน อสุภะหนาเขา
เมื่อไรๆ กามราคะจะดอยลงๆ พอหมดอสุภะเสียเมื่อไรกามราคะก็หมดไป หมดขัน้
รูปธรรม ขั้นนามธรรมก็เอาพวกรูปเหลานี้ละมาฝกซอม จิตจะคอยละเอียดเร็วเขาๆ
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ทางสุภะหรืออสุภะ ตั้งขึน้ พับดับๆ พิจารณาแยกไมทัน จะพิจารณาใหเปนอสุภะก็ไม
ทัน สุภะก็ไมทัน เหมือนแสงหิ่งหอยแว็บ หรือฟาแลบแปลบๆ ดับปุบๆๆ จากนั้นก็เอา
นี้ละซักฟอกเขาไปจนกระทั่งความวางของจิต รางกายหมดความหมาย พิจารณาเปนขั้น
เปนตอนไปอยางนี้
เมื่อหมดความหมายเหมือนเรารับประทานอิ่ม รับประทานอิ่มแลวไมวาหวานวา
คาวอิ่มแลวหยุดทันที อันนี้เมื่อมันพอแลวมันก็ปลอยของมัน อันไหนที่ยังไมพอมันก็
ดูดดื่มของมัน เชนอยางเรารับประทานขาวแลวหวานยังมันก็ดูดดืม่ หวาน พอหวาน
หมดแลวปลอยเลย การพิจารณาโลกสมมุติทั้งมวลเหมือนกัน สมมุติขั้นหยาบขั้นกลาง
ขั้นละเอียดพอถึงขั้นสุดยอดแลวปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ไปยุติที่ อวิชฺชาปจฺจยา ดับ
สิ้นเชิงที่นั่น สมมุติดับทีน่ ั่น หมด ทีนี้วิมุตติจาอยูนั้น
เราอยากใหมีผูถาม ถาเราจนตรอกจนมุมตอบรรดาลูกศิษยลูกหา สอนไมไดเรา
จะไปเรียนคัมภีรใหมอีก นี่ไมมีใครถาม อยูคนเดียว ธรรมพระพุทธเจาเปนของเลิศเลอ
ขนาดไหน รูก็รูอยูภายในใจ ไมมีใครรูไดก็เหมือนไมมี
ผูกํากับ
ขอ ๒ ครับ เวลาพิจารณาความผองใสมันก็จาขึ้น พรอมกับ
รางกายสะอึกสะอื้นเหมือนคนจะรองไห แลวผมก็ถอนจิตออกมากอน ถาเปนแบบนี้
เกลากระผมจะพิจารณาอยางไรตอไปครับ
หลวงตา
ถาอยูในขั้นนี้ก็ชมผลงานของตนเสียกอน ที่มนั เกิดความสวาง
ไสวใหเกิดความสะอึกสะอื้น นี่เปนผลงานของเราภาวนา เราก็ชมอยูนี้กอน แลวมันจะ
คอยเปลี่ยนแปลงไปเอง คอยจางไป คืออันนีม้ ันก็ไมคงเสนคงวามันจะคอยเปลี่ยนไป
คอยจางไป มันเปนระยะๆ
การภาวนานิสัยของจิตไมเหมือนกัน ผูปรากฏเร็วก็เร็ว ผูชาก็ชาเปนลําดับลําดา
ผูเร็วเร็ว พอทําไปไมกี่วันเวลาบางทีหนแรกเลยก็เปน มันหากแสดงขึ้นในใจ การภาวนา
เปนการฝกบารมีของตัวเอง เปดขึ้นในทางดานจิตตภาวนา ภาวนาเปนเหมือนกับทํานบ
ใหญ
ฝนตกมาจากที่ไหนแมน้ําลําคลองไหลมาไหนลงทํานบใหญ
จากนั้นก็ลง
มหาสมุทร บารมีของเราทั้งหลายเหมือนกับแมน้ําลําคลองไหลมาจากที่ตางๆ สุดทายก็
มาลงจิตตภาวนา ลงที่นี่ ลงสุดทายลงนี้หมดถึงวิมุตติพระนิพพาน มหาวิมุตติมหา
นิพพาน
สายบารมีไหลมาที่ตางๆ ที่เราสรางทั้งหมดเหมือนแมน้ําไหลลงมาสูทํานบใหญ
ทํานบใหญคือจิตตภาวนา เวลาจะลงจริงๆ มาลงทํานบใหญหมด จิตตภาวนารวมเขาๆ
จะมาเดนวาสนาบารมีของตัวเองที่จติ ตภาวนา
เชนเดียวกันกับเราสรางเขื่อนไวแลว
ทํานบใหญไวแลว ฝนตกที่ไหนๆ มันก็ไหลมา ยังไมชัดเจน พอเขาถึงทํานบใหญนี้จา

๖
ขึ้นเลย น้ําที่ไหนมาอยูที่นั้นหมด บารมีของเราที่สรางมามากนอยมันก็คอยไหลเขามาๆ
เขาสูจิตตภาวนาแลวจาอยูตรงนั้น จิตตภาวนาจึงเปนทํานบใหญ เปนที่รวมแหงมรรค
ผลนิพพาน ลงมานั้นหมดแลวดีดผึงเลย
เรามีวาสนาไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เปนศาสนาชั้นเอก เราตัดคอรองได
เลย เราไมสงสัย พูดใหมันชัดเจนวาเราจะวาเราเขามาอยูในทามกลางของพระพุทธเจา
ทุกพระองคและสาวกทั้งหลายทุกพระองคก็ไมผดิ มันเปนอยูในจิต แตกอนใครไปอาจ
เอื้อมใชไหม คําพูดเชนนี้อาจเอื้อมไดอยางไร เมื่อมันเขาถึงกันแลวก็เปนไดอยางนั้น
พุทธศาสนาเปนที่รวมแหงธรรม สุดยอดอยูตรงนั้นหมดเลย พุทธศาสนาเปนศาสนา
ของทานผูสิ้นกิเลส สอนดวยความถูกตองแมนยํา ไมผิด วาอยางนั้นเลย
นอกนั้นไมไดตําหนิทานตําหนิเรา คือมันเปนตามนิสัย คนที่เปนเจาของศาสนา
ที่มีกิเลสมันก็ตองกิเลสออกตลอด มีมากมีนอยออกไปตามกิเลส เมื่อไมมีกิเลสมีแต
ธรรมลวนๆ ออกเปนธรรมเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ออกตามความชอบ
ธรรมทั้งนั้น ทานจึงเรียกวาสวากขาตธรรม หรือสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลวๆ สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว แมนยํา
คําพูดที่วานี่เราเคยเปนที่ไหน ไมเคยเปน ไมเคยเปนเอาอะไรมาพูด ก็เวลามัน
จาขึ้นมาครอบโลกธาตุมันเปนอันเดียวกันแลว เหมือนฝนตกมาจากบนเมฆ เมฆกีก่ อ น
ลงมาจากขอบเขตจักรวาลลงน้ํามหาสมุทรเปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด ใครจะไป
แยกเมฆกอนไหนๆ เปนน้ําประเภทใด เมื่อตกมาถึงมหาสมุทรแลวมันเปนอันเดียวกัน
แยกไมออก นี่จิตตวิมุตติเหมือนกันปฏิบัติลงไปๆ ตูมเดียวเขาไปถึงความบริสุทธิ์แลว
นั่นละมหาวิมุตติมหานิพพาน ไมวาจิตดวงใดเขานั่นปบเปนมหาวิมุตติมหานิพพาน
เหมือนกันหมด
ผูที่วาอาจเอื้อมๆ ไมตอ งพูด พูดอะไรมันเปนอยางนั้นจะใหวาอยางไร นี่ละ
มรรคผลนิพพานเขานั่นปบอันเดียวกันเลย แลวทานจะไปถามใคร พระพุทธเจามีกี่
พระองคทานไมถามมันเปนอันเดียวกันแลว เหมือนแมน้ําในมหาสมุทรฝนตกมาจาก
บนฟาลงในมหาสมุทรแลวไปถามหาน้ําเม็ดไหนมาจากเมฆกอนไหน ถามไดอยางไร ก็
เปนมหาสมุทรอันเดียวกันแลว นี่จิตเมื่อเขาถึงวิมุตติพระนิพพานเปนอันเดียวกันหมด
เลย
นี่ละธรรมพระพุทธเจาที่วาศาสนาเอกคือพุทธศาสนา ไมไดดูถกู เหยียดหยาม
ศาสนาใดๆ เอาการปฏิบัติพิสูจนกันซิ พิสูจนในขั้นใดภูมิใดมันก็ยอมรับที่ยังไมรูๆ ที่รู
แลวเปนสักขีพยาน
ที่ยังไมรูก็เริ่มยอมรับๆ
สูงเขาไปเทาไรยิ่งนอมเขาไปหา
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พระพุทธเจาหนักเขาๆ ผางเปนอันเดียวกันแลว เมื่อถึงขั้นสุดทายเปนอันเดียวกันหมด
ไมวาพระพุทธเจาสาวกองคใดเปนอันเดียวกันหมดเหมือนแมน้ําในมหาสมุทร
ธรรมเหลานี้ใครไปคนความาพูดไดในเบื้องตน ก็พระพุทธเจา เห็นไหมละ ถูก
กิเลสเหยียบย่ําทําลายมากี่กัปกี่กัลป พระพุทธเจามาอุบัติแตละพระองคนนั่ ละเปดออก
เปดธาตุที่เลิศเลอออก ธาตุมรรคธาตุผลธรรมธาตุเปดออก แลวเราทั้งหลายก็ได
ปฏิบัติๆ นอกจากนั้นมีแตกิเลสเหยียบแหลกๆๆ ในหัวใจเราแหละถาจะทําความเพียร
ความขี้เกียจขี้ครานเหยียบแหลก เปนอยางนั้นนะไมไดเรื่อง ถึงขั้นที่กิเลสหนามันหนา
อยางนั้น ใหจําไวทั้งสองภาค นี่เราพูดเปนสองภาค
เวลากิเลสมันหนานี้ตั้งสติไมอยู ตั้งความเพียรไมได ถูกมันเตะลมๆๆ เวลา
กระแสของกิเลสมันหนักหนักอยางนั้นแหละ ตั้งความเพียรไมได หาอุบายวิธีการหลาย
ดานหลายทางที่จะฝกตนใหได ฝกไปฝกมาก็ได การภาวนาหลักใหญคือสตินี้เปน
พื้นฐาน สติฝกความพากเพียรมีการภาวนาเปนตน สติเปนพื้นฐานสําคัญมาก จากนั้น
อุบายวิธีที่จะสนับสนุนใหมีสติตอเนื่องกันไปๆ ก็วิธีการอดนอนผอนอาหาร อดอาหาร
หรือเดินมากเดินนอย นั่งมากนั่งนอยเปนอยางไร สังเกตวิธีการของตัวเอง เดินมากเปน
อยางไร นั่งมากเปนอยางไร นอนมากนอนนอยเปนอยางไร ผอนอาหารเปนอยางไร อด
อาหารเปนอยางไร สังเกตตัว มีแตสักแตวาทําไมสังเกตไมไดนะ ตองสังเกต
สําหรับเรานี้เราพูดจริงๆ ถูกทางอดอาหาร จนทองเสีย คือมันอดเสียจน
ทองเสีย มันหมุนตั้งแตมรรคผล เหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ มันก็พงุ ๆ รางกายจะ
เปนอะไรชางหัวมันไมสนใจ ฉันมานี้พอตะวันบายทองรองโกกเกกๆ มันจะถาย พอฉัน
ลงไปนี่ทองมันเสียมันไมมีอะไร หรือมันยอยไมทันหรืออะไร มันก็บูดก็เนาเสียอยู
ภายใน พอตกค่ํามาถายหมด ตอนเชาหยุดอีก เมื่อไมฉันก็ไมมีอะไรถาย นี่ทองเสียแลว
นะ ทีนี้พอมาฉันอีกกลางคืนถายออกหมดๆ นั่นละเรียกวาธาตุเสียเราไมไดคํานึงถึงธาตุ
ถึงขันธ คํานึงแตเรื่องจิตตภาวนาเรื่องธรรมลวนๆ มันก็บกพรองไดอยางนี้
จึงไดมาสั่งสอนหมูเพื่อน เราดําเนินมากอนแลว การอดอาหารใหพอประมาณ
แนะบอก คือเลยเถิดเราเลยมาแลวจนทองเสียจะตาย อายุ ๘๐ นี้ออกชวยโลก เสียมาก
แลว ไดยาตั้งฮั่วไถมาฉัน เขามาขอวิงวอนเลยเชียว เขาบอกฉันแลวยานี้หาย ไป
โรงพยาบาลไหนๆ เขาก็ใหยามาเม็ดสองเม็ดพอเปนมารยาท ไมหาย แตมาไดฉันยาอัน
นี้แลวหายเลย เดี๋ยวนี้หายหมด ขอนิมนตทาน ถึงทานจะหยุดอะไรขอใหฉันยาขนานนี้
กอน จะตายคอยตาย เจกมันพูดตรงไปตรงมา ฉันอันนี้กอนเมื่อมันไมถกู จะตายคอย
ตาย แกพูด เจกตั้งฮั่วไถ
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เอาถาอยางนั้นก็ลองดู เอายาหมอเติ้งมาฉัน อาว แปลกอยูนะ นั่นละไดเริ่มชวย
โลกตอนนั้นละ ไมอยางนั้นจะตายระยะนั้นชนพรรษา พอฉันยาเขาก็แนะนําดี ไมให
วิตกวิจารณ คือยานี้ฉันลงไปแลวจะถาย ถายมาก ถาโรคยังหนาแนนเทาไรจะถายเต็ม
เหนี่ยว แตไมเพลีย ไมเหมือนถายดวยโรค ถาถายดวยโรคถายเทาไรเพลีย แตถายดวย
ยานี้ไมเพลีย เราก็จับอันนั้นเอาไว ถายจริงๆ นะ แตไมเพลีย จากนั้นก็ฟนตัวขึ้นไดชวย
โลกเรื่อยมา
จึงไดเอาเรื่องเหลานี้มาสอนหมูเพื่อน
ทองนี้เสียมาตั้งแตอดอาหารในการ
ประกอบความพากเพียร ไมสนใจกับอาหาร สนใจแตอรรถแตธรรม อดอาหารหลายวัน
เทาไรจิตเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา ธาตุขันธออ นลงๆ จิตนี้แข็งขึ้นๆ ก็เรามาหาธรรม
เราไมไดมาหาธาตุหาขันธนี่วะ ฉันเมื่อไรมันก็อิ่ม เวลามาจากภูเขาลงไปหมูบาน
บิณฑบาตไมถึงหมูบานนะ กะตวงแลวจะพอไปถึงหมูบาน คืออยูภูเขา อดกี่วันก็ตาม
คํานวณเจาของจะไปหมูบ านถึงไหม กะวาจะพอถึง เอา วันพรุงนี้ไปเสีย ถึงอยางนั้นมัน
ไมถึง ไปถึงกลางทางนั่งเจา มันหมดกําลัง
แตจิตนี้มันจาๆๆ ก็เรามาหาธรรม อันนี้กินเมื่อไรยากอะไร กําลังมาทันที
รางกาย เวลาลงไปออนเปยก เวลาฉันเสร็จแลวมาแขงสูไมได กําลังมาเร็ว แตจิตไมมา
เร็ว ตองพยุงทางจิตใหมาก นี่ธรรม วิธีการตองสังเกตเจาของ ไมสังเกตสักแตวาทํา
ไมไดนะความเพียร ที่เราพูดเหลานี้เราทดลองมาหมดแลว ที่พูดใหฟงนี่ คือเราทดลอง
โดยลําพังเราเองแหละ ครูบาอาจารยทานก็สอนยกใหทั้งดุนเลย เราไปเจียระไนเอง
แลวไปพิจารณาก็ขึ้นไดดว ยการพิจารณาเรื่อยมา
จึงไดเอาอุบายวีธีการนี้มาสอนหมูเพื่อน ใหใชความคิดความอานพินิจพิจารณา
สักแตวาทําความเพียรไมไดเรื่องนะ ตองใชความคิด ความคิดเปนความเฉลียวฉลาด
ปฏิบัติตามแลวนี้จะดีขึ้นๆ นี่พูดจริงๆ เรื่องการภาวนานี้จะวาอาจหาญหรือไมอาจหาญ
มันเลยทุกอยาง ขี้ขลาดหวาดกลัวก็ไมมี อาจหาญก็ไมมี เลยไปหมดแลว มีแตความจริง
ลวนๆ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน จาตลอดเวลา
ทานทั้งหลายฟงเสียนะ การปฏิบัติธรรมแทบเปนแทบตายผลเปนอยางนี้ ไมวา
ยืนเดินนั่งนอนไมมอี ิริยาบถจาตลอดเวลา นั่นละนิพพานเที่ยง อันนั้นเที่ยงแลว พอขันธ
พรากปบอันนี้หมดคําพูดไปเลย นิพพานดับสนิท สมมุติดับสนิทความหมายวาอยางนั้น
แตตอนที่ยังมีชีวิตอยูขันธยังไมดับ
ทานบริสุทธิ์ทานยังครองขันธที่เปนสมมุตอิ ยูก็
เรียกวายังไมบริสุทธิ์เต็มที่ เพราะยังอาศัยขันธอยู พอขันธแตกสลายปบดีดผึงหมดแลว
อนุปาทิเสสนิพพานมาทันที เวลายังมีชีวิตอยูก็สอุปาทิเสสนิพพาน ใจบริสุทธิ์ครองขันธ
ที่สกปรกเปนสมมุติ พอขันธนี้กระจายออกไปแลวแตกไปเลย

๙
ปฏิบัติใหมันเห็นซิ พระพุทธเจาอยูทไี่ หน อยูสดๆ รอนๆ ที่หัวใจผูปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดเลยวา
ไปนั่งทามกลางพระพุทธเจาพระอรหันตทั้งอยูแต
เมื่อไร พอมันถึงอันนี้แลวมันเปนอันเดียวกันแลว ไมมีแยกนั้นแยกนี้แยกไมไดเลย เปน
อันเดียวกันแลว จิตที่บริสุทธิ์เปนอันเดียวกัน ไมจําเปนตองถามหาพระพุทธเจาองค
เชนไรๆ อันนั้นเปนเรือนรางตางหาก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมี
ความยิ่งหยอนตางกัน เสมอกันหมด อยางนั้นการปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาทาทาย
ความจริงตลอดเวลา เอา ปฏิบัติใหมันเห็นซิ นี่ทําอะไรหย็อกๆ แหย็กๆ ไมเปนหนา
เปนหลังใชไมไดนะ
เวลานี้มักจะมีแตหลวงตาบัวละ เทศนทั่วประเทศไทยก็รูสกึ จะมีแตหลวงตาบัว
ออกทางวิทยุทางไหนๆ ก็ตาม ครูบาอาจารยก็มาชวยสนับสนุนบางเล็กนอย สุดทายก็
เราออกหนาสนามตลอดเวลา มันหากเปนเองนะ อยางเทศนเหลานี้เราก็ไมเคยสนใจวา
เทศนแลวใหเอาไปอัดเทปไวเราไมมี เทศนแลวหายเงียบๆ แตผูที่มีเจตนารักใคร
ใกลชิดตอธรรมทานก็เสาะแสวงหามาแลวเปดออกทางเทป ทางอะไรก็แลวแต จึงไดยิน
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ เทศนของเรารูสึกจะมากกวาบรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายในสาย
ปฏิบัตินะ
แลวเทศนทั้งหมดนี้ไมสงสัยเสียดวย ถอดออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลว
จึงไมมขี อสงสัย ไมวาธรรมะขั้นใดภูมิใดหายสงสัยตั้งแตพื้นถึงนิพพานพูดใหมันชัดเจน
มันจวนจะตายแลวนะ ครองนิพพานธรรมมาตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
จนกระทั่งปานนี้นานไหม ๕๖-๕๗ นี่ละนิพพานธรรมเขาสูหัวใจ ธรรมธาตุเขาแลวนั่น
นี่ผลแหงการปฏิบัติ เห็นไดชัดๆ หายไปไหน มรรคผลนิพพานหายไปไหน กิเลสมัน
ตั้งอยูในหัวใจของสัตวโลกกี่กปั กีก่ ัลปมันหายไปไหนมันก็ไมหาย ไมชําระมันไมหาย
นิพพานถูกกลบถูกปดดวยกิเลสมันก็ปดอยูอ ยางนั้นตลอด ไมหาย ถาเปดกิเลสออกทีนี้
ก็จาขึ้นมาซิ เปดออกหมดจาเลย โลกวิทูรูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง เอาละ พูด
เทานั้นละวันนี้
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

