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“ภาวนามยปญญาเกิดจากภาคปฏิบัต”ิ
มะเร็งเขาเรียกโรคหมดหวัง แตกอนวัณโรค พอวาเปนวัณโรคนีห่ มดหวัง ออน
ลงทันทีเลย พอไดทราบวาเปนวัณโรค อันนัน้ แกตก แลวทีนี้มาเปนมะเร็ง พอวามะเร็ง
แกไมตก ออนลงเหมือนกันนะ พูดถึงเรือ่ งวัณโรคนี้ โห เปนจริง ๆ นะ กําลังใจนีต้ กวูบ
เลยเทียวนะ หลวงปูม น่ั เราเปนวัณโรคนะ ทานเปนวัณโรค สําหรับเรามันไมเคยสนใจ
วัณโรค-ณแลกอะไร มันยกโคตรมันมาวางัน้ เลย เอาจริง ๆ เราไมเคยหวั่นเลยกับพอ
แมครูอาจารยมน่ั ถึงไหนถึงกันเลย ปากเรากับปากทานคลอเคลียกันนีต้ ลอดเวลา
เพราะเสลดพันคอของทาน ตอนดึก คือมันหนาหนาวเดือนพฤศจิกา หนาวมาก
เทาไรไอนี้ไมหยุดไมถอย ดีไมดีไอจนกระทั่งนอนไมไดเลย เราก็อยูนั้นเปนประจํา เอา
สําลีหอ นีก้ วานชวยทาน เราไมเคยสนใจกับวัณโรค เขารูกันทั้งวัด รูกันหมดทั้งนั้นวงลูก
ศิษย ถาไมรูก็มีเราคนเดียว ไมสนใจเลยนะ จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ถาธรรมดา
แลวก็ติดมหาติด วางัน้ เถอะนะ ติดวัณโรคนะ เพราะไมมีใครที่จะใกลชิดติดพันกับทาน
ยิ่งกวาเรา ในวงพระทั้งหลายบรรดาที่เปนลูกศิษย แตเราไมเคยสนใจ เสมหะ ๆ เราเอง
เปนผูก วานออกมาๆ ปากทานกับปากเราติดอยูน ต้ี ลอด แตเราไมเคยสนใจ
ก็เดชะอยูน ะไมเห็นเปนอะไร จนเปนหลวงตามาทุกวันนี้ ไมเปน เราไมมีเรื่อง
เหลานัน้ ไมสนใจแหละวัณโรค-ณแลกอะไร ยิง่ กวาพอแมครูอาจารยซง่ึ เปนยอดหัวใจ
เรา อยูตรงนั้นเทานั้น นอกนั้นไมมาเกี่ยวของเราไดเลย ปฏิบัติทาน จริงจังทุกอยางบอก
แลว ไมมคี าํ วาออนแอ ยิ่งเรื่องพอแมครูจารยมั่นแลว อะไรผานไมไดเลย คอขาดแทน
เลยเชียวเรา เพราะฉะนั้นคําวาวัณโรคจึงไมมีความหมายอะไรเลยกับเรา ไมสนใจเลย
จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ก็ไมปรากฏเลยนะ ถาธรรมดาแลวติดมหาติด เขาวาติด
งายดวยนะ นีเ้ ราพัวพันกับทานตลอดเวลา มันเลยติดละ ถาพูดธรรมดานะ ไมวา แตตดิ
ธรรมดา มันเลยติดไปแลว แตมันก็ไมเปนไร
ทุกอยางเกีย่ วกับทานเราใกลชดิ ทีส่ ดุ เลย พูดอยางนีแ้ หละ หรือกิเลสมันหาวา
ยอตัวเหรอ พวกเปรตมันหากินแตเศษแตเดน ของเก็บตก ของดีมันไมเอานะ พูดของ
ดีใหฟงมันไมสนใจ มันจะหาเอาแตมูตรแตคูถ พวกเปรต พวกคลังกิเลส คลังสวมคลัง
ถาน เปนแตอยางนัน้ นะ คานธรรมตลอด ๆ ของดีไมยอมเอา หาเอาแตเศษแตเดน
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เก็บตกไปอยางงั้น พูดแลวเราทุเรศ รูไหมวาขาศึกของธรรมจะเปนอะไรถาไมใชกิเลส
ถาดีแลวไมยอมรับ ถาชัว่ แลวถึงไหนถึงกัน เรื่องของกิเลสเปนอยางงั้น
อยางที่เราพูด เราพูดตามหลักความจริง ถึงเรื่องวัณโรคของทานเปนอะไร ที่
โลกเขากลัวกันมากทีส่ ดุ เลย เรามันไมมี แลวไมเปนอารมณดวย คลอเคลียกับทาน บาง
คืนตลอดรุง เพราะทานไมไดนอน เราก็ไมนอน เนือ่ งจากหนาวมาก ไอมาก เราตองเอา
กะละมังใสสาํ ลีมาไวในมุง แลวหอกวานออกมาๆ ใสกระโถนๆ วันหนึง่ ๆ ตอนค่าํ แลว
ตองเอากะละมังมาไวน้ี พวกสําลีมาไวเต็มกะละมัง มีแตเรานั่นแหละมาทํา องคอื่นไมมี
นี่เรียกวารอยเปอรเซ็นตเลย ใครทํามันไมสนิทใจนะ มันหากเปนในหัวใจนี่ จะโงหรือ
ฉลาดก็ขอใหเรา พูดอยางงั้นนะ จะโงหรือฉลาดก็ขอถวายตัวไปเลย ทั้ง ๆ ที่โงเต็ม
ตัวนี้แหละ
เพราะฉะนั้นจึงไมยอมใหใครเขาไปยุงทาน เวลาเจ็บไขไดปว ย หนักเขาเทาไรเรา
ยิ่งติดพัน ไมหางไกลเลย เวลาคอยเบาบางเราก็ถอยออกไป เพื่อหมูเพื่อน เราเองเปน
คนคัดเลือกทีม่ าปฏิบตั ติ อ ทานพอทีจ่ ะแบงหนักแบงเบากันบาง จะไมขัดขวางจิตใจทาน
มากนะ ดวยความเซอ ๆ ซาเหลานีน้ ะ ตองเลือกเอาพระเขามา เชนอยางกลางวัน ทาน
ก็ธรรมดาเงียบ ๆ เพราะไมไอ แลวมีพระคอยเกีย่ วของ เราก็หา งตอนนัน้ ออกไป ออก
ไปก็ทาํ หนาทีข่ องเรานัน่ แหละ ไมไดทําอะไรนะ
ออกจากทานไปนีเ้ ขาทางจงกรมเพือ่ ยืดเสนยืดสาย เพราะนั่งกลางคืน บางคืน
ตลอดรุงเหมือนวาเอวของเรา หลังของเราจะหักพังไปหมด แตเราไมเคยเปนอารมณ
กับมัน มันอยูก บั ทาน มันจะเปนจะตายชางหัวมัน รับใชทานตลอด หมดสภาพแลวจะ
ตายก็ตายไปเลย เพราะจิตอยูก บั ทานตางหาก นีล่ ะความจงรักภักดี ความเทิดทูนกับครู
บาจารย เราสุดยอดแลวในชีวิตของเรากับพอแมครูอาจารยมั่น เรียกวาไมมีอะไรจะเลย
นัน้ ไปแลว เต็มหัวอก คําวาบกพรองไมมีในความเทิดทูน ความรัก ความเคารพ
เลือ่ มใสทานทุกอยางเต็มหมดในหัวใจ เรายังไมมีความดีก็เอาทานมาเต็มหัวใจเรา เอา
ความเคารพ ความรัก ความเทิดทูน ความสละทุกอยางตอทานเลย
นี่พูดถึงเรื่องมะเร็ง มันก็เลยหันเขามาหาวัณโรค วัณโรคแตกอ นกลัวกันมาก
บางคนพอวาวัณโรค ผงะเปนบาเลย อยางงัน้ ก็มนี า เกลียดเหลือเกิน อันนี้พูดจริง ๆ ไม
มีกับพอแมครูจารยมั่น ฟงซิวา คลอเคลียกันอยู ปากทานกับปากเราอยูด ว ยกัน ไมสนใจ
อันนีอ้ อกแลวก็เอาอันใหมมาเปลีย่ นเรือ่ ย ๆ ออกจากนีก้ เ็ ขาทางจงกรม เปลี่ยน
อิรยิ าบถดวย
กับเวลานั้นเปนเวลาที่จิตของเราเปนธรรมจักรหมุนตลอดเวลาดวย
ธรรมดามันก็หมุนตลอดเวลา บางคืนไมนอนเลย ไมหลับเลย กลางวันยังไมหลับอีก
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มันหมุนโดยหลักธรรมชาติของจิต ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส เห็นขนาดนัน้ แหละ เห็น
ขนาดทีว่ า จะเอาออก จะฆากิเลสใหตายอยางเดียว ตัวจะตายไมวา
นีแ่ หละเห็นไหมโทษของกิเลส เวลาไดเห็นเปนอยางงัน้ นะ ดูไมได วางัน้ เลย แต
กอนมันไมเห็นมันก็พนั กันอยูอ ยางงัน้ เหมือนเรา ๆ ทาน ๆ เวลามันเห็น มันเจอเขา
มากเทาไรๆ โอย วาจงอาง งูเหา อันนีม้ นั ยังนอยไป อันนัน้ ยังเกงกวานีอ้ กี มันก็หมุน
ของมันละซิ
พูดถึงเรื่องความเคารพรักเทิดทูนพอแมครูจารยมั่น เรียกวามอบทุกอยาง ไมมี
อะไรเหลือเลย ทีจ่ ะแบงสันปนสวนวามีกลัวอยางงัน้ ไมมีเลย ขาดสะบั้นไปหมดเลย
เวลานั้นก็เปนเวลาที่จิตกําลังหมุนเปนธรรมจักรเสียดวยนะ พูดอยางนี้มันเปนยังไงพวก
เรา ที่พูดใหฟงเหลานี้ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนีว่ ะ ทีท่ า นวาพวกเราเรียนทุกคน
เราก็เรียน ทีแรกก็งง แตไมไดปกใจตอความสงสัยอะไรมากนัก ทานวาปญญาเกิดได
สามทางในปริยัติ เราก็เรียนมาแลว ก็เรียนมาทัง้ นัน้ เหลานี้ เรียนมาดวยกัน พวกนีพ้ วก
เรียนเปลา ๆ หัวโลนเปลา ๆ หัวลานเปลา ๆ เรียนมาเหมือนกัน
พออานเขาไปถึงปญญาเกิดได ๓ ประการหรือเกิดได ๓ ทางในปริยัติ สุตมย
ปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการไดยินไดฟง เชน เราฟงอรรถฟงธรรมจากครูอาจารย มี
แงใดแงหนึ่งที่เกิดปญญาใหเราไดเปนขอคิด อยางนี้เปนตน จินตามยปญญา เกิดขึ้น
จากการพิจารณาใครครวญ พินิจพิจารณาตามแตนิสัยของใคร ปญญาก็เกิดได มันก็
คาดไดไมสงสัย เกิดขึ้นจากการไดยินไดฟง เราก็เคยไดปญ
 ญาจากนีอ้ ยูแ ลวสงสัยอะไร
การคิดอานไตรตรองอะไรเราก็เคยไดปญญานี้อยูแลว ตามนิสยั วาสนาหรือภูมขิ องเรา
แตภาวนามยปญญานี่มืดตื้อเลย
ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ วาอยางงัน้ นะ ไมมีอะไร
เขามาแฝงเลย เรียกวาปญญาเกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ เราก็งงเวลาเรียน เวลาออก
ปฏิบัติมันยังไมเขาถึงเงื่อนที่จะรับกันมันก็เปนธรรมดาอยูงั้นแหละ พอกาวเขาสูสติ
ปญญาขัน้ นีแ้ ลว ภาวนามยปญญาเขามาเอง ออ อยางนีเ้ อง มันหมุนของมัน เราจะพูด
ใหมันชัดเจนทุกคน กิเลสใดก็ตามในโลกนีไ้ มมอี ะไรหนาแนนกดถวงมากทีส่ ดุ และให
สัตวหลงมากทีส่ ดุ และทุกขมากทีก่ ดถวงทีส่ ดุ ยิง่ กวากามกิเลส ตัวนีห้ นักมากทีส่ ดุ
ความเพียรก็หนัก ฟงใหดีนะพี่นองทั้งหลาย
กิเลสมีอยูก บั ทุกคน ตัง้ ใจจะถอดถอนทุกคน พูดอยางนีเ้ พือ่ แกเพือ่ ถอดเพือ่
ถอนมหาพิษมหาภัยผิดไปไหน ฟงใหดีนะ กิเลสตัวนีล้ ะตัวสําคัญมาก แหม รุนแรงมาก
ทีเดียว มันก็รับกันกับจิตที่มุงตอธรรมอยางยิ่งทีเดียว เพราะฉะนั้นมันถึงฟดกันเต็ม
เหนีย่ ว ไปบางแหง พูดใหมันตรงศัพทตรงแสง นี่ละคือวาจิตของเรามันมุงตอธรรม
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อยางยิ่งจะไมใหมีอะไรเขามาเกี่ยวของเลย เพราะฉะนั้นจึงไปคนเดียว อยูค นเดียวในปา
ในเขา มีแตจะฟดใหเต็มเหนี่ยว ๆ อะไรมาขวางทางไมได ไปบางแหง มันเปนของมัน
แหม ไมสบายเลยนะ เปนไฟขึ้นมาในใจเลย มันไปเกี่ยวของกับผูหญิง ทั้ง ๆ ที่เราจะ
แกมนั อยู พอมองเห็นผูหญิง แย็บเขาแลวนะ นีเ่ ขาแลว มันเปนยังไงเปนอยางนั้น
เปนยังไง กูไมไดมาหาผูหญิง กูมาหาธรรมตางหาก มันก็รอนเปนไฟขึ้น แตไม
ไดไปยินดีดวยนะ มันกลับมาเห็นโทษเจาของ นี่ละเปนธรรม มันไมไดผูกพันตอไปให
เปนเงื่อนตอ เพิม่ เติมกิเลสขึน้ อีกนะ พอมันเปนอยางงัน้ แลว ทีนี้มันกลับมาเปนไฟเผา
เจาของ กูไมไดมาหาผูห ญาผูห ญิง อยูที่ไหนมันก็มีผูหญิงเต็มโลกเต็มสงสาร กูมาหา
ธรรมตางหาก ทําไมจึงมาเปนอยางนี้ ยิง่ หมุนใหญ นีก่ องทุกขอนั หนึง่ ตั้งแตยังไมได
เรือ่ งไดราวมันก็เปนอีกแบบหนึง่ มันก็รอ นของมัน ทีนี้พอพิจารณาเขาไปไดเรื่องไดราว
เห็นเหตุเห็นผลซึง่ กันและกันแลวทีนห้ี มุนติว้ เลย เพราะฉะนัน้ เราจึงกลาพูดไดจากการ
ภาวนาของเรา เปนในจิตในใจของเรานะ
ภาวนาทีว่ า ชุลมุนวุน วายทีส่ ดุ นี้ เราไมเรียกวาภาวนามยปญญา เราเรียกวา
ปญญาชุลมุน นีป่ ญ
 ญากับกามกิเลส เราพิจารณาแยกแยะแกไข ทุกสิ่งทุกอยางจะนํา
มาจาระไนหมด จนสติปญญารูแจงของมันเต็มเหนี่ยว ๆ นีเ่ รียกวาชุลมุน เราจะเรียกวา
ภาวนามยปญญา สติปญญากาวเดินเอง มันกาวเดินยังไง มันชุลมุนกัน ตอนนี้จะเรียก
วาภาวนามยปญญาไมได ฟาดเหลานี้ขาดสะบั้นลงไปแลว ทีนี้การฝกซอมภูมิของจิตใน
ขั้นนี้ เอาใหมนั ชัด ๆ คือการฆากิเลสตัวนี้ มันตายลงไปนี้เพียงไดระดับ อยางนัน้ ก็มี
ถาผูชาผูธรรมดาก็เรียกวาเพียงไดระดับ เชนสอบได ๕๐% ไดระดับแลว ยังไงก็
ไมคืนใหคืน แตวา หมดจริง ๆ ที่มลทินอะไร ๆ เกีย่ วของกันนอก ๆ ยังมี ตัวใหญมนั
ตายแลว เพราะฉะนั้นทานจึงไดฝกซอมอันนี้ พอไดระดับแลวทานก็เอานิมิตของทานที่
เคยไดผลขึ้นมาตั้งปุบ ๆ ฝกซอม ๆ ทีนี้มันก็ละเอียดเขาไป ๆ เรื่อย ๆ ฐานเดิมตัว
ใหญของมันตายแลว บริษัทบริวารของมันยังมีเล็ก ๆ นอย ๆ ถึงจะไมเปนภัยอะไรก็
ตาม แตสง่ิ ทีว่ า เปนภัยอยูแ ลวนัน้ มันจะเล็กจะนอยก็ตาม ตองถือเปนภัยตอหัวใจผูที่จะ
ละสังหารมันเต็มหัวใจเชนเดียวกัน
จากนัน้ มันก็ฝก ซอมอันนี้ นีแ่ หละทีนเ้ี รียกวาภาวนามยปญญา มันจะเปนของมัน
เอง หมุนฝกซอมอันนีใ้ หชาํ นิชาํ นาญ ใหเกลีย้ งเกลาละเอียดลออ ทีนี้จิตพอหลุดพน
จากอันนีแ้ ลวมันจะหมุนของมันขึน้ นะ ธรรมชาติอันนี้หมุนลงดึงลงทั้งนั้น หมุนลงดึงลง
ตัวกามกิเลสตัวหนักทีส่ ดุ ในกิเลสสามแดนโลกธาตุ ไมมอี ะไรเกินกามกิเลส ราคะตัณหา
เพราะฉะนั้นคนเราจึงหลงทิศหลงแดน หลงผัวหลงเมีย หลงกันไปทุกสิง่ ทุกอยาง
เพราะมันเพลินเปนบาตลอด ไมหยุดไมถอย ไมมอี ะไรหักหามตานทานมัน คือธรรม
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เวลาเหลานีข้ าดลงไปแลว สวนใหญนเ้ี รียกวาสอบไดแลว ๕๐% ถือวาสอบได
ไดระดับแลว เอา ขาด ใชแลวประจักษใจแลวนะวา เออ นัน่ ขาด แตที่มันยังไมขาดมันก็
รูก นั อยูน น้ั อีกแหละ เพราะฉะนัน้ จึงหมุนกับอันนัน้ ที่ยังมีเล็ก ๆ นอย ๆ เหมือนวาเปน
ผงเปนอะไรติดอยูกับแกว วางัน้ เถอะนะ ยังไมไดขัดแกวนั้น นัน่ ละทานเรียกวา
ภาวนามยปญญา ปญญาขั้นนี้มันหมุนของมันติ้ว ๆ จะไมใหมีอะไรเหลือเลย ใหมนั สุด
สิน้ ทุกอยาง เพราะมีอะไรมันก็เปนภัยๆ กลางคืนไมไดนอน หมดคืนเลย นัง่ ภาวนาก็รู
แลววานัง่ ภาวนา นอนจะนอนใหหลับมันไมหลับ มันภาวนาของมันเปนสติปญญา
อัตโนมัตอิ ยูต ลอดๆ เอ ยังไงนี่ แลวลงเดินจงกรมมันก็เปนอยางนี้ ขึน้ มานัง่ อีกแลว
นอน สุดทายก็แจง มันไมยอมหลับ คือมันหมุนตลอดเวลา นีภ่ าวนามยปญญา เกิดขึ้น
จากภาคปฏิบัติไมตองถามใคร แตกอ นก็เห็นภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการ
ภาวนาลวน ๆ
บทเวลามันไดเขาถึงขัน้ ภาวนามยปญญานี้ จะพบ จะเห็น จะไดยนิ เสียงอะไร
มากระทบกระเทือน เพือ่ จะเอาอุบายวิธนี น้ั มาพิจารณาเปนปญญาขึน้ มานีไ้ มตอ ง
อันนัน้ มาเกิดมันก็เปนปญญาของมัน ไมมอี ะไรมันก็เปนปญญาอยูใ นนี้ หมุนกันอยู
นี้ เพราะกิเลสอยูภ ายในใจ มันก็หมุนอยูภ ายในใจ มันละเอียดลง ๆ มันก็เห็นชัด ๆ
เวลาพิจารณานิมติ ตาง ๆ ทีม่ าเกีย่ วพันกันนัน้ มันก็หดยนเขามา เร็วเขามา ๆ
ละเอียดเขามา ตอไปมันก็วา งไปหมดเลย ไมมอี ะไร ตั้งพับดับพรอมๆ นั่นละคําวา
จิตวาง
นิมติ คือเครือ่ งหมายของกามกิเลสยังมีอยูน ดิ ๆ หนอย ๆ เวลามันละเอียดลง
ไป มันมีก็รู ๆ ๆ จนกระทั่งถึงวาหมด ตั้งพับดับพรอม ใหอยูไมได ไมมีทางที่จะหาม
ใหอยู พอตั้งพับดับพรอมๆ ตั้งก็เลยเปนแสงหิ่งหอย ตั้งแพล็บดับพรอมเลย จากนัน้
วาง มันมีอะไรอีกที่จะพิจารณา มันตอกันไปอีกอยางงัน้ เรือ่ งธรรมเรือ่ งกิเลสเหมือนไฟ
ไดเชื้อ กิเลสเปนเชื้อ ธรรมเปนไฟเผาเชื้อไปโดยลําดับลําดา เรื่อยเขาไป นีภ่ าคปฏิบตั ิ
สด ๆ รอน ๆ ขอใหปฏิบตั เิ ถอะนะ ธรรมพระพุทธเจาเปนอกาลิโกสด ๆ รอน ๆ ยอม
ใหพวกสวมพวกถานเหยียบย่าํ ทําลายทิง้ อยูเ ปลา ๆ เปนเศษมนุษยอยูไดเหรอ ทั้ง ๆ ที่
เราเปนชาวพุทธ ไมอายผูท เ่ี ขาไมถอื ศาสนาบางเหรอ
เราถือศาสนาทําไมไมคน ออกมาปฏิบตั แิ กไขตัวเอง
ขาศึกก็อยูก บั หัวใจเรา
ธรรมะก็อยูกับหัวใจเราที่จะฟดกันใหแหลกแตกกระจายไปไดมีอยู พระพุทธเจาสอนไว
เรียบรอยแลว เรียกวา สวากขาตธรรม ไมผิด อุบายวิธกี ารทีท่ รงสอนไวแลว แตเราไม
นํามาใชเทานั้นเอง ปลอยใหกเิ ลสเหยียบหัวเอา ใหพจิ ารณานะ เวลามันถึงขั้นนี้แลว
มันก็มอี นั หนึง่ ของมัน มันหมดอันนี้ มันวางเปลา วางในขัน้ นี้ แตภายในใจยังไมวา ง ให
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มันเห็นอยางงัน้ ซิ อะไร ๆ มันก็วา งหมด โลกภายนอกกําหนดดูอะไร ตนไมภเู ขา ถา
มองเห็นดวยตานี้มันเปนราง ๆ แตจิตนี้ทะลุไปหมดเลย ทั้ง ๆ ที่ตัวภายในจิตมันยังไม
วางนะ มันยังสามารถมองทะลุไปไดหมดเลย นีเ่ รียกวาจิตวาง
ออกจากนีแ้ ลว พิจารณาสิ่งที่มีเงื่อนตอ ก็คอื พวกสวนรางกายมันชักจะหมด
ปญหาไปแลว เพราะกามกิเลสคือตัวรางกาย ตัวรูปตัวโฉม นีแ่ หละ พอนั้นหมดไปแลว
มันก็เหลือแตนามธรรม เปนสัญญา ตั้งขึ้นมาพับดับไป ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรุง
ขึน้ อะไรเกิดแลวดับๆ ปรุงขึ้นจากจิตตามกันอยูตลอดเวลา เปนหลักธรรมชาติภายใน
จิต อะไรหมายขึ้นมาปบ เกิดดับ วิ่งปบเขาถึงจิตๆ ตามเขาไปๆ สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไดเห็นไดยินนี้ก็กระเทือนถึงจิต ดับพรอม ๆ นีแ่ หละเรียกวาฝกซอม ละเอียด
เขาไปยิ่งกวานิมิตของกรรมฐานของกามกิเลสอีก หมดเขาไป ๆ สิ้นเขาไป ๆ
ทีนก้ี เ็ หลือแตยบิ แย็บ ๆ ยิบแย็บก็มฐี านของมันทีใ่ หเกิด มันเกิดขึ้นจากที่ไหน
มันก็ไลเขาไปๆ เพราะมันไมมีที่พิจารณาแลว มันปลอยวางหมดแลว มันรูหมดแลว
พูดอยางนีน้ ะ สามแดนโลกธาตุมันรูหมดแลว ปลอยหมดแลว ก็ยงั เหลือแตขนั ธหา ของ
ตัวเองทีป่ ลอยยังไมได กับอวิชชาทีม่ นั เกีย่ วโยงกันอยู อวิชชาเอาขันธ ๕ นีเ้ ปนเครือ่ ง
มือ เพราะฉะนั้นมันจึงติดตามอยูตรงนี้ ติดตามเขาไป จนกระทั่งถึงวาระของมันแลวก็
ดังเคยพูดแลว ทีนี้ยนเขามาเลย พอถึงวาระของมันแลว มันก็เขาถึงตัวใหญคือ อวิชฺ
ชาปจฺจยา ถอดพรวดขึ้นมาเลย นีว่ า งแลวทีน่ เ่ี ห็นไหมละ
แตกอ นอะไร ๆ วางหมด แตหัวใจยังไมวางจากอวิชชา ไมวา งจากตัวเอง ใหมนั
เห็นอยางงัน้ ซิ คําวาวางเปนมาแลว วางมาหมดๆ แตจิตของตัวเองยังไมวาง เหมือนคน
ทีข่ น้ึ ไปเหยียบอยูบ นหัวตอ มองทีไ่ หนมันก็วา งหมด แตหวั ตอกับเทามันไมวา ง หรือเขา
ไปในหอง มองดูที่ไหน โอ นี่โลงหมด วางหมด แตตวั ไปยืนขวางหองอยูน น่ั มันไมวา ง
เขาใจไหม ตัวนี้ทําไมมันไมวาละ ตัวนีม้ นั ยืนขวางหองอยู นีแ่ หละตัวนีต้ วั สําคัญ จิตของ
เรามันวาง อะไรก็วา ง ๆ แตมันยังไมวางตัวของมัน มันก็ไมวา งในตัวของมัน พอถึงตัวนี้
แลวขาดสะบั้นลงไปหมด ทีนี้วางหมดเลย
นัน่ ละผางขึน้ มา ทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร เมื่อถึงขั้นมันหมดก็รู มันยังอะไร
มันก็สบื ตอกันเรือ่ ย ๆ ละเอียดลออไป จนกระทั่งมันหมดโดยสิ้นเชิง วางหมด วางหมด
ไมมีอะไรในสามแดนโลกธาตุ มีแตความวางของจิตอยางเดียว ทัง้ วางในตัวเอง ทัง้ วาง
ภายนอกตลอดทัว่ ถึง หาที่ตองติไมได พอแลวทุกอยาง พิจารณาซิผูปฏิบัติธรรม นีล่ ะ
พุทธศาสนาของเรา ฉุดลากโลกใหพน จากทุกข จากวัฏสงสารมาจํานวนเทาไรแลว เรา
เปนคนจํานวนอะไร ถามตัวเองซิ ทําไมจึงเห็นศาสนาเปนกองมูตรกองคูถไปได เอา
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กองมูตรกองคูถคือกิเลสทัง้ หลายเขามาเหยียบทําลายศาสนา อะไรก็เปนเรือ่ งของกิเลส
ดีหมด ๆ
ถาเรือ่ งของอรรถของธรรมนีอ่ อ นแอ ทอแท เหลวไหล จนออนเปยก มันเปน
อยางงั้นนะเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงมีตั้งแตกองทุกขเต็มโลกเต็มสงสาร ใครวาโลกอัน
นีม้ คี วามสุขละ เอามาแขงกับธรรมดูสกั หนอย ใจดวงเดียวนี้มันดูหมดแลว อยาเอามา
แขงในสามแดนโลกธาตุน้ี แขงธรรม จิตเพียงดวงเดียวจาไปหมดแลวรูหมด สงสัยหา
อะไรโลกอันนี้ นั้นละธรรม ธรรมแทเปนอยางงัน้ เมือ่ พอแลวใครจะมาคัดคานตานทาน
อะไรก็มีแตถังขยะ ๆ มูตรคูถทั้งนั้น ธรรมชาตินี้จะไปสนใจกับอะไรกับสิ่งนั้น
เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมออก ดวยเจตนาทีม่ คี วามเมตตาเหนือสิง่ ทัง้ หลาย
แลว เกินมูตรเกินคูถแลวจะไปสนใจกับมันอะไร วาเขาจะตําหนินั้น เขาจะวางี้ ไปสนใจ
อะไร มูตรคูถก็รกู นั อยูแ ลว อันนีเ้ ลิศเลอก็รกู นั อยูแ ลวในหัวใจนี้ เพราะฉะนั้นจึงพูดได
เต็มเม็ดเต็มหนวยเมื่อถึงกาลเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากนอย ไมเคยสะทกสะทาน
กับสิ่งใดเลย ใครจะวาเปนอะไรเราไมสนใจ เพราะมันเหนือทุกสิง่ ทุกอยาง เหลานี้มีแต
ความสมมุติทั้งนั้น ทีต่ ายกองกันอยูใ นสมมุติ อันนัน้ ไมมี ถาลงไปถึงนัน้ แลวไมมคี าํ วา
ตายกองกัน นัน่ มันตางกันยังไงบาง นัน่ การปฏิบตั ทิ า นปฏิบตั อิ ยางนัน้
พูดเริ่มตนมาตั้งแตวัณโรคของพอแมครูจารยมั่นเรื่อยมา ตอนนัน้ ละตอนจิต
หมุนติ้ว ๆ ออกจากทานเขาทางจงกรม หมุนในงานของตัวเอง คืออยูก บั ทานเหมือน
จับดินสอหรือปากกา มันไมไดเขียน แตไมปลอยปากกามันก็เขียนเต็มเม็ดเต็มหนวยไม
ได เพราะเรื่องเกี่ยวโยงกันอยู มันก็ไมไดเขียนเต็มเม็ดเต็มหนวย พอออกนัน้ ปบ มันก็
เขียนละซิ นี่พูดถึงเรื่องวัณโรค ไมมีเลยหายเงียบ วัณโรคไมเปนทัง้ ๆ ทีค่ ลอเคลียกับ
ทานอยูส ดุ ขีดเลย อายุขัยของทานหมดเราก็ไดปลอยมือ การคลุกเคลากับวัณโรคของ
ทานนัน้ เราเองแหละเปนที่หนึ่งเลย เพราะทานปวยหนักมากเทาไร มันหากเปนเองใน
หัวใจ ทานเองทานก็ไมเคยถามหาใครนะ เราเองก็หมุนติว้ อยูก บั ทาน ไมเคยสนใจวาจะ
ใหใครมาชวย
ทานเองก็ไมเคยถาม ไมเคยบอกวา นีท่ า นมหาก็ปฏิบตั กิ บั ผมมาเหน็ดเหนือ่ ย
เมื่อยลาใหพระเณรมาชวยบาง ทานก็ไมเคยมี ความรูส กึ มันจะเขากันนัน่ แหละ ตรงกัน
ไปเลย ไอเราก็ไมสนิทใจเวลาใหใครเขาปฏิบตั ริ กั ษาทาน กลัวจะไประเกะระกะขัดของ
เราถึงโงกต็ าม โงก็ใหมันเต็มโงนี่ละ วางีเ้ ลย โงกม็ อบทัง้ ความโงนแ่ี หละ เพราะฉะนั้นจึง
ไมยอมใหใครเขาไป ทานยิ่งปวยดวยแลวเรื่องความระเกะระกะจะใหเปนอารมณกับ
ทาน กวนใจทาน เราไมอยากใหพบเห็นนะ เพราะฉะนั้นเราถึงหมุนติ้ว ๆ
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ครัน้ เวลาทานหลับก็ใหพระองคทพ่ี อจะปฏิบตั ทิ า นไดบา งนัน่ แหละ บอกมา
แทน มาแทนแลวยังไมแลว ยังสัง่ เสียอีกดวย การเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนาในสถานที่
ใดเราเคยบอกใครเมื่อไร แตเรื่องของพอแมครูจารยนี้บอกทุกแงทุกมุม นี่ผมจะไปเดิน
จงกรมอยูตรงนั้น ๆ นะ หากวาทานตืน่ ขึน้ มาแลว ทานถามไมถามก็รกู นั เอง พอทาน
ตื่นแลวใหไปเรียกผมที่ตรงนั้นนะ เดินจงกรม บางทีไปไมนาน ทานตืน่ แลว ปุบ ออก
แลว สวนมากพอตืน่ นอนขึน้ มาลืมตาขึน้ มาทานมักจะถามเสมอ ก็ไมถามใครนี่ อวด
หรือไมอวดทานทั้งหลายฟงซิ ทานไมถามใคร เทาที่สังเกตไมเคยเห็นทานถามใคร พอ
ลืมตาขึน้ มามองนัน้ มองนี้ “ทานมหาไปไหน”
เพราะฉะนั้นพอไดเห็นเขาไปนี่ ปุบเขาเลย พอเขาปบพระก็ออก เราก็ปฏิบัติ
หนาที่อยูงั้นตลอดไปเลย ทานก็ไมเคยไดสง่ั ใหเปลีย่ นอยางงัน้ อยางงีผ้ ดู แู ลทาน ทานไม
พูดถึงเลย เราก็ไมพูดถึงใครเลย มันก็พอเหมาะกัน เปนกับตายเรามอบหมดแลว เรา
จึงไดเทิดทูนสุดหัวใจกับพอแมครูจารยมั่น คือไมมีอะไรเหลือเลย หมดจริง ๆ นะ
หมดอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมคี าํ วาจืดวาจางกับพอแมครูจารยมน่ั สด ๆ รอน ๆ ตลอด
เวลา นี่เราพูดถึงเรื่องวัณโรค เปนโรคเปนภัยอะไร ๆ เกี่ยวกับพอแมครูจารยมั่นแลวไม
มีอะไรมาเปนอุปสรรค มากีดขวางเราได ไมเปนกังวลเลย ไมคิดถึงเลย
จากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องวาจิตมันหมุน นี่ละที่วาจิตเปนอัตโนมัติ คือสติปญญา
หมุนเปนอัตโนมัติ ไมตองไดบังคับบัญชา ขับไสทางความพากความเพียรไมมี มีแตรั้ง
เอาไวๆ มันจะเลยเถิด คําวาความเพียรกลา คือเพื่อจะหลุดพนจากทุกข เรียกวาความ
เพียรกลาได แตในปจจุบนั จะกลาอะไรมันคนจะตายอยูแ ลว มันจะเอาอะไรมากลาอีก
นอกจากกลาเพือ่ พนทุกขนน่ั เออ พอได มันมีเวลายับยัง้ ชัง่ ตัวเมือ่ ไร หมุนติ้ว ๆ อยูง น้ั
ตลอด ถากิเลสไมหมดยังไงมันก็ตายดวยกัน ใหถอยไมมเี ลย นีโ่ ทษของกิเลสหนัก
ขนาดไหน เวลามันเห็นกันแลวมันเปนอยางงัน้
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปใหเห็นประจักษในวาระสุดทายแลว จึงวาเปน
เหมือนโลกธาตุไหวไปหมดเลย มันกระเทือนอยางหนักทีเดียว รางกายนี้ไหวเลยทีเดียว
นีแ่ หละกิเลสตัวนีข้ าดสะบัน้ ลงไปจากใจ เหมือนกับวาใจดีดผึง เปนเหมือนโลกธาตุ
สะเทือนสะทานไปหมด แตธรรมดาเขาก็อยูข องเขานัน่ แหละ มันหากเปนอยูใ นกายกับ
จิตนี้ จิตกับกายนีก้ ระเทือนจริง ๆ ไหวไปหมดเลย มันเปน ถึงไดออกอุทานมาอยางไม
มีขอแม ไมมอี ะไรมาคัดคานตานทานคําอุทานนีไ้ ดเลย โห ๆ ขึ้นเลยนะ ขึน้ อยูใ นใจ
มันอัศจรรยเกินเหตุเกินผล เกิดมาก็ไมเคยพบเคยเห็น ปฏิบัติมาโดยลําดับลําดาก็ไม
เคยพบเคยเห็น มาพบเอาเสียเวลานี้ เจอเวลานี้
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เพราะฉะนัน้ มันถึงไดอทุ านแบบไมมใี ครพูดนะ ถาโลกกิเลสตัณหามันก็จะคาน
เต็มตัวของมัน แตความรูของเราก็เต็มตัวของเรา จะไปสนใจอะไรกับกิเลส เราภาวนา
เพือ่ แกกเิ ลสตางหาก พอผางขึ้นมานี้มันจาไปหมดเลย โหอยางนีเ้ หรอ พระพุทธเจา
ตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอ ๆ คือถามตัวเองไปในตัวนัน่ แหละ ทั้ง ๆ ที่ตรัสรูอยางที่
เปนนี้ละเหรอ ความหมายวางัน้ จะวาถามใครสงสัยใคร มันก็ไมสงสัยใคร มันออกดวย
อุทานอยางรุนแรง หรือผาดโผนเทานั้นกับความเปนขึ้นมา ผางขึ้นมานี้ เหอ พระพุทธ
เจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละหรอ ๆ ย้าํ อยูน น่ั นะ ก็มันไมเคยเห็นไมเคยเปน มันมาเปนเอา
จัง ๆ เวลานัน้ มันจะไมผาดโผนยังไง
จากนัน้ มาอันดับสอง หือ พระธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอ ๆ ย้าํ อยูน น้ั แหละ
และพระสงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอ ๆ คือเปนอันเดียวกันแลวนัน่ แลวก็ประมวลมา
หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึง่ อันเดียวกันไดยงั ไง มันเปนแลว
นัน่ เราเคยคาดไวเมื่อไร พุทโธ ธัมโม สังโฆติดหัวใจจนกระทั่งถึงขนาดนั้น เราไมเคย
ไดสะดุดใจ แตเวลาธรรมชาตินม้ี าเปนอันเดียวกันแลว มันขึ้นมาไดยังไง อุทาน พระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึง่ อันเดียวกันไดยงั ไง
ถาขอเปรียบเทียบก็เหมือนวาแมนาํ้ สายตาง ๆ คือมหาสมุทรเปนที่รองรับแมน้ํา
ทัง้ หลาย แมนาํ้ สายตาง ๆ ที่ไหลลงมาๆ เขามาหามหาสมุทร เมื่อยังไมถึงมหาสมุทรก็
เรียกไดวา แมนาํ้ นัน้ คือแมนาํ้ สายนัน้ แมนาํ้ นีม้ าจากสายนัน้ ๆ วาไปได ใกลเขามา ๆ
คือผูสรางบารมี พูดงาย ๆ นะ ผูส รางวาสนาบารมี สรางคุณงามความดี ใกลเขาไป ๆ
ถัดกันไป ตามกันไปเรื่อย ๆ เหมือนแมนาํ้ ทีไ่ หลลงจากมหาสมุทร ทีนพ้ี อเขาถึง
มหาสมุทรปบ แมนาํ้ สายนัน้ จะหมดปญหาไปทันที เปนแมน้ํามหาสมุทรแลว ที่ไหลเขา
มาเทาไรถึงเมื่อไรก็เปนแมน้ํามหาสมุทร วาแมนาํ้ สายนัน้ ๆ หมดปญหาไปทันทีที่แม
น้าํ นัน้ เขาถึง สวนทีย่ งั ไมเขาถึงก็เรียกวาสายนัน้ สายนีอ้ ยูต ามเดิม
นี่จิตเวลาเขาถึงปบนี่พระพุทธเจาคือใคร มันจาไปหมด มันเปนแมน้ํามหาสมุทร
อันเดียวกันแลว เปนอันเดียวกันแลว พูดใหชัด ๆ อยางนีน้ ะ แลวหาพระพุทธเจาที่ไหน
ผูใดเห็นธรรม ผูน น้ั เห็นเราตถาคต มันก็จาขึ้นมา คืออันเดียวกันนีแ้ ล เทานั้น นีล่ ะการ
ปฏิบัติธรรม ไมตองไปถามใคร พระพุทธเจาบอกวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิ
ฺ ูหิ สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผูปฏิบัติจะพึงรูเห็นดวยการปฏิบัติของตนเองเปนลําดับลําดาไป
จนกระทั่งสิ้นสุด ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน ผูไมปฏิบัติมันก็
ไมรู หรือปฏิบัติไมถึงก็ไมรู
เวลาจิตมันไดเขาถึงมหาวิมตุ ติ มหานิพพานนัน่ แหละ ที่เราเทียบวามหาสมุทร
ทะเลหลวง พระโสดา สกิทา อนาคา ก็เปนสายตาง ๆ ของใจดวงนั้น ๆ ผูบําเพ็ญบารมี
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แตละรายๆ มันก็ไหลเขามาๆ พอถึงนัน้ กึก๊ เทานีก้ เ็ ปนมหาวิมตุ ติ มหานิพพานดวยกัน
เลย เหมือนแมนาํ้ สายตาง ๆ ไหลเขาสูมหาสมุทรแลวเปนมหาสมุทรทั้งหมด จอลงตรง
ไหนก็เปนมหาสมุทร มันเหมือนกันหมดแลว จอลงนี่ปบก็มหาสมุทร จอลงตรงนูนปบก็
มหาสมุทร แลวไปหามหาสมุทรที่ไหน มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันที่ตรงไหนแมน้ํา
มหาสมุทร จอตรงไหน ๆ มันก็เปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด
ทานถึงบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบ ริสทุ ธิท์ ง้ั หลาย นับแตพระ
พุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสดุ ทาย ความยิ่งหยอนไมมี เสมอกันหมด ก็คือเปนแมน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมด หรือมหาวิมตุ ติ มหานิพพานเหมือนกันหมด มันประจักษ
ในใจแลวก็จะไปถามใคร จะไปทูลถามหาพระพุทธเจาที่ไหน พระพุทธเจาคืออะไรมันก็
ไมสงสัยแลว พระรูปพระโฉมนั้นเปนเรือนรางของพระพุทธเจา พุทธะแทอยูในเรือน
ราง คือพระสรีระ เพราะฉะนั้นจึงมีเกิดไดตายได นิพพานที่นั่นนิพพานที่นี่
พระอรหันตนิพพานที่นั่นที่นี่ คือเรือนรางมันลงสูสมมุติเดิมของมัน ธาตุสด่ี นิ
น้าํ ลม ไฟ ลงตามสภาพ ธรรมธาตุนน้ั ก็ดดี ผึงออกมา เปนมหาสมุทรอยูแลว มหา
วิมุตติ มหานิพพานอยูแ ลว เปนแตเพียงวาหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งหลาย คือ
ขันธนเ้ี ปนธรรมชาติทจ่ี ติ ของทานผูบ ริสทุ ธิจ์ ะรับผิดชอบอยูต ลอดไป ถึงไมติดไมพัน ไม
ซึมซาบก็ตาม ความรับผิดชอบก็ตอ งมี เจ็บไขไดปวยก็รูวาเจ็บไขไดปวยแตไมยึดไมถือ
แตไมซมึ ซาบ หากรู นัน่ พอสมมุติสุดทายนี้หมดลงไปปบเทานี้ เรียกวาธรรมธาตุ หรือ
วา อนุปาทิเสสนิพพาน เปนอันนัน้ ทันที เพราะเปนอยูในนั้นแลว เปนแตเพียงวาเกีย่ ว
ของกับขันธอยู นัน่ ตางกันอยางงัน้ แหละ สุดทายหมด
ทีนห้ี มด คําวาสมมุติจะมีในธรรมธาตุนั้นไมไดเลย แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี
สามแดนโลกธาตุนเ้ี ปนสมมุตทิ ง้ั มวล ธรรมธาตุนั้นเปนวิมุตติทั้งหมด มันคนละฝง ละ
ฝา ไมใชอันเดียวกัน เวลามันคละเคลากันมันก็ไมมองเห็นฝงเห็นฝา เห็นแดนอะไร
เวลามันแยกกันไดแลววายังไงใหมนั หลง มันก็ไมหลง มันเปนคนละฝง ๆ อยางระหวาง
ธาตุขนั ธกบั จิต เอาเจ็บไป เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน จะเปนจะตายก็รูวามันจะเปน
จะตาย ทุกขมากขนาดไหน แตจติ ก็เปนจิต เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไมเขาซึมซาบซึ่งกัน
และกันเลย เปนหลักธรรมชาติ ใหมนั เห็นอยางงัน้ ซิ
นี่ธรรมพระพุทธเจาทาทายสําหรับผูปฏิบัติตามอยูตลอดเวลา นอกจากไมคอ ย
สนใจกัน เราจึงวิตกวิจารณกบั บรรดาพีน่ อ งชาวพุทธเราในเมืองไทย มีเรือ่ งทาน เรื่อง
ศีลมี แตภาวนาไมคอ ยมีใครสนใจ หลักใหญที่จะทรงทานทรงศีลไวเพื่อเพิ่มพูนกําลัง
วังชาขึน้ ไปอีกนัน้ คือจิตตภาวนา มันไมคอ ยสนใจ ก็เลยใหทานไปธรรมดา เลยกลาย
เปนประเพณี เขาใหทานเราก็ใหทานไปธรรมดา มันไมไดถึงใจนะ ถาจิตตภาวนาเขาถึง
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ใจแลว โอยเรือ่ งทานก็ดี เรือ่ งศีลก็ดี มันจะหนักแนนขึน้ ทุกอยาง เพิ่มกําลังเขาไปทุก
อยาง ถาไดเจอ นีร่ ากเหงาหรือแกนของพุทธศาสนาอยูท จ่ี ติ ตภาวนานะ
ถาลงไดเห็นนี้แลวมันจาไปหมด เราไมไดมากก็ตาม ไดแตเพียงความสงบ ๆ
เทานี้ก็เปนการเพิ่มเขาไป แลวยิง่ จาตามกําลังของเราดวยแลว นี่ละเพิ่มเรื่องการกุศลทั้ง
มวลที่เราเคยทํามาตามนิสัยของเรา จะเพิ่มกําลังขึ้นโดยลําดับลําดา อยากใหพน่ี อ งทัง้
หลายรูน ะ พูดใหฟงขนาดนี้ เราพูดทั้งหมดนี่นะ อะไรพูดเสร็จแลวมันหายพรอมกันเลย
จะเอามาตีเปนตราเปนรองเปนรอยนี้ไมมี พอจบไปปบดับพรอม ๆ ๆ ๆ ธรรมชาติที่
วาง วางเปนประจําตลอดเวลา อยูท ไ่ี หนวางหมด กิรยิ าทีม่ าใชกบั สมมุตมิ หี นักมีเบา มีดุ
มีดา นี่เรื่องสมมุติเขาเปนอยางนั้น เวลามาใชกบั สมมุตกิ ต็ อ งเอากิรยิ านีม้ าใช ทั้ง ๆ ที่
ธรรมชาติไมไดเปนอยางนี้ มันตางกันก็ตอ งนํามาใช เพราะโลกเปนสมมุติ จะใชกิริยา
อยางอื่นไปไมได ตองใหเหมาะสมกับสมมุติ
เราเปนเจาของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนา เราจะออนแออยูไมได เมื่อมีขาศึก
สงครามอยางนี้ละเขามา ดวยความหนาดือ้ หนาดาน สอดนัน้ แทรกนี้ เราตองคอยปด
คอยตีตลอด หนักก็ยอ นทวนสวนหมัดกันซิ อยางนี้มีแตพวกเราปดปองเอาไวนะ อัน
นัน้ เขามาชองนัน้ เขามาชองนี้ เราไมเคยสวนหมัด วงกรรมฐานของเรานี้เปนแกนเปน
หลักของพุทธศาสนา เพราะทานปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั ลวน ๆ ไมมีอะไรที่
ระแคะระคาย นอกจากนั้นมันเปนแตมหาภัยที่จะเขามาโจมตีธรรม โจมตีวินัย โจมตี
ศาสนา
สุดทายมันก็โจมตีไปหมดทั้งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหไดรับความกระทบ
กระเทือนไปดวยกันหมด เพราะเหตุเลวรายทั้งหลาย นี่ไมใชของดี
เวลานีม้ นั ก็เริม่ กอความยุง เหยิงวุน วายเขามา ใหพระปฏิบัติทานตองเคลื่อนไหว
แลวนะ แตกอ นทานอะไรทานก็ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมวินยั สงบรมเย็นมาตลอด เพราะ
ธรรมนั้นเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว มันไปเอามาจากไหนก็ไมทราบ เรามองไม
เห็นทีเ่ อามาอยูท กุ วันนี้ มายุมาแหย มาทําลาย มากอกวนอยูเ วลานี้ มันไมมีในหลัก
ธรรมหลักวินยั แลวมีแตความเสียหายเต็มตัวของมัน โดยที่แสดงมาอันไหน อันนีเ้ ปน
ขาศึกยังไงรูทันที ๆ นะ มันไมไดมีคุณ มีแตโทษ
เราเปนเจาของสมบัติเราตองเอาเต็มเหนี่ยว เปนเจาของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนา
เราจะออนไมได ถาไมอยากใหมหาโจรเขาเหยียบย่าํ ทําลายทัง้ ศาสนาใหจมไปเทานัน้
เราจะออนไมได วางั้นเลย ถายังเห็นวาทัง้ ชาติทง้ั ศาสนาเปนสมบัตทิ ม่ี คี ณ
ุ คาเหนือ
หัวของเราอยูแ ลว เราจะตองตอสูร บั กันกับมหาโจร ออนไมไดวา งัน้ เลย เรามันพูด
อยางงี้ภาษาธรรม พูดอยางตรงไปตรงมา ผิดตรงไหนวามา ไมไดสะทกสะทาน ถาลงได
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ออกคําไหน อยางพูดแลวนี้ใหขึ้นเลย ออม ๆ แอม ๆ ไมมี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวา
ถูกไปเลย
มีแตอบุ ายทีจ่ ะมาหลอกตมอยูต ลอดเวลา มาชองนัน้ มาชองนี้ วาเราจะรูไมทัน
ปลาซิวลอยน้ํามาวาจะมองไมเห็น ก็ปลาซิว มาอวดกาม แผลงฤทธิ์ขึ้นมา โอย ฟงไมได
เพราะแงของกิเลสตัวเดียว ความมักใหญใฝสงู อยากปรากฏชือ่ ลือนาม อยากเดน
อยากดัง อยากเปนเจาอํานาจบาตรหลวง ทั้ง ๆ ที่ไมมีความดีอะไรเลย ความถูกตองดี
งามอะไรเลย แตอยากเปนอยางนัน้ แลวมันจะเปนไดยังไง พระพุทธเจาเลิศเลอดวย
ความเปนของพระองค ความประพฤติของพระองค พระสงฆสาวกทานเลิศเลอดวยการ
ประพฤติดีของพระองค บรรดาพระปฏิบัติทั้งหลายทานจะดีก็เพราะการปฏิบัติของทาน
มันไมไดสนใจปฏิบตั ิ ไมไดสนใจดูจนกระทั่งธรรมทั้งวินัย แลวจะมาอยากดีอยากเดน
อยากโดงอยากดัง เหยียบหัวทั้งชาติ ทัง้ ศาสนาใหแหลกไปตาม ๆ กันนี้ มันฟงไมได
คนในโลกนีค้ นดีมี คนชั่วมีนะ
เราพูดถึงเรื่องภาวนามยปญญา เราไมไดพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปญญา มัน
เชือ่ มเขาหากัน สติปญญาอัตโนมัติก็วารวดวาเร็ว พอเขาถึงมหาสติมหาปญญานี้ซึมไป
เลยเชียว
อานและฟงธรรมเทศนาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

