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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

จิตดวงนี้มีสายทางมา
(พระจากถ้ําพระภูวัวถามมาครับ ขณะนี้กระผมกําลังพิจารณาหรือกําลังรู ผูที่รู
สังขารเกิดดับ ผิดหรือถูกประการใด ถาผิดจะแกไขอยางไร ขอหลวงตาเมตตาดวย) ขอ
นี้ไมไดกวางนะ จิตขั้นนี้มีเกิดมีดับอยูที่จิต อวิชชาอยูที่จิต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขึ้น
ที่จิต พิจารณาอะไรก็รอบหมดๆ ปลอยหมดๆ รูเทาหมด ก็เขามาวงแคบละ เกิดดับๆ
การพิจารณาใหรูอยูที่เกิดดับมันเกิดจากไหน ดับแลวมันไปที่ไหน ก็ไมหนีจากจิต การ
พิจารณามันวงกวางก็มี แคบก็มี การพิจารณาเบื้องตนใหเปนวงแคบ เชนภาวนาเปนคํา
บริกรรมพุทโธ หรือธรรมบทใดก็ตามเปนคําบริกรรม นี้เรียกวาแคบ ประมวลเขามาอยู
คําบริกรรมคําเดียว จิตใหรูอยูกับคําบริกรรม เชน พุทโธๆ เปนตน ใหรูอยูจุดนั้นกับสติ
นี่เรียกวาแคบ ประมวลเขามาใหอยูวงแคบกอน
ทีนี้สําคัญที่จะไดหลักไมพนสตินะ ใครอยาขามสติ ขามสติแลวไปไมรอด ตก
เหวตกบอ ถาสติตั้งไดดีแลวยังไงตั้งฐานได สติเปนของสําคัญมากทีเดียว ในองค
ภาวนาทั้งหลายสติตองควบคุมทุกวงงานไป งานนอกงานใน ที่วาเกิดดับๆ มันก็วงแคบ
เขามาแลว แคบทีแรกก็ฝกหัด เริ่มตนฝกหัด มันเคยคิดยุงไปไหนก็ตามไมเอา ใหอยู
กับคําบริกรรมเทานั้น เรียกวาวงแคบ ตีเขามาวงแคบ พอจิตสงบเปนสมถะสงบรมเย็น
แลวก็อยูนั้นละ อยูในวงแคบ ใหรูๆ สติครอบอยูตลอดเวลา จากนั้นขยายวงกวาง
ออกๆ ไป
ไปถึงขั้นสมาธิ สบาย ขั้นสมาธินี้เปนขั้นที่ลืมตัวได ถาไมมคี รูมีอาจารยกระตุก
หรือเตือน เพราะมันสบาย นั่งอยูทไี่ หนไมมีอารมณขางนอก เหลือแตความรูลวนๆ
แนว ไมมีอะไรมากวนใจ ความคิดปรุงแตกอ นมันอยากคิดอยากปรุง ไมคิดไมปรุง
ไมได ทีนี้เวลาจิตเขาเปนสมาธิแลวนี้ความคิดความปรุงเปนเรื่องรําคาญ ไมอยากคิด
อยูแนว นี่เรียกวาติดสมาธิ ถาลงอยูน ั่นแลวไมอยากไปไหนเลย นั่นเรียกวาติด ใหขยาย
ออกมาทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ เอาละที่นี่กวางนะ ออกกวาง
พุทธศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ไมนอยนะ ใหเรียนตามพระประสงคของ
พระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว อยางไรตองเบิก
กวางๆ เห็นภัยโดยลําดับ เห็นคุณโดยลําดับ ภัยกับคุณมาพรอมๆ กัน แตนี้มันไมมี
ใครภาวนาซิ มีแตเรียนตามตํารับตํารา เลยกลายเปนหนอนแทะกระดาษไปเลย ถา
เรียนเพื่อจดเพื่อจํานํามาปฏิบัติ เรียกวาปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน แลวก็ปฏิบัติตาม
ปริยัติที่ศึกษามาแลว ปฏิเวธผลของงานจะปรากฏขึ้นโดยลําดับ นั่น ปริยัติ ปฏิบัติ

๒
ปฏิเวธ สามประเภทนี้แยกกันไมออก มีปริยัติแลวไมมีปฏิบัติก็ไมมีความหมาย เรียน
มาเทาไรก็เปนนกขุนทองอยูอยางนั้น ถาเรียนมาเพื่อปฏิบัติ ทานสอนวายังไง เอา แยก
อันนั้นออกมาปฏิบัติ
เหมือนแปลนบานของเขา แปลนบานมีเทาไรถาไมนํามาปลูกบานสรางเรือน
แลวก็เต็มอยูในหอง นําออกมาแปลนนี้ จะเอาตึกรามบานชองขนาดไหนๆ กวางแคบ
สั้นยาว เอาขนาดไหนดูอันนี้แลวทําตามนั้นก็เปนขึ้นตามนั้น แปลนของพระพุทธเจา
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ไมผิด
รูทางธรรมไมไดเหมือนโลกนะ รูภายในจิตนี้ คือเวลารูแลวเบิกกิเลสที่มันปดบัง
หุมหอเอาไวออกเรื่อยๆ ธรรมะเบิกออกๆ กวางออกๆ เรียนทางโลกไมวาทานวาเรา
เหมือนกัน เอาการเรียนนั้นมาผูกพันตัวเอง แลวติดเขาติดเรา ความสําคัญวาตนเรียนรู
หลักนักปราชญฉลาดแหลมคม นั้นละคือโงที่สุดแลวเห็นไหม กิเลสเขาไปแทรกแลว ถา
เรียนธรรมเพื่อปฏิบัติแลว เรียนไปเพื่อสอดสองหาเหตุหาผลเรื่อย เบิกออกๆ นั่นละ
ปริยัติ นําไปปฏิบัติ
ทานสอนใหภาวนา ภาวนาเบื้องตนจะเอาคําบริกรรมใดก็เอา จําใหดีนะ ที่พูดนี้
ไมไดพูดเลนๆ อยามาฟงเลนๆ นะ จะเอาธรรมบทใดใหจริงจังกับธรรมบทนั้นอยา
เหลาะแหละ จะเห็นผลทันทีโดยลําดับลําดา เราชอบธรรมบทใดเอาธรรมบทนั้น ตั้ง
หนาเอานี้มาบริกรรม สติติดแนบๆ แลวจิตจะตั้งรากตั้งฐานได สงบ มันอยากคิด
ฟุงซานรําคาญไปไหนสูสติไมได สติเปนฝงมหาสมุทรทะเลหลวง มหาสมมุติมหานิยม
สตินี้เปนมหาวิมุตติมหานิพพาน สติจับตั้งเขาไปตรงนั้นเปนขอบของมหาสมมุติมหา
นิยม แลวก็ขอบมหาวิมุตติมหานิพพานอยูนั้นแหละ สติตั้งไวใหดีไมใหมันเผลอ
ถาสติไมเผลออยูทไี่ หนมีคาคนเรา ถาเผลอสติเมื่อไรหมดคา เดินจงกรมก็ไมมี
ความหมาย ถาสติมีอยูเคลื่อนไหวไปมาไมเคลื่อนก็ตาม รูๆ ตลอด สติจอ สติจึงจําเปน
มากทีเดียว ในวงพุทธศาสนาทานถือสติเปนสําคัญ
โธ เวลามันรูมันของงายหรือ ธรรมไมไดเหมือนโลกนะ คือรูโลกนี้เรารูเทาที่เรา
เรียนมาจากครูใดอาจารยใดสอนมายังไงๆ จะรูเ พียงแคนั้น จะแตกแขนงนิดหนอยๆ
เทานั้นเอง ไมไดเหมือนธรรมนะ ธรรมถาไดรูแลวแตกๆ แตกกระจัดกระจายไปเลย
กวางครอบโลกธาตุนูนนะธรรม คือธรรมเบิกกิเลสออก ธรรมเบิกกวางออกๆ ก็เห็นไป
หมดละซิเพราะสิ่งทั้งหลายมีอยูแลวทุกอยาง อยางทานวาเปรตวาผีวานรกอเวจีก็มีอยู
แลว เปนแตเพียงวาถูกปดหูปดตาของกิเลสไปเทานั้นไมใหเห็น เวลาเปดอันนี้ออกๆ
มันมีอยูแลวนั่นนะ มันก็ยอมรับๆ เมื่อเจาของไมปฏิเสธเจาของไดแลวจะไมเชื่อ
พระพุทธเจามีอยางเหรอ มันยอมรับนะ

๓
เห็นไหมหนังสือ กระตอบนั่นนะ กระตอบของเราดูเอา กุฏิหลวงตาบัว ลมสาม
หนกุฏิหลังนั้น คือทํากระตอบไวนั้นพอเสามันแหง ปลวกกินเสา ถาเสาสดอยูปลวกมัน
ไมกิน พอเสาแหงปลวกกิน กินก็ลมโครม สรางใหม พอเสาแหงเทานั้นละปลวกกินแลว
ลมโครม สามหลัง เขียนไวในนั้นเห็นไหม เคยรูเคยเห็นเมื่อไร พอมันเปนขึ้นไมถาม
ใครนะ กระจางแจงขึ้นมาเลยทันที เหอ พระพุทธเจาแทเปนอยางนี้เหรอ พระธรรมแท
เปนอยางนี้เหรอ พระสงฆแทเปนอยางนี้เหรอ เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง เปนแลวนั่น ใครไมบอกก็เปนขึ้นในเจาของแลวไป
ถามใคร แนนอน นี่เขียนไวนั่นถอดออกมาจากหัวใจ
แตกอนเราเคยคิดเมื่อไร พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดแนบ ไมเคยวาจะเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันไดเลย ไมเคยคิด แตเวลาเขาถึงเปนอันเดียวกันแลว ปงเขาไปเปนอัน
เดียวกันแลว เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง
เปนธรรมแทงเดียว จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว นั่นเขียนไวนั่น ถอดออกมาจาก
หัวใจที่เปนแลวทั้งนั้น แลวไมสงสัยดวย เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไงๆ นั่นเปนแลว
แตกอนเราไมเคยคิด พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดแนบละเอียดสุดถึงเวลานั้นขณะนั้น
ละ พอพังสมมุติทั้งหลายออกหมดมีแตธรรมลวนๆ แลว พระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ ซึ่งเปนธรรมดวยกันก็เปนอันเดียวกันละซิ แตกอนแยก กิเลสละแยกอยู
สมมุติแยกอยู พอผานสมมุติไปแลว ไมมอี ะไรเปนสมมุติแลวเปนธรรมแทงเดียว เรียก
ธรรมธาตุภายในจิตใจของพระอรหันตทาน
ใหปฏิบัติบางซิ ศาสนาพระพุทธเจาเปนของเลนเมื่อไร เลิศเลอสุดยอด
พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาองคไหนเลิศเลอ ใครจะตรัสรูไดงายๆ เหรอ ปรารถนาเปน
พระพุทธเจามา ๑๖ อสงไขยบาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง พระพุทธเจามีหลาย
ประเภท คําวาประเภทนี่คือวาอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่จะสั่งสอนสัตวโลกไดกวาง
แคบลึกตื้นหยาบละเอียดหนาบางตางกัน ๑๖ อสงไขยนี่กวางขวางมากพระพุทธเจา
แนะนําสั่งสอนสัตวโลกไดกวางขวาง ไดมากมาย แลวถัดลงมา ๘ อสงไขย คือสรางพระ
บารมีมา อสงไขย แปลวานับไมได ๑๖ ครั้ง เชนเรานับอยางทุกวันนี้เอาหลักลานเปน
เกณฑ เอาหลักลานเขาไปจับ ๑ ลาน ๒ ลาน ๓ ลาน ๔ ลานไปเรื่อยวาอสงไขย อสงไขย
หนึ่งเทากับลานหนึ่ง ๒ อสงไขย ๓ อสงไขย เทากับ ๒ ลาน ๓ ลาน
กวาจะไดมาเปนพระพุทธเจาของเลนเมื่อไร ทีนี้เวลามาสอนโลกทรงสอนดวย
ความรูแจงเห็นจริงไมตองถามใครเลยในโลกอันนี้ ธรรมจาขึ้นภายในพระทัยเทานั้น
เปนศาสดาขึ้นทันทีเลยสอนโลก
สิ่งใดที่ไมเคยรูเคยเห็นมาแตกอนแตเกาเพราะถูก

๔
กิเลสปดบัง เปดออกหมดเลย ใหเห็นหมด เจาของเห็นเองรูเองจะไปถามใคร สงสัย
ใคร เชนกระโถนนี่ เห็นอยูนี่แลวถามใคร เจาของก็เห็นอยูรูอยูแลวจะถามใคร นั่นละ
ทานวารูธรรมเห็นธรรมประจักษอยูใ นตัวเองแลวจะถามใคร
อยางไรก็ตามขอใหไดดูใจเจาของเถอะวันหนึ่งๆ อยาดูตั้งแตภายนอกจนเกินไป
ลืมเนื้อลืมตัวคนเรา เรียนมากเทาไรมันเรียนเรื่องกิเลสมัดคอตัวเองนะ ไมไดเรียน
ธรรมเพื่อแกตัวเอง เรียนมากเทาไรความสําคัญมั่นหมายมันเปนเชือกมัดคอๆ เอา เลย
สุดทายลุกไมขึ้น เดินไมไดมันหนักความรู เขาใจไหม มันหนักความรู หรือมันหนัก
ความโง นั่น ความรูของธรรมทานไมไดหนักนี่นะ ไปไหนคลองตัวตลอดเวลาไมมีอะไร
ติด ไมตดิ เราเสียอยางเดียวไมติดเขา ถาติดเราเสียอยางเดียวติดหมดโลกธาตุ เมื่อไม
ติดเขาติดเราผานสมมุติไปหมดแลวติดอะไร นั่น ใหมันเห็นอยูประจักษอยูในใจซิ เวลา
ถูกผูกมัดจากกิเลสมันก็มัดจนกระทัง่ ลืมหูลืมตาไมได เวลาเปดออกมาแลวเปดจาไป
หมดแลวอะไรมาปด ก็มกี ิเลสเทานั้นปด นั่น พอกิเลสเปดออกแลวจาไปหมดเลย
นี่ละธรรมทานมีอยูอยางนี้ละ มีที่จะเปดขึ้นไดในหัวใจเรา ถาจะเทียบแลว
เหมือนกันกับสระใหญน้ําเต็มใสสะอาดที่สุดอยูในสระใหญ แตถูกจอกถูกแหนปกคลุม
ไวมองดูน้ําไมเห็น เห็นแตจอกแตแหนปกคลุมอยูข างบน เวลาเปดจอกเปดแหนออกๆ
แลว เหมือนอยางผูที่ทานสําเร็จพระโสดา สกิทาคา อนาคา ทานเปดจอกเปดแหนออก
ดู มันเปนยังไงสระน้ําเหลานี้ มันมีตั้งแตจอกแตแหน เปดออกไปตักมาดื่มอาบใชสอย
โอ น้ํานี้สําคัญมากนะ ทีนี้ก็มีแกใจแลวเปดออกเรื่อยๆ เปดออกหมดแลวจาเลย นั่นละ
ใจที่บริสุทธิ์แทเปนอยางนั้น
พวกเรามันมีแตกวาดเขามาๆ โอ เรายิ่งจวนจะตายเทาไรทําใหสงสารมากดวย
นะ แทนที่จะมาสงสารตัวเอง เราพูดจริงๆ บอกเราไมมี หมดโดยสิ้นเชิง เรื่องความเปน
ความตายมันก็มีธาตุขันธสลายออกไปเทานั้นไมเห็นมีอะไร สวนผสมก็คือดินน้ําลมไฟ
ผสมกัน จิตเขาไปอาศัยอยูในนั้น ก็เรียกวาเกิดเปนสัตวเปนบุคคลขึ้นมา พอธาตุคอื
สวนผสมแตกออกไปหมดเครื่องสืบตอ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ แตกกระจายจากกัน
เพราะเจาของไดแกจติ ถอนตัวออกมา ทานเรียกวาตาย
สวนจิตนี่ไมตาย ใหมันเห็นชัดๆ เรื่องจิตไมตาย รูดวยทางจิตตภาวนา เอา
ความรูอะไรๆ มาพิสูจนเรื่องจิตตายเกิดหรือตายสูญนี้ตายวันยังค่ํา ตายกองกันนี้กไ็ มมี
ทางรูได ถาจิตตภาวนาตามทางพระพุทธเจาแลวรู ก็มันมีทางเดินของมันมา เกิดตาย
ภพใดชาติใดๆ มันรูมาโดยลําดับ รองรอยของตัวเองมายังไง เชนอยางมาจากบานตาด
มานี้มันมีรองรอยมา มีสายทางมา ถาไมใชคนตาบอด มันมีสายทางมา ระยะทางนั้น
ระยะทางนี้มาจนกระทั่งถึงที่นี่ ยอนหลังไปมันก็เห็นสายทางของตัวมา
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สายทางแหงความเกิดก็แบบเดียวกัน สายทางแหงความเกิด เกิดเปนอะไร เกิด
สูงเกิดต่ําก็ตวั นี้ละ เดินทางมามีสูงมีตา่ํ มีคดมีโคง จิตดวงเดียวนี้แหละ มีสูงมีต่ํามีสุขมี
ทุกข ขึ้นสวรรคชั้นพรหมลงนรกอเวจี นี่ละเรียกวาขึ้นลงสูงต่ํา ก็เปนสุขเปนทุกขเรื่อยๆ
ไปอยางเดียวกัน จิตดวงนี้มีสายทางมา ทานจึงเรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรง
ระลึกชาติยอนหลังไดคือพระพุทธเจา ทรงเกิดมากี่ภพกี่ชาติยอ นหลังไปหมด รองรอย
มายังไงตามรอยเจาของไป เกิดเปนภพนี้ชาตินี้ๆๆ เรื่อยมา
ทีนี้ จุตูปปาตญาณ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกทั้งหลายที่เกิดตายเหมือนเรานี้
หรือไมหรือเปนยังไง มาดูที่ไหนไดมากพรรณนาไมไดเลย เรื่องสัตวเสาะแสวงหาที่เกิด
ที่ตายกองกันอยูทุกแหงทุกหน มีแตจิตดวงนี้พาใหเกิดใหตาย ไมไดมจี ิตดวงนี้พาให
สูญ จําเอานะ จิตดวงนี้ไมสูญ ตามเขาไปดวยจิตตภาวนาจะเห็นอยางชัดเจนทีเดียว พูด
นี้ถอดออกมาจากหัวใจเรามาพูดนะ ตัง้ แตลมลุกคลุกคลานรองไหอยูบนภูเขา ก็เคยพูด
ใหพี่นองทั้งหลายฟงแลวเคียดแคนใหกิเลส
เราก็เคยมาพูดวา การเคียดแคนใหบุคคลหรือสัตวตัวใดก็ตามเปนบาปเปน
กรรมเปนกิเลส แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยอยูกับเจาของนี้ เคียดแคนจะทําลายมัน
นี้เปนธรรม ความเคียดแคนอันนี้ละที่ไปน้ําตารวงอยูบนภูเขา มันอุทานนะ อุทานดวย
ความเคียดแคนใหกิเลส ไมลืม ถาลงมันฝงกันลึกๆ ไมลืม อันที่ฝง ลึกๆ นี้ละมัน
กลับมาเปนขาศึกตอกิเลส ทําอะไรมันก็ไมอยู ตัง้ สติไมไดเลย ตั้งลมผล็อยๆ เอา มันมา
ภาวนายังไงถึงเปนอยางนี้งงเจาของ
ก็ตั้งหนาตั้งตาจะมาภาวนา แลวสติไมมีจะเรียกวาความเพียรไดยังไง เอาเสีย
จนกระทั่ง.. ตั้งหนาตั้งตา ตั้งสติตงั้ พับลมผล็อยใหเห็นตอหนาตอตา นี่กระแสของกิเลส
เวลามันหนักหนักอยางนั้นนะ เจาของเองดูเจาของเอง ขึน้ อุทานแหละ โถ มึงเอากู
ขนาดนี้เชียวเหรอ แตไมไดอทุ านออกมาทางพูดนะ เปนอยูในจิตดวยความเคียดแคน
ใหกิเลส โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาจนกระทั่งตั้งสติไมอยูลมผล็อยๆ สุดทายก็
เอาน้ําตากราบกิเลสบูชากิเลสละซิ เอาละยังไงมึงตองพัง ใหกถู อยกูไมถอย
นี่ละที่ตั้งละ มุมานะแลวเอาเต็มที่เลย ฟดกันเลย ตอจากนั้นๆ มาถึงขั้น
ภาวนามยปญญา หรือสติปญญาอัตโนมัติ เรียกภาวนามยปญญา เอาละนะที่นี่กิเลสโผล
ขึ้นมาไมไดขาดสะบั้นๆ เหมือนกับสติโผลขึ้นมาไมไดกิเลสตีขาดสะบั้น พอธรรมะมี
กําลังแลวกิเลสโผลขึ้นมาขาดสะบั้นๆ จากนั้นกาวเขาสูมหาสติมหาปญญา พับเดียวขาด
สะบั้นเลย นั่นเปนความเพียรอัตโนมัตินะนี่ อยูท ี่ไหนแกตลอดแกกิเลส ทานทั้งหลาย
ไมเคยภาวนา ไดยินแตพระพุทธเจาวา ภาวนามยปญญา ดูเอาในนี้ พระองคผาน
มาแลวจึงมาสอนโลก สอนผิดที่ไหนวะ
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พอถึงขั้นมันเปนแลวมันเปนจริงๆ อยูที่ไหนแกกิเลสตลอด เหมือนกิเลสมัด
หัวใจสัตวโลก เวลากิเลสมีกําลังใครอยูที่ไหนก็ตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต สัมผัส
สัมพันธอะไรกิเลสออกกอนๆ แลวทั้งนั้น นี่เวลาเรายังไมไดอบรม เวลาอบรมไปๆ ก็
พอฟดพอเหวี่ยงกันไป หนักเขาๆ ทีนี้พออะไรเกิดพับธรรมะจะออกกอนแลวๆ ตาเห็น
ธรรมะออกแลว หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธอะไรธรรมะออกๆ ออกเพื่อเปนอรรถ
เปนธรรมเพื่อแกกิเลสโดยลําดับลําดา นั่นทานวาเปนอัตโนมัติ สติปญญาแกกิเลสเปน
อัตโนมัติแลว จากนั้นมหาสติมหาปญญาเชื่อมกันไปเลย ขาดสะบั้นไมมอี ะไรเหลือ
ทางเดินนี้สดๆ รอนๆ นะ อยูกับหัวใจเราทุกคน ไมไดอยูในกระดาษ กระดาษ
ทานเขียนไวเปนหนังสือเฉยๆ ตัวกิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจของเรา ใหอานดูใจตัวเอง ถา
อานใจตัวเองแลวจะรูกิเลส กิเลสอยูกับใจ ธรรมอยูกับใจ อานตรงนั้น แลวจะแจงชัด
ขึ้นมาๆ จนกระทั่งเปดโลงหมดโลกธาตุไมมอี ะไรปด มีกิเลสเทานั้นชี้นิ้วไดเลย พอ
มาถึงขั้นนี้แลวไมมีอะไรปดบังหัวใจ มีกิเลสเทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไป สุดยอด
ของสมมุติคอื กิเลส ขาดสะบั้นลงไปแลวหมดโดยสิ้นเชิง นั่น
การปฏิบัติธรรมใหปฏิบัติอยางนั้นซิ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ ทําอะไร โอย ดู
ไมไดนะ เราแกขนาดนี้ ไปงกๆ งันๆ อยางนี้ละไปที่ใด โซซัดโซเซ แตตามันไมไดโซซัด
โซเซละซิ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ออกมาจากใจ สติปญญาอยูกบั ใจ ความบริสุทธิ์ ถาพูด
ถึงเรื่องความบริสุทธิ์อยูกับใจ อันนี้มันมีวัยที่ไหนมันคลองตัวตลอด หมุนติ้วๆ อยูนี้
มองเห็นอะไรปบๆ มันรูทันทีๆ ถึงเจาของจะคลานไปก็ตามสติปญญาไมไดคลานนะ
มองอะไรปบมันรูทันทีๆ นั่น
เราจึงดู ดูวัดปาบานตาดนี่ละ จอมโงสอนจอมโง เราก็จอมโง ลูกศิษยเราก็จอม
โง สอนหมูพวกเดียวกันไมทราบจะตําหนิใครลงคอ มองลูกศิษยก็ขวางหูขวางตา ลูก
ศิษยมองดูเราอาจจะขวางหูขวางตาก็ไดใชไหมละ จอมโงดกู ัน เอาหัวชนกันไปเลย เปน
อยางนั้นละ เห็นไหมจิตเวลามันฉลาด แปบ นี้มันรูทันทีๆ เลย นอกจากไมพูด ความ
เก็บความรูสึกนี้ใครจะเกงยิ่งกวาพระพุทธเจาพระอรหันต เก็บดวยความมีเหตุมีผลทุก
อยางโดยอัตโนมัติ รูเองเห็นเอง ควรจะออกมากนอยจะออก ไมควรออกไมออก
ดังทีพ่ ระลักขณะทานไปทูลพระพุทธเจาวาทานเห็นเปรตเห็นผี ภาวนาเห็นเปรต
เห็นผี ยกตัวอยางยอๆ นะ เปรตตัวนั้นเปนเปรตสําคัญ กา เขานําของไปจังหัน นั่นเห็น
ไหมของยังไมถึงวัดยังไมถึงพระนะ เขาหาบของไปถวายพระ พอหาบไปนั้น เจาของ
เผลอ อีกามันจับอยู มันบินลงมาโฉบเอาอาหารในภาชนะเขาไปกิน เขาจะเอาไปถวาย
พระ ยังไมถงึ มือพระ แตของนั้นเปนของสงฆไปแลวนั่น กาตัวนี้โฉบกิน ตายแลวไปตก
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นรกเปนเปรต นูน ฝงนรกยาวขนาดไหน ปากกาตัวนี้เกาะอยูโนน หางกาตัวนี้เกาะอยู
โนน นรกกวางๆ
พระลักขณะทานไปดู โถ เปรตตัวนี้ทําไมถึงเปนเอานักหนา เราก็เคยเห็นทั้ง
เปรตทั้งผีมามากตอมาก เพราะทานชํานาญพระลักขณะ พระลักขณะ พระโมคคัลลาน
อยางนี้ชํานาญมาก เราก็เห็นมามากตอมาก ไมเห็นมีเปรตตัวใดจะเหมือนเปรตตัวนี้
เปรตตัวนี้เปนกา ปากเกาะอยูฝง นรกฝงโนน ปากนรกทางโนน หางเกาะอยูปากนรก
ทางนี้ แลวก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา เออ ใชแลว เราเห็นตั้งแตเราตรัสรูใหมๆ นั่นเห็น
ไหม แตกอนทานไมพูดเลยเห็นไหม เมื่อมีเหตุผลกลไกที่จะรับสั่งออกมาทานก็รับกัน
ปุบเลย
เออ นี่เราเห็นแลวตั้งแตเราตรัสรูใหมๆ โนน กาตัวนี้เปนกาที่ขโมยกินของเขา
เขาไปจังหัน ไปถวายพระ กาตัวนั้นเห็นเลยบินลงมาโฉบเอาอาหารเขาไป ยังไมถึงมือ
พระเลยนะ เปนของสงฆแลวนั่น เปนบาปเปนกรรมเต็มตัวแลว ตายแลวตกนรกก็ไป
เปนกาตัวนี้ละ นั่นถามีเหตุผลที่ควรจะพูดจะรับสั่งพระพุทธเจารับสั่งเลย พระองคทรงรู
แลวตั้งแตตรัสรูใหมๆ ดูซินะ แตพงึ่ มารับสั่งออกมาตอนทีพ่ ระลักขณะไปเปนพยาน ก็
เปนอยางนั้นละ สิ่งที่มที ี่เปนนี้เห็นอยูมันจะปดบังไปไหนวะ นอกจากคนตาบอดเอาหัว
ชนเอา ถาหูดีตาดีมันหลีกไดๆ
ธรรมเปนของครึของลาสมัยที่ไหน ใหมเอี่ยม ไมวาบาปวาบุญใหมเอี่ยม
ตลอดเวลา ใครอยากลาหาญชาญชัยถาไมอยากจม จะอวดดีวาบาปไมมีบุญไมมี
พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีองคใดตรัสรูขึ้นมาแลวปฏิเสธบาปบุญไมมี นรกสวรรคไม
มี ไมมี พระองคเดียวไมมีปฏิเสธ ยอมรับกันหมด
แลวใครจะไปเกงกวาพระพุทธเจามาจากไหน วาบาปบุญนรกสวรรคไมมี มัน
พวกเกงๆ นีล้ ะพวกจมลง มันเกงกวากาตัวนั้นอีก เขาใจไหมละ ใหพากันระมัดระวังนะ
ครั้นเวลามันงวงนอนมันขี้เกียจขี้คราน พักสักหนอยเสียกอน หมอนดีกวาบุญกวากุศล
กวาสวรรคนิพพาน หลับครอกๆ อูย พระวัดนี้เลยจะไดกุสลาตายละ ไปมีแตเห็นหลับ
ครอกๆ กุสลาคนนี้กุสลาคนนั้น พระเลยจะตาย มีแตกุสลากันตายทั้งเปน เขาใจไหมละ
เอาละพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

