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เขาสมาธิภาวนาระงับขันธ
พระวัดนี้กําลังออกปฏิบัติ จะออกไปไหนมาไหนไดจี้กันเสียกอนนะ จะไปทาง
ไหน ถาไมมที ิศมีทางไปหาอะไร ไปโกโรโกโส ถาไมมีทิศมีทางแลวโกโรโกโสไป จะไป
ทางนั้นมีจุดมุงหมายปุบๆ สวนมากพระวัดนี้ไปทางภาคเหนือมาก เออๆ ใหทันทีเรา
จับกนไสไปดวย ก็ทางภาคเหนือมีแตที่สงบสงัดนี่นะ เราก็เคยไปมาแลวดวย แลวพอ
แมครูจารยวาไงละที่เชียงใหม ภาคเหนือ พระที่เพชรน้ําหนึ่งสําเร็จมาจากภาคเหนือ
นอยเมื่อไร หลวงปูแหวน หลวงปูขาว หลวงปูมั่น ออกจากภาคเหนือทั้งนั้นนะ เพราะ
ปาเขาลําเนาไพรเปนที่สะดวกสบาย สงเสริมไดเปนอยางดี
นอกนั้นจะเปนองคไหนบาง ที่ทราบชัดๆ ก็คือหลวงปูตื้อ นั่นเห็นไหมละ ยิ่ง
มากขึ้นๆ นะ นี่เพชรน้ําหนึ่งทั้งนั้นที่วาเหลานี้ หลวงปูตื้อนี้อัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุ โอย เหลืองอรามคลายกับทองคํานะ เราไปดูเอง หลวงปูพรหม หลวงปูมั่น หลวง
ปูแหวน หลวงปูขาว หลวงปูตื้อ ที่ภาคเหนือ ๕ องค ภาคนอกนั้นมีที่ไหน ภาคเหนือ
เปนที่หนึ่งเลย เพราะฉะนั้นเวลาพระลาเราจะไปเที่ยว เราตองถามซิไปทางไหนทิศไหน
สวนมากวัดนี้ไปทางภาคเหนือ เราบอก เอาๆ ไป วางั้นเลย
นั่นละพระทานผูหาอรรถหาธรรม ทานจะไปหาที่เหมาะสม สถานที่เหมาะสมใน
การบําเพ็ญธรรมก็คือในปาในเขาที่สงบงบเงียบ นั่นเปนที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญ
ธรรม พระที่เปนเพชรน้ําหนึ่งมาจากภาคเหนือที่จําไดตั้ง ๕ องค ไมใชเลนๆ นะ แลว
องคที่ชอื่ เสียงโดงดังๆ เสียดวย นอกจากเพชรน้ําหนึ่งแลวชื่อเสียงทานโดงดังขจรไป
หมดที่ไหนก็ดี ทานอาจารยพรหมก็ดูเหมือนจะอยูทางแมปง หลวงปูขาว ดงขอด ทาน
เลาใหฟง ดงขอดไปทางอําเภอแมแตงละมั้ง นี้มแี ตปาแตเขาทั้งนั้นนะ อาจารยพรหมก็
อยูทางแมปง ละทา
เวลาเราไปกราบเยี่ยมหลวงปูแหวนนั้น มีฆราวาสเขาชี้บอกสถานที่ทานอยู จาก
วัดดอยแมปง ไปทางตะวันออก หลวงปูพรหมทานมาพักอยูทนี่ ี่วางั้น เราก็ดูที่นั่น เปน
ปาทั้งนั้นแหละ หลวงปูตื้อก็อยูทางเชียงใหมเปนประจํา รูสึกวาอยูนานๆ สวนหลวงปู
แหวนก็อยูจนกระทั่งมรณภาพ เพราะเปนที่สะดวกสบาย อากาศปลอดโปรงสําหรับ
ธรรม เขาใจไหม ปลอดโปรงอยางพวกเราไมไดนะ
พอแมครูจารยมั่นพูดนี้ โอย เราจะทะลักออกมาไอเรื่องหัวเราะ มันขบมันขัน
ทานพูด ทานพูดเฉยนะ ไอเรามันดิ้นตาย ทั้งๆ ที่ทานสับอยูมันก็เพลินไปกับคําสับนั้น
อูย นาฟงนะทานพูดเฉย หาใครจะใชกิริยาอยางหลวงปูมั่นนี่ เราที่ผานมารูสึกวายังไม
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ปรากฏ ทานพูดเชนอยางที่วานี่ ทานพูดสบาย เฉย ไอผฟู งมันจะตาย เหมือนวาทานสับ
ลงๆ แตเฉยทาน พวกเราผูฟงเลยจะตาย ทานพูดถึงเรื่องกรรมฐานเรา ทานวา
กรรมฐานอากาศ จะไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือมาก ปนโตเปนเถาๆ มา แกงหมอ
ใหญๆ มา ที่นี่อากาศดีนะโยม อากาศปลอดโปรงดี แตทานไมหัวเราะนะ เรามันจะตาย
ซี อากาศปลอดโปรงดีนะโยม สะดวกสบายทุกอยาง ถาไปที่ไหนอาหารการขบฉันขาด
แคลน อูย ที่นี่อากาศทึบ หายใจไมสะดวก วางั้นนะทานพูด แตทานพูดเฉย ผูฟงมันจะ
ตายซิ
พอแมครูจารยมั่นพูดนี้จะไมมีใครเหมือนนะ กิรยิ าที่นาขบขันนาหัวเราะทานไม
หัวเราะนะ ทานพูดเฉย ไอเรามันดิ้นตายอยูภายใน เรายิ่งเปนนิสัยลิง ทานตีทางโนน
ทางนี้ยังสนุกดิ้น ดิ้นจะหัวเราะนะ ตองบังคับจริงๆ ทานพูดเฉย แตเนื้ออรรถเนื้อธรรม
นี้สับลงยําลง เปนเครื่องสะดุดใจๆ ใหตื่นเนื้อตื่นตัว มันตางกันนะ เรานี่ไมไดถาสิ่งทีน่ า
ขบขันมันหัวเราะกอนแลว ยังไมไดพดู หัวเราะกอนแลว แตทานพูดเฉย มันขบขัน เทาที่
เราผานมานี้หลวงปูมั่นนี้เปนอันดับหนึ่งเลย ทุกอยางการวางตัวกิริยามารยาทสวยงาม
หมดเลย
หลวงปูฝนนี้นุมนวล เหมือนชางเดินลงทุงนา ทานอาจารยฝนกิริยาอาการของ
ทานนุมนวล สําหรับพอแมครูจารยมั่นนี้ไปอีกแบบหนึ่งที่ไมมีใครเหมือน ที่ทานจะพูด
มีตลกขบขันอะไรนี้ไมมีนะ แตมีคนพูดตลกขบขันทานก็หัวเราะดวยเหมือนกัน แตทาน
ไมหาพูดเรื่องขบขัน นอกจากอากาศโปรงสบายดี ก็มีเทานั้นละทานตีพระ ครั้นเวลา
สรุปลงแลว มันไมไดสะแตก เห็นไหมละ หยาบไหมทานพูด คําวาสะแตกนี้เปนน้ําหนัก
ของธรรมตีกเิ ลส เขาใจเหรอ ถาที่ไหนมีคนเคารพนับถือมาก ปนโตเปนเถาๆ มา แกง
หมอใหญๆ มา โห ที่นี่ดีนะโยม อากาศปลอดโปรงดี ถาที่ไหนอาหารบกพรองขาด
แคลน ที่นั่นอากาศทึบ หายใจไมสะดวก เวลาทานสรุปมานั้น มันไมไดสะแตก นั่นเห็น
ไหมละ จะวาทานพูดหยาบหรือนั่น มันไมไดสะแตก คือทานพูดใหถึงใจ คือธรรมถึงใจ
ตีกิเลสใหถึงกิเลส เขาใจไหมละ
ทานไมไดไปเล็งนะวาพูดหยาบคายเหมือนอยางโลกถือกัน กิเลสมันสงวนตัวมัน
กิเลสตัวหยาบคายที่สุด เวลาพูดออกไปกลัวจะไปโดนมัน มันก็หาวาพูดหยาบคายอยาง
นั้นอยางนี้ นั่นละจอมปราชญพูดเห็นไหมละ เอาตัวอยางมาอยางพอแมครูจารยมั่นนี้
เวลาทานสรุปลงมา มันไมไดสะแตก ทานวา คําวาสะแตกคือวาเปนน้ําหนักของธรรมตี
กิเลสตัวเห็นแกปากแกทอ ง ทานไมไดไปคิดถึงเรื่องความหยาบโลน หรือเอาเจตนา
หยาบโลนมาพูดเหมือนประชาชน เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป มันตางกัน
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หลวงปูแหวนนี้เราไมไดไปพักกับทานนาน ไปพักกพักคางคืนเทานั้น ไปกราบ
เยี่ยมทานไปพักคางคืน อูย ทานรื่นเริงมากนะละ รูสึกทานรื่นเริง ตอนสุดทายนี้แหละ
ตอจากนั้นดูเราไมไดไปอีกนะ งานถวายเพลิงทานเราดูวาไปกอนวันถวายเพลิง เพราะ
ตอนนั้นคนจะมาก เราไปกอน ไปหาทานตอนที่วาเอากันถึงพริกถึงขิงนัน้ นี่ละตอนที่
หายสงสัยเกี่ยวกับทาน ทานปรากฏชื่อลือนามทางดานอรรถดานธรรมมานาน เราจะวา
ทิฐิสูงก็สงู จรดเมฆนูนนะ ถายังไมเขาถึงกันเสียกอนยังไมลงงายๆ นะ ถาวาเชื่อก็ไมเชือ่
งาย เอาเหตุเอาผลจับกันเลย ถาลงเจอกันอยางจังๆ แลว ลงๆ ตลอดเลยทีน่ ี่
อยางหลวงปูแหวนนี่ขึ้นไป ไปทีไรคนรุมๆ พอเราไปปบนี้ยิ่งเปนโอกาสของเขา
ที่เขาจะไดเขากราบเยี่ยมทาน เพราะเราไปแลวไดเขาเลยนี่ ทีนี้ก็เลยไมมีโอกาสที่จะพูด
ธรรมะอันลึกลับนั่นซี ก็พูดทั่วๆ ไปเสีย เวลาทานเทศนก็เทศนทั่วๆ ไปเสีย วันนั้นจะ
เอาเพราะพยายามมันผิดพลาดมาสองหน หนที่สามจะเอาใหได พอไปประชาชนเขามา
รถบัสใหญๆ จอดอยู โหยไมทราบวากี่คัน เต็ม เขาเขาไมได อีตาหนูตัวเสือโครงใหญ
เสือเทวทัตมันขวางกั้นอยูนั้น มันตองเปนผูชี้ขาด จะเขาหาทานไดไมไดอยูกับมันคน
เดียว ถาเราไปแลว โอย มันไมไดมาขวางแหละ มันกลัวมากอยูนะ อีตาหนูกลัวเรามาก
จริงๆ จะทําอะไรจะเปนคนจัดแจงใหเรียบรอยๆ อยางหนึ่งไมเขามาใกลเลย เรามาเรา
ก็บึ่งเขาเลย แตถาพบกับเราก็ตองเปนผูบริการเราตลอด การเขาหาทาน
วันที่จะไดเอากันจังๆ ก็คือเวลาญาติโยม พอเราไปปบเขารูแลวเขาก็รุมมาเลย
เอาอยางนี้นะเราชี้แจงใหเขาทราบ ใหอาตมาไปหาทานเสียกอน เขาไปกราบทานในกุฏิ
ไมนาน แลวออกมาอาตมาจะใหสัญญาณแลวคอยเขามากราบเยี่ยมทาน จะไดกราบ
เยี่ยมอยางไมตองสงสัยแหละ แตระยะนี้ขอเวลาสักหนอยกอน อาตมาจะเขาไปกอน
ออกมาจะใหสัญญาณแลวคอยมากราบทาน โอย เขาพอใจ พอวาอยางนั้นแลวก็พรึบ
กลับเลย เราก็เขาปุบเลย พอเขาก็ใสเปรี้ยงเลยเพราะเตรียมพรอมมานานแลว มัน
ผิดพลาดไปหลายหน ชื่อเสียงทานโดงดังขนาดไหน ดูเหมือนตั้งแตเรายังไมเกิด หรือ
ยังเปนเด็กก็ไมทราบ พอเขาไปก็ใสปุบเลยปญหา เรียกวาไมยกครูแหละ ใสปวะเลย
ทานก็ผางออกมาเลยเทียว
เทียบเหมือนกับถังน้ําใหญๆ
นั่นแหละ
องคทา นเองธรรมของทานเอง
เหมือนกับถังน้ําใหญๆ ที่บรรจุดวยน้ําที่สะอาดสุดยอด วางั้นเถอะ แตน้ํานั้นไมไดเอา
ไปใชที่ไหน เปนน้ําที่สําคัญมาก จะเอาไปใชสุมสี่สุมหา ชะลางอะไรสุมสี่สุมหานี่ไม
เหมาะๆ ทานจึงเก็บของทานไว ธรรมอยูภายในใจของทานเปนธรรมที่สะอาดสุดยอด
แลว ผูไปหาทานก็สะเปะสะปะไปตามภาษีภาษา ทานก็ตอนรับแบบสะเปะสะปะไป
อยางนั้นแหละ วันหนึ่งๆ ผานไปแบบเดียวกันหมด สวนธรรมที่แทจริงทานไมไดนํามา
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แสดง อยูถงั ใหญภายในใจ เก็บไวอยางนั้นแหละ ไมใชตงั้ หนาจะเก็บนะ ความพอดี
หากมีอยูภายในใจของทานเอง ควรจะออกมากนอยเพียงไร ธรรมะจะออกๆ ไมควร
ออกจะออกหาอะไร น้ําเรียกวาธรรม สมควรจะชะลางอะไรกับน้ําอันนี้ สมควรกัน
หรือไม
วันนั้นไปก็ใสปวะกันเลยเทียวนะ พอเขาไปกราบทานแลวปญหาแรกขึ้นปงเลย
เทียว พอขึน้ ปบทานตอบมาเลยทันที นั่นเห็นไหมละ คือปญหานี้ไดทงั้ สองทางเลย
ปญหานี้ถาไมรูถามไมได และถาไมรูก็ตอบไมได นั่นฟงซิ เราจะไปหาในพระไตรปฎก
ไมมี แตหาในจิตจากภาคปฏิบัติมี อรหัตอรหันตทานมีอยางนี้ทั้งนั้น พอกราบเรียนถาม
ประโยคแรกใสปวะเลย ทานตอบมาผางเลย ๑๐ นาที เราเอานาฬิกาวางจับเวลาไว ใส
เปรี้ยงๆ ๑๐ นาที เราหายสงสัยแลวนะ ทานตอบมาเราหายสงสัยแลว พอทานหยุด
สงบนิดหนึ่ง ไดโอกาส เพราะปญหาขอนี้เราหายสงสัยแลว ทานตอบไดถกู ตองแลว ขอ
ที่สองก็ขึ้นเลย ผาง ขอทีส่ องสุดยอดนะใสกัน
โอย อันนี้พลิ ึกนะ เรียกวาคว่ําถังใสกันเลย ใสเปรี้ยงเลย ๔๕ นาทีฟงซิ ปญหา
แรกทานตอบมา ๑๐ นาที เราก็หายสงสัยแลว พอทานสงบนิดหนึ่งเราก็ขึ้นใหมเลย
ปญหาขอใหม ขอที่สองนี่ละเอากันอยางหนัก ทานก็เปรี้ยงๆ จากนั้นตอกันเรื่อย พุงๆ
เราไมลืม ๔๕ นาที ตอนจะจบทานบอกวา เอา ที่พูดมาทัง้ หมดนี่ ถาทานมหาเห็นวาที่
ไหนผิดไมถกู ตอง เอา คานมา ทานวางี้ ตัวแดงนะ อํานาจของธรรม นี่ละธรรม อํานาจ
ของธรรมแสดงออกทางผิวพรรณวรรณะ วันนั้นทานพอใจอยางยิ่ง ธรรมะถึงใจทาน ถัง
น้ําเรียกวาเปดหมดเลยไมมีเหลือละวันนั้น เอา เห็นวาไมถูกตองที่ตรงไหนใหทานมหา
คานมา ขึ้นเลยนะตอนจะจบ พอทานวาอยางนั้นเราก็วา กระผมไมคาน กระผมหาธรรม
อยางนี้แหละ ทานหัวเราะฮาๆๆ
แลวยังมีอีกนะนั่น ทานยังถามครูบาอาจารย ระบุชื่อเสียดวยนะ แลวองคนั้นละ
ไดคุยกับทานแลวยัง องคนั้นละๆ องคไหนที่คุยแลวเราก็บอกวาไดคุยแลวๆ เปนที่นา
พอใจๆ เรื่อยไปละ รูสึกวาทานรื่นเริงเอามากวันนั้น เพราะธรรมะประเภทนี้ทานไมได
แสดงแกใครงายๆ เหมือนวาถังน้ํานี้ไมไดเปดใชเลย กักไวกปี่ กี่เดือนตัง้ แตทานบรรลุ
ธรรมมาไมไดใชนะ ใครไปก็สะเปะสะปะๆ ก็เอาน้ําสะเปะสะปะชะลางกันไป เอาน้ําขี้
ตมขี้โคลนมาชะลางกัน น้ําจริงๆ ทานไมเอามา วันนั้นไปเราไขกอกใหญเลย คว่ําหมด
ทั้งถังเลยวันนั้น เปรี้ยงๆ ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดพูดกันอีก
ถาลงเปนอยางนั้นนะ นี่เขาถึงเต็มที่แลว สมมุติวามีใครไปฟองรองทานวา ทาน
เปนสังฆาฯปาราชิกนี้เราเฉยเลย ไมสนใจนะ นั่นถาลงลงอยางนั้น ลงถึงความจริงกัน
แมทานจะถูกฟองรองเปนสังฆาฯปาราชิกดวยเหตุผลกลไกอะไร เราเฉยเลย ถาเขาถึง
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เปนอยางนั้น ธรรมภาคปฏิบัติเปนอยางนั้น ธรรมภาคปฏิบัติไมเหมือนภาคปริยัติ ภาค
ปริยัติมีแตความจําลวนๆ เรียนไปเทาไรๆ จําไปไดเทานั้นๆ แลวก็หลงลืมไปไดๆ สวน
ภาคปฏิบัตินี้เวลารูที่ตรงไหนมันแนใจๆ ไมเหมือนปริยัติ ปริยัติเราเรียนไปตรงไหน
ความสงสัยมันแอบไปตามกัน บาปมีหรือไมมี บุญมีหรือไมมี นรกสวรรคมีหรือไมมี
นิพพานมีหรือไมมีนาๆ แอบอยูนั้น สวนใหญเราเชื่อ แตสวนยอยมันไปแบงกินอยูนะ
มีหรือไมมีนา นั่นสวนยอยมันแอบ
บางรายยกไปหมดเลย ไมเชื่อเลยหมดตัว คนนั้นจม ผูที่สวนใหญมีความเชื่อ
แตสวนยอยคือกิเลสมันแอบ มีหรือไมมีนา สวนใหญเชื่อแลวนะ แตสวนยอยมันไป
แบงกิน บาปมีหรือไมมนี า นรกสวรรคมีหรือไมมีนา สวนใหญเชื่อแลวนะ แตสวนยอย
มันก็ไปแบงกิน จากนั้นก็นิพพานมีหรือไมมีนา สวนใหญเชื่อแลววานิพพานมี แต
สวนยอยมันไปแบงใหน้ําหนักการเชื่อพระนิพพานเบาลง
ทีนี้พอรูภาคปฏิบัตินี้เต็ม
เหนี่ยวๆ เลย ไมวาบาปบุญ นรกสวรรค พรหมโลก จนกระทั่งถึงนิพพาน จาไปหมด
เลย หายสงสัย นี่เกิดจากภาคปฏิบัตินะ
ทานจึงสอนไววา ศาสนาที่จะใหสมบูรณแบบ เปนศาสนาที่สมบูรณแบบ ตองมี
ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน การศึกษาอบรมจากครูบาอาจารยก็มีปริยัติดวย มีปฏิบัติ
อยูในนั้นดวย ถาเรียนเพื่อความจดจําจริงๆ ก็มีแตปริยัติลวนๆ เรียนมาแลวออก
ปฏิบัติ อยางเราไปฟงธรรมครูบาอาจารยทางภาคปฏิบัติอยางหลวงปูมั่นนี้ มันศึกษาใน
นั้นอบรมในนั้น เปนภาคปฏิบัตใิ นนั้นไปในตัว ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน แบบ
แปลนแผนผัง อยางที่วาพระไตรปฎกทานจดจารึกมา ๓ ปฎก พระสุตตันตปฎก พระ
วินัยปฎก พระอภิธรรมปฎก จบทั้งสามนี้เรียกวาเรียนจบพระไตรปฎก พระสูตร พระ
วินัย พระปรมัตถ นี่เรียกวาปริยัติ
ทีนี้นําธรรมที่เรียนนั้นออกไปปฏิบัติ ยึดธรรมที่เรียนมาเปนแถวทางเดินกาวไป
ตามนั้น ผลก็ปรากฏขึ้นมาๆ ที่นี่ปฏิบัติเปนผลขึ้นมาแลว พอเปนผลปรากฏขึ้นมาก็เปน
ปฏิเวธแลวนั่น คือดําเนินตามปริยัติเรียกวาปฏิบัติ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกวา
ปฏิเวธ คือรูแจงเปนลําดับลําดาไป จนกระทั่งรูแจงแทงทะลุหมดถึงนิพพาน เรียกวา
ปฏิเวธ นี่ละศาสนาใหสมบูรณแบบ ตองมีทั้งปริยัติ มีทั้งปฏิบัติ ปฏิเวธไมตอ งบอก
เปนเงาเทียมตัว เพราะเปนผลที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยแท
ศาสนาที่จะใหสมบูรณแบบตองมีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ถามีแตเรียนเฉยๆ ก็
ไมเกิดประโยชนอะไร เด็กก็เรียนได ผูใหญเรียนได ผูหญิงผูชายเรียนไดจําได
เหมือนกัน แตกิเลสไมไดถลอกปอกเปก เพียงจําเฉยๆ เรียนดวยปฏิบัติดวย กิเลสจะ
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ออกไดในเวลาภาคปฏิบัติ ปฏิบัติไปๆ กิเลสถลอกปอกเปก ปฏิเวธๆ คือความรูแจง
เปนลําดับลําดาตอกันไปเรื่อยๆ
นี้เอาจากหัวใจเราที่เรียนปริยัติ สวนใหญเราเชื่อมรรคผลนิพพาน ทีนี้สวนยอย
มันมาแบงกินซิ เอ มรรคผลนิพพานมีหรือไมมนี า นั่น สวนใหญเราเชื่อ สวนยอยมันไป
ดึงออกมา ทีนี้ความเชื่อมรรคผลนิพพานก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยซิ เพราะความสงสัยไป
ดึงออกมา ความสงสัยคือกิเลส เพราะฉะนั้นเราถึงไดพูดวา หลักใหญเราเชื่อมรรคผล
นิพพานอยูแลว แตจะใหสมบูรณยังไมสมบูรณ มันยังสงสัยอยูเล็กนอยๆ เพราะฉะนั้น
จึงวามีทานผูใดก็ตามมาชีบ้ อกเราตามเรื่องแหงธรรมทั้งหลาย มีมรรคผลนิพพานเปน
ที่สุด วายังมีอยูโดยสมบูรณแลว เราจะกราบบูชาทานอยางถึงใจ แลวเจาของจะเอาตาย
เขาวาเลย ใหไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน ถาเชื่ออยางนั้นแลว เอา ตายเลย ตองสําเร็จ ไม
สําเร็จตายเทานั้น สูกันถึงขั้นตาย
มาหาพอแมครูจารยมั่น เวลามาหาทานก็เหมือนทานมีเรดารจับนั้นแหละ มา
ทานจี้เลยซิ เพราะเรามุงจุดนี้เรื่องมรรคผลนิพพาน ใหสมบูรณแบบในความเชื่อของเรา
วามรรคผลนิพพานมีจริงๆ เต็มเหนี่ยวจากการไดยินไดฟงกับครูบาอาจารยทั้งหลาย จึง
มุงเขาไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานก็ใสเปรี้ยงมาเลยเทียว เหมือนทานเอาเรดารจับไว
แลว ใสเปรี้ยงๆ เราก็ไมเคยคาดคิด มีแตสงสัยวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนา ครั้น
เวลาทานแสดง ทานแสดงที่เราไมเคยไดยินไดฟง ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ
จากนั้นก็ไลไปเลย ตนไมภูเขาฟาแดดดินลมไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส สิ่ง
ทั้งหลายที่มีอยูทั่วแดนโลกธาตุนี้ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชธรรม ไมใชกิเลส กิเลส
แท มรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ลงตรงนี้นะทานสอน
ทานจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนไมมี กิเลสก็ไมมี มีอยูท ี่ใจของเรา เอา หา
ลงตรงนี้ ใหภาวนา กําหนดจิตตภาวนาฟาดลงตรงนี้ ทานจะเจอทั้งกิเลสทั้งมรรคผล
นิพพาน นั่นทานใสเอาอยางนี้ ทีนเี้ มื่อทานเทศนเต็มเหนี่ยวแลวมันก็ลงเต็มที่ นั่นละ
ออกมาจากทานแลวเดินไปยังไมถึงกุฏิเลย เพราะฟงอยางถึงใจ เมื่อถึงใจแลวเดินไปกุฏิ
ก็ตั้งปญหาถามเจาของทันทีเลย ทีนี้จะจริงไหม เราไปฟงธรรมะทานจริงถึงใจเต็มที่แลว
สําหรับตัวเราเองจะจริงไหมที่นี่ ทางนี้ตอบทันทีเลยเชียว ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น
นั่นเห็นไหมละ ไมจริงตายเทานั้น เพราะฉะนั้นความเพียรมันจึงหนัก
เมื่อเชื่อมรรคผลนิพพานอยางเต็มเหนี่ยวแลว การกาวเดินดวยความพากเพียร
ของเราตองหนักเต็มเหนี่ยวๆ เพราะมุงตอแดนพนทุกขซงึ่ เปนของมีอยูแลว สุดทาย
ปฏิบัติไปธรรมะละเอียดเขาไปๆ ถึงขั้นธรรมะเปนอัตโนมัติ ฆากิเลสเปนอัตโนมัติแลว
พระนิพพานประหนึ่งวาอยูชั่วเอื้อมๆ ทีนี้มรรคผลนิพพานมีหรือไมมีไมสนใจเลย อยู
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ชั่วเอื้อมๆ นั่นมันบืนใสกัน กลางวันกลางคืนไมไดหลับไดนอน จนตองไดบงั คับใหนอน
เวลามันเรง นี่ละธรรมะออกทํางาน เมื่อธรรมะมีกําลังฆากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกัน
นะ แตกอนมีแตกิเลสทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติทุกหัวใจ แย็บออกมาตรงไหนมีแต
กิเลสออกทํางานกอนหมดโดยอัตโนมัติของมัน โลกหารูไม เราเองก็ไมรู แตกอนไมคดิ
นะ
ทั้งๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจเรานั้นแหละ แตเราไมรูวากิเลสทํางานบนหัวใจเราเปน
อัตโนมัติ แตเวลาไดธรรมประเภทนี้ขึ้นมา ธรรมประเภทนี้ถึงขั้นอัตโนมัติ สติปญ
 ญา
อัตโนมัติ ความเพียรเปนอัตโนมัติหมุนตัวไปเอง ทีนี้เมื่อเปนเชนนั้นแลวมันก็รู ออ นีท่ ี่
แตกอนกิเลสเปนอัตโนมัติ
ทีนี้ธรรมะเปนอัตโนมัติแลวแกกิเลสเปนอัตโนมัติ
เหมือนกัน มารับกันปงทันที ก็รูขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินั่นแหละ ทีนี้นิพพานอยูชวั่
เอื้อมๆ ควาผิดควาถูกอยูนั้น ความเพียรหมุนติ้วๆ นี่ละเปนอัตโนมัติ
ถึงขั้นนี้แลวไมยอมรับยอมนอนงายๆ นะมันเพลิน ลงเดินจงกรม พอกาวเดิน
จงกรมเทานั้นไมมีเวล่ําเวลาเชาสายบายเย็น ไมสนใจ หิวกระหายอะไรไมสนใจ มีแต
เขาวงในฟดกันเหมือนนักมวยเขาวงใน หมุนกับกิเลสอยูบนหัวใจ ถาลงไดเขาทาง
จงกรมแลวเทานั้น ไมมที ี่จะดื่มน้ําดืม่ ทา อะไรตออะไรไมมี หมากพลูบุหรี่อยามายุงวา
งั้นเลย ไมมี มีแตหมุนอยูง้นั บทเวลาออกมาจากที่นั่นแลว เหตุที่จะออกก็คือมันกาวขา
ไมออก มันเพลียเสียพอ กาวขาไมออก ก็เดินตลอดนี่ ถึงจะเดินชาเดินเร็วมันก็เดินอยู
อยางนั้นจะใหวาไง
ทีนี้วันนี้ก็เดินวันไหนก็เดิน กลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินมันก็เพลียซิ เวลาเดิน
จงกรมกลางวันมันเพลียแลวก็มาพัก นี่ละเรื่องธรรมทํางานโดยอัตโนมัติ ฆากิเลสเปน
อัตโนมัติเปนอยางนี้แหละ เดินจงกรมไมไดตรงไปตามทางนะ คือตาของเราถาจิตไม
ออกเสียอยางเดียว ตาก็ฝาฟางไปหมด มืดมัวไปหมด กาวไปอยางนั้นละ เดี๋ยวโครม
ครามเขาปา เอาถอยออกมาแลวเดิน คือจิตมันไมยอมถอยมันอยูภายใน ทีนี้ตาก็ฝาก็
ฟาง เดินก็สะเปะสะปะไป โครมคราม
ถามีคนไปดูเขาจะวาพระองคนี้มันเปนบาหรือไง เขาจะวาละ ตัวที่มันวาเปนบา
ละคือตัวบาใหญเขาใจไหมละ ทางนีห้ มุนอยูฆากิเลสอยูภายใน เดินไปๆ โครมคราม
กลางวันแสกๆ นี้เอาผาคลุม เอาผาอาบน้ําคลุมหัวมัดติดคาง ไมสนใจกับแดดกับฝน
อะไรละ แตฝนนั้นสนใจอยู แดดไมสนใจ ถาฝนตกทีไรเห็นวิ่งเขารมทุกทีไมเห็นตากฝน
เดินจงกรมวะ แตแดดนีส้ ูตลอด จนกระทั่งมาถึงที่พัก มองเห็นกาน้ํานี้โถมันจะตาย เอา
น้ํามาดื่มนี้กลืนไมทันนี้สําลักกั๊กๆ ขนาดนั้นนะ ตอนนั้นมันไมมีอะไรเขาไปยุง ระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันเทานั้นเอง มีเทานั้น จิตมันคิดไปทางไหนไมมี มีแตหมุนฆากัน

๘
ตลอด นี่เรียกวาธรรมฆากิเลสโดยอัตโนมัติ ถึงขัน้ เปนอัตโนมัตเปนอยางนี้เอง เหมือน
กิเลสทําลายสัตวโดยอัตโนมัติของมัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธอะไรกิเลส
ทํางานหมดเลย ธรรมไมไดทํางาน ทีนี้เวลาถึงขั้นธรรมทํางานโดยอัตโนมัติแลว สัมผัส
อะไรไมสัมผัสอะไรเปนอัตโนมัติของธรรมตลอดเวลา ฆากิเลสไปอยูอยางนั้นตลอด ลืม
วันลืมคืนลืมมืดลืมแจงไปเลย ไมไดออกนะ
ทีนี้เวลามาเขาที่พักมันจะกาวขาไมออก มาเขาทีพ่ ัก รางกายทั้งหมดก็ออ นเพลีย
ฝาเทานี้ออกรอนเหมือนไฟลน มันเดินอยูทั้งวันทั้งคืนเดินอยูตลอดมันจะไมบางยังไง
ฝาเทา มันก็บางเขาไปๆ ทานวาพระโสณะทานเดินจงกรมฝาเทาแตก แตกอนเราก็ฟง
ธรรมดาไมถงึ ใจ เวลาเรียนปริยัติเห็นพระโสณะทานประกอบความเพียรจนกระทั่งฝา
เทาแตก เราก็ฟง ธรรมดา แตพอมาถึงขั้นของเรานี้มันรับกันทันที ฝาเทาของเรานี้มัน
ออกรอนเหมือนไฟลน นั่นมันจะแตกคือมันจะทะลุนะ ที่ใหมันแตกนี้มนั ไมแตกละมัน
ทะลุบางเขาไปๆ ก็ไปถึงเนื้อ เรียกวาฝาเทาแตก
เวลาเรามานั่งอยูนี้ฝาเทามันออกรอนเหมือนไฟลน เราก็ เอะ ฝาเทานี่มันแตก
เหรอ แลวมาดูจริงๆ นะ เอาฝาเทามาดูจริงๆ ที่ไหนเอะ มันก็ไมแตกมันเปนยังไง พอ
เอามือลูบอยางนี้นะ โอย มันเสียว เสียวเจ็บนะ ถาจากนี้แลวมันจะทะลุถึงเนื้อ เรายังไม
แตก สวนพระโสณะทานฝาเทาแตก ลงกันทันทียอมรับ ออ ความเพียรฝาเทาแตกเปน
ความเพียรประเภทนี้เอง คือไมมีหยุด หมุนติ้วๆ เปนอัตโนมัติ ฝาเทาตองแตกได นี่
ยอมรับเลย แตของเรายังไมแตก หากวาเลยกวานั้นไปอีกจะแตกเหมือนกัน มัน
เห็นชัดๆ แลวมันจะไมยอมรับกันยังไงคนเรา เชนวาทานเดินจงกรมฝาเทาแตกเราเชื่อ
ทันที ความเพียรประเภทนี้ฝาเทาแตกแน ถากิเลสไมแตกกอนฝาเทาตองแตก เพราะ
มันจะสูอยูตลอดเวลา
พอกิเลสขาดสะบั้นไปแลวมันก็หยุดใชไหมละ ความเพียรประเภทฝาเทาแตกก็
ไมเปน ฆาอะไร สูกับอะไร กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว นั่น ไมแตก นี่พดู จริงๆ ฝาเทา
เปนแตเพียงวาเสียวๆ เทานั้น เราลูบคลําดูฝาเทาเราเสียวเจ็บ ยังไมแตก แตจะแตก
คือมันจะทะลุถึงเนื้อ แลวกิเลสแตกเสียกอน พอกิเลสแตกแลวฝาเทาก็เลยไมแตก ถา
หากวารอไปกวานั้นอีกแตกแนๆ ไมสงสัย เพราะถาลงไดเดินไมยุงเวล่ําเวลาจนจะกาว
ขาไมออกมันถึงจะหยุด ไมวานั่งวาเดินวาอะไร ไมมีเวล่ําเวลาเขามายุง มีแตกิเลสกับ
ธรรมฟดกันอยูตลอดเวลา จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวหมด ทีนี้ไมมีอะไรมา
ยุงกวนเลย หมด
ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการประพฤติ
พรหมจรรยดวยการฆากิเลสไดสิ้นสุดลงแลว เพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว กิจที่

๙
ควรทําก็คือการฆากิเลสไดทําเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี หมด ตั้งแต
นั้นมาก็ไมปรากฏวาทานไดละกิเลสตัวใดอีก
พระอรหันตพอกิเลสขาดสะบั้นลงไป
เทานั้นไมมีจนกระทั่งวันนิพพาน ทานไมมีกิเลสตัวใดจะมาแฝงอีกเลย จึงเรียกวากิเลส
หมด ถึงการเทศนาวาการเหมือนกัน ควรหนัก หนัก ควรเบา เบา บางทีเหมือนฟาถลม
เสียงอรรถเสียงธรรมที่ออก คนทัง้ หลายที่คลังกิเลสฟงนี้วาทานเทศนดุเทศนดาเทศน
อะไรมันตองไปอยางนั้น เพราะแถวทางเดินของกิเลสตองไปแบบนั้น สวนธรรมทาน
ไมไดเปน เปนพลังของธรรมทั้งนั้นออกพุงๆ พุงออกหมดเลย เหมือนกับฟาดินถลม
เหมือนจะกัดจะฉีกกันเลยเทียว นั่นละพลังของธรรม มันตางกัน จะเอากิเลสตัวไหนให
มาหงุดหงิดใหมาโกรธใหมาเคียดแคน ถายังมีอยูนั้นจะเรียกวาสิ้นไดยังไง ทํายังไงก็ไม
มี แตเรื่องของธรรมนี้พงุ ๆ เลย นี่ละการปฏิบัติธรรม
ขอใหทานทั้งหลายไดตั้งใจปฏิบัติ ใหดูจิตตัวเองนะ ในโลกอันนี้ไมมีอะไรยิ่งกวา
จิต จิตนี้เปนธรรมชาติที่เดนทีเดียว ถาวาทุกขก็มารวมอยูที่จิตถึงขนาดนอนไมหลับเปน
บาไปก็มี เพราะทุกขมาก ทีนี้มีความสุขการบําเพ็ญธรรมจิตสงบลงๆ จนอัศจรรยตัวเอง
ก็มี ถึงขั้นทีว่ าอัศจรรยเลยโลกเลยสงสารก็เปนขึ้นมาในหัวใจดวงนั้น ที่เราไมเคยคาด
เคยคิด แตมันเปนขึ้นมาอยางจังๆ จะไมสอนใครเลย โลกอันนี้ไมมีใครจะรูไดเห็นไดใน
ธรรมประเภทนี้ แลวก็ทอใจที่จะสั่งสอนใครตอใคร เพราะไมมีใครรูได มันความคาด
นั่น เขาใจวารูแตเราคนเดียว แตเวลาพิจารณาถึงปฏิปทาการดําเนินมามันก็ยอมรับกัน
ก็รูไดเห็นไดอยางเดียวกันหมด นี่ละขอใหปฏิบัติ
ใหดูจิตใจ ภาวนาใหดูความดีดดิ้นของใจ ความดีดดิ้นนั่นคือกิเลสมันดิ้น พอ
ธรรมจับเขาไปสติจับเขาไปกิเลสจะไมดีดดิ้น บังคับ มันอยากดีดอยากดิ้นอยากคิด
อยากปรุง สติติดเขาไปมันก็คิดไมไดเพราะสติ ถาลงสติมีอยูกับตัวแลวกิเลสจะออก
ไมได ถาเผลอแพล็บออกแลวนะกิเลสออกแลว เพราะฉะนั้นจึงตั้งสติใหดี ความคิด
ความปรุงนั้นแลคือกิเลส สังขาร อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาดันออกใหเกิดสังขาร
สมุทัยออกไปไมหยุดไมถอยไมมีวันอิ่มพอ คิดปรุงจนกระทั่งหลับ ถาไมหลับตายมนุษย
เรา เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักดันใหคิดใหปรุงตางๆ
ทีนี้เวลา อวิชฺชาปจฺจยา ดับไปแลว ตัวไหนจะมาดันใหคิดใหปรุงไมมี หมด คิด
ก็เปนขันธลวนๆ คิดธรรมดาๆ คิดแลวเกิดแลวดับๆ ไมมีเงื่อนตอ กิเลสเปนเงื่อนตอ
กิเลสเปนธรรมชาติที่ผลักดันใหคิดไปเรื่อยๆ เมื่อกิเลสสิ้นลงไปแลวไมมีอะไรผลักดัน
ขันธของพระอรหันตเชนสังขารขันธก็เปนขันธลวนๆ ใชไปในเวลามีชีวิตอยูเทานั้นเอง
ทุกอยางทานใชพอประมาณๆ ระงับเมื่อไรก็ได เชนอยางเขาที่ภาวนานั่งสมาธิภาวนา
นั่นละทานระงับขันธ จิตนี้บริสุทธิ์ลวนๆ แลวไมมีปญหาอะไรเลย แตความรับผิดชอบ

๑๐
ระหวางขันธกับจิตยังมีอยู เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาขันธทํางานอะไรพอประมาณแลวทานก็
ระงับ เชนเขาสมาธิภาวนานั่นละระงับขันธ ไมใหมันคิดมันปรุงเรื่องอะไร นั่นเรียกวา
ระงับขันธ เปนวิหารธรรม ความอยูผาสุกสบายในระหวางที่มีชีวิตอยูข องพระอรหันต
ทาน ทานเปนอยางนั้นนะ
มันเห็นอยางจังในใจนี้ไมสงสัย จะสงสัยอะไร พระพุทธเจาก็จา อยูในหัวใจนี้แลว
เปนอันเดียวกันแลวอยางนี้ จะไปหาพระพุทธเจาที่ไหน มันจาอยูนี้เปนอันเดียวกันแลว
เปนเหมือนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงดังเคยพูดแลว มันจะไหลมาจากที่ไหนคลองใดๆ ก็
ตาม ก็ชื่อวาน้ํานี้ไหลมาจากคลองนั้นๆ แตพอถึงน้ํามหาสมุทรแลวเปนมหาสมุทรอัน
เดียวกันหมด ไมมีวาคลองนั้นคลองนี้อีกเลย นี้จิตของผูสรางบารมีก็เหมือนกัน สราง
คุณงามความดีนี่ไหลเขาไปละนะนั่น จะไหลเขาสูมรรคผลนิพพาน ทําบุญใหทานรักษา
ศีลเจริญเมตตาภาวนาไมหยุดไมถอย มันก็คอยไหลเขาไปๆ หามหาวิมุตติมหานิพพาน
นะซิ พอเต็มที่แลวก็เขาผึงที่นั่นเลย
พอถึงมหาวิมุตตินิพพานนี้จามันแบบเดียวกัน
เปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกัน
หมด
นี้ก็เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด
ทานจะสงสัยกันยังไง
พระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลาย ทานไมไดสงสัยกัน เปนอันเดียวกันแลว นตฺถิ เสยฺ
โยว ปพฺปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกันเลยคือความบริสุทธิ์ นอกจากนั้นก็เปนไป
ตามอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร หนักเบากวางแคบลึกตื้นหยาบละเอียดก็เปนไปตาม
วาสนาของตน อันนั้นไมไดนับเขาในความบริสุทธิ์ เปนปลีกยอยเปนกิ่งกานสาขาดอก
ใบไปเทานั้น
ใหพากันพิจารณานะจิตนี่สําคัญมาก พาเกิดพาตายกองกันอยูนี้คือจิตดวงนี้เอง
ความทุกขเหลือลนพนประมาณ ไมลนที่ไหนไมมภี ูเขาลูกไหนไปแบกกองทุกข ดินฟา
อากาศตรงไหนไมไปแบกกองทุกข คือหัวใจเทานั้นเปนผูแบกกองทุกข เวลาทุกขมากๆ
มารวมอยูที่หัวใจ เวลาเบิกกิเลสตัวสรางทุกขนี้ขึ้นมา ออกมาไดมากนอยๆ ความสุข
ความเจริญความสวางไสวจะเกิดขึ้นทีจ่ ิต จะปรากฏขึ้นๆ ตอไปก็จาขึ้นมา จาขึ้นมาเรื่อย
จนอัศจรรยตัวเอง ทีนี้สุขทั้งหลายไมมีอยูในที่ใด ไมมีภูเขาลูกไหนจะไปรับความสุขเปน
คลังของความสุข ตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ทองฟามหาสมุทรไมมที ี่รับสุขรับทุกขได มี
ใจดวงเดียว ใจเปนผูรับสุขแลวรับหมดเลยที่นี่ ทีนี้มันก็ครอบโลกธาตุ เมื่อถึงขั้นที่จิต
ไดครอบโลกธาตุคือเลยสมมุติไปหมดแลวมันจาครอบไปหมดเลย นี่จิตที่ไดรับการ
ฝกฝนอบรมแลว ถาไมฝกปลอยใหเปนไปตามบุญตามกรรมก็อยางนี้แหละ
เวลานี้ชาวพุทธเรากําลังเปนบากับกิเลสตัณหานะ เปนบายศบาลาภบาสรรเสริญ
เยินยอ บาไดไมพอ บาอํานาจก็พิลึกพิลั่นทุกอยาง ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา

๑๑
บาใหญๆ สามตัวนี้หมุนหัวใจสัตวโลก เปนผูใหญเทาไรยิ่งมีความทุกขมากเทานั้น เอา
ธรรมจับปุบรูกันเลย ไมมีอะไรที่จะมองเห็นกิเลสวาเปนความทุกขขนาดไหนอยูในหัวใจ
สัตว มีธรรมเทานั้นมองเห็นหมด ใครจะใหญโตขนาดไหนก็มีแตเสกสรรปนยอลมๆ
แลงๆ ไมใชหลักความจริงคือธรรมครองใจ ถาธรรมไดครองใจแลวจาอยูนี้หมด ใครจะ
เสกสรรปนยอไมเสกสรรปนยอพอแลวทุกอยาง เปนสวนเกินทั้งหมดไมรับๆ ใหพากัน
จําเอานะ ใหฝกจิตนะ ฝกใหดีภาวนา พวกอยูในครัวนี้เราก็อนุโลมจนอกจะแตกแลวนะ
มาอยูนี้มากมายกายกอง มาทุกแบบทุกฉบับ เราก็ทนเอาๆ เพราะแกแลวไมอยากเลน
กับอะไรแลวนี่ปลอยไป ถาทนไมไหวก็วากเสียทีหนึ่ง ถาพอทนไดก็ทนไปหูหนวกตา
บอดไปอยางนั้นละ พากันตั้งใจนะ เอาละหยุดเทศน
ผูกํากับ มีการตูนครับ (เออ เอาการตูนวามา) เปนโจรปรึกษากันจะไปปลน
ครับ เพื่อนก็บอกวา “ลงมือปลนวันนี้เลยดีกวา” ภาพที่สองบอกวา “ใจเย็นๆ ตองรอ
วันศุกร” (วันศุกรมันเปนไง) เพื่อนเขาถามวา “ถือฤกษถือยามดวยเหรอ” เพื่อนอีก
คนก็เลยตอบวา “เปลา วันศุกรตํารวจแหไปสวนลุมฯกันหมด” (แหไปทําไมสวนลุม)
ก็ไปอารักขาที่คุณสนธิไปพูดที่สวนลุมพินีละครับ (ไปอารักขาคุณสนธิหรือไปอารักขา
ใคร) ไปตามคําสั่งเจานายเขานั่นละครับ
อันนี้ก็ที่ทํางานของใครไมรูละครับ บอกวา “งบกลางเรารอยหรอลงไปนากลัว
ถาไมกูมาเพิม่ เราแยแน” ที่ทํางานเขาพูดกัน ที่บาน นี่ภรรยา นี่สามี ที่บาน “ทรัพยสิน
เราเพิ่มขึ้นจนนากลัว ถาไมรีบใชเร็วกวานี้ เราแยแน” (เขาทาดีนะ ทีแรกวาอะไร
ทรัพยสินมัน เอาวาใหมอีก) “งบกลางเรารอยหรอลงอยางนากลัว ถาไมกูมาเพิ่ม เรา
แยแน” ตองไปกูฮ ะ พอที่บาน “ทรัพยสินเราเพิ่มขึ้นจนนากลัว ถาเราไมรีบใชเร็วกวานี้
เราแยแน”
หลวงตา ไป ไปนี่พากันรีบใชนะ ไมงนั้ จะแยนะพวกนี้ ใหพากันรีบใชเลยนะ ไม
งั้นแย เขาทาดีเวย (นี้คุณทองกอนโทรมา) ใหบอกไป ใหตอบไปประสาขี้เราก็มีกลัวมัน
อะไรวางี้ เขาใจไหม ใหตอบไปอยางนี้ก็แลวกัน ถาจะตอบก็ตอบวา ประสาขี้ที่เขาปามา
นั้นมันไกลมันอยูหางตัวเรา ขี้อยูในเรามันมากกวานั้น ชนะมันไดสบายเขาใจไหม เอา
อยางนั้นละ จะไปกลัวขีเ้ ขาเขาเอาขี้มาปา ขี้ของเรามันยังมีอยูนี่ ตอสูกันไดแพราบเลย
เขาใจไหม สูขี้เราไมไดเรามีทุกคนขี้อยูนี้ใชไหม ไอขี้นั้นมาเปนกอนเทากอบเทากํา
เทานั้น ขี้เราเต็มทุกคนๆ ใสมันหัวแบนไปเลยเขาใจไหม ไดยินวากลุมชายฉกรรจมัน
เอาขี้ไปปาทีท่ ํางาน แลวทางนี้ก็ตอบไปวา อยาไปกลัวขี้มันมันอยูนอกๆ ขี้เราเต็มทอง

๑๒
เรานี้จะไปกลัวมันทําไม มีทุกคน ไปกลัวขี้มันทําไมอยูนอกๆ ถากลัวใหกลัวขี้เรานี้ซิ
เขาใจไหม มันเปอนก็เปอนเรานี่เขาใจ เขาใจแลวนะ เอาละทีนี้จะใหพร
เมื่อวานนี้ที่เขามา เหรียญมันไปออกกันยังไง ล็อกเกตล็อกแก็ตนั่นนะ ที่เขามา
เกิดเรื่องอยูน ี้เมื่อวาน เขามาอานผางๆ ขึ้นเลย เขาใจไหมละ วาเขาเปนคนถูก พวกนี้
มาแยงหรืออะไรวาเปนคนผิด เวลาเราตัดสิน ใหเลิก มันผิดทั้งสองคนเลย ไดยินไหม
เมื่อวานนี้ นั่นละเปนธรรมหรือไมเปนธรรมเราพูดนี่ ก็เราไมไดอนุญาตมันขโมยไปทํา
แลวจะตั้งตัวเปนเจาของ ไปปรับโทษคนอื่นวาเขามาแยงอะไรนี้ มันผิดทั้งสอง ใหเลิก
กันทั้งสองเลย ก็มันผิดจริงๆ เราไมไดอนุญาตนี่นะ ของขลังนั้นของขลังนี้ ใหมันขลังอยู
ในนี้ซิ ขลังอยูในนี้แลวไปที่ไหนโลงไปหมด
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

