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จอมปราชญเลนกับคนโง
กอนจังหัน
เริ่มตนตั้งแตวันนี้ไป การทําบุญใหทานแบงสวนบุญสวนกุศลใหสัตวโลกทั่วแดน
โลกธาตุนะวันนี้ ทานแสดงไวใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร นาสลดสังเวชมาก เวลาเขาไป
ทําบุญใหทาน
พวกญาติพวกมิตรที่หวังพึ่งใบบุญกับคนที่มีชีวิตอยู. ..พวกญาตินั้น
หลั่งไหลเขามาขอสวนบุญสวนกุศล มีญาติมีวงศอุทิศให ผูทไี่ ปสวรรคก็เยอะ เลื่อนชัน้
เลื่อนภูมิไปเรื่อยๆ ผูที่อยูต่ําขึ้นมาๆ ในติโรกุฑฑกัณฑสูตร ผูที่หนาเหี่ยวกลับไปนี้ก็
เยอะ เพราะญาติใจดําไมไดทําบุญใหทานแกญาติของตน อุทศิ สวนกุศลใหแกญาติของ
ตน มาก็มาดวยความหิวโหย กลับไปดวยความใจดําน้ําขุน ดีไมดีสาปแชงญาติเสียดวย
มีในคัมภีร
เราเห็นเหตุการณนี้จึงตองไดทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสัตวทั่วแดนโลกธาตุ ให
เปนญาติอันเดียวกันหมด ใครมาทําบุญๆ ใหทานนี้กองบุญกองกุศลกองใหญกระจาย
ไปทั่วหมด ใหไดสมหวังทุกคนทุกราย ไมวาเปนญาติของใครๆ เราเปนญาติดวยกัน
หมด แผสวนกุศลนี้ใหถึงกันหมดเลย นี่ละที่พาพี่นองทัง้ หลายทํามีหลักมีเกณฑมาอยาง
นี้ ทีนี้ใหพร
หลังจังหัน
ยานี้ยาอะไร สุมสี่สุมหามาใหกินตลอด เลยเปนที่ทดลองยา ยาอะไรเอาไปไม
เอา กินตลอดก็ไมเห็นมันดิบมันดีอะไร เปนบาไปกับยา รําคาญนะเรา ไมเปนตัวของตัว
บางเลย เอะอะจามฟกวิ่งหาหมอๆ จามไมได ไอไมได หายใจแรงไมได นีไ่ มสบายแลว
วิ่งหาหมด ไมเปนตัวของตัวเลย ทุเรศเอามากจริงๆ ไมเปนตัวของตัวเลย ยั้วเยี้ยๆ เต็ม
โลก จิตใจถามีธรรมเขาแฝงจะแข็งแกรงนะ อันนี้มีแตกิเลสออนปวกเปยกๆ จามฟก
ไมได ยานี่แกอะไรก็ไมรู เรารําคาญนะเอานั้นมาใหกินเอานี้มาใหกิน ก็ออกบางละ คือ
รําคาญตอรําคาญเลยออกโปงปางๆ ใครหลบไมทันใหมันหงายไปเลย
ที่พูดเหลานี้เคยฟดมาแลว ไมไดมาโมเฉยๆ จนกระทั่งพอแมครูจารยเอายามา
ใหกิน ยาอะไรมาไมกินๆ ทานใหยาเอามาใหเราก็ไมเอาไมฉัน พระทานถือกลับคืนไป
ทานเอามาเอง นั่นเอาขนาดนั้นนะ เอาๆ ยานี่เมืองสวรรคสูไมได เวลาทานจะเอาเรา
มัดเขามาๆ คือนอนแนวอยูในแคร ทานเขาไปหาเองเลย ยานี่ยาเมืองสวรรคสูไมได กิน
เดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เลย เอาๆ ยื่นเขามาเลยทันที ตกลงก็ตองไดฉันเราจะวาไง เพราะ
ความเคารพ อะไรๆ ก็ตามถาเปนของพอแมครูจารยนี้หมอบทันทีนะเรา คนอื่นมาแตะ
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ไมไดนะ บิณฑบาตกลับมาปบ เอาบาตรปดฝาไวแลวนี่ มีอะไรจัดปุบปบๆ เอาฝาปด
แลวเอาผาอาบน้ําปด ทําอยูคนเดียว ไมใชคุยนะ พระยั้วเยี้ยๆ พิจารณาซิ ทําคนเดียว
ไมใหใครรูละ พอแมครูจารยรูจนได เห็นไหมละ บทเวลาทานจะใสบาตร ทานเอาเวลา
จนตรอก นั่งเตรียมพิจารณา ทานเตรียมไวแลวอาหารในบาตรที่จะใสบาตรเรา อาหาร
ในบาตรก็เรานั่นละเปนคนจัดให ก็รูหมดละซี เอา ใสบาตรๆ ขึ้นนะ ปุบปบถึงแลว นี่
ไดฉันใหหมดทุกครั้ง ถาเปนทานทําเองหมอบเลย เพราะเรื่องจอมปราชญทําอะไรๆ มี
เหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ ไอเราทําแบบเซอๆ ซาๆ ถึงจะวาเด็ดก็เด็ดแบบเอาหัวชนฝา
มันผิดกันนะ
อยางนี้ละเรื่องหยูกเรื่องยา เด็ดหรือไมเด็ด เปนอยางนั้นนะ ไมมียาติดยามเลย
แตกอนยาก็ไมคอยมี ถึงไมคอยมีกับที่ไมสนใจกับยาเลย เขากันไดปุบเลย เอา เวลามัน
เปนโรคมันจะมาจากไหน พวกสัตวสาราสิงเขาไมเห็นมีโรงพยาบาล เขายังสืบทอดกัน
มาไดจนกระทั่งทุกวันนี้ มนุษยทําไมถึงจะออนแอนักหนา นั่นเอาละนะ ไมมียาติดยาม
เลย ซัดเปรี้ยงๆ แตจิตมันเด็ดนะไมใชธรรมดา นี่ละอํานาจของธรรมกับกิเลส
ไมเชนนั้นแกกันไมตก ที่พูดเหลานี้เด็ดมาแลวทํามาแลวทั้งนั้น ไมใชมาคุยวอๆ นะ
อยางพอแมครูจารยเอายามาให บอกวายาเทวดาสูไมได ยืน่ เขามาทันที เอาๆ
ฉันเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ ทานวางั้น เราก็ฉัน พอเราฉันเสร็จแลว ทานไมเคยถามวายาที่ให
นั้นเปนยังไง เราก็ไมเคยพูดเลยวายาเม็ดนั้นเปนยังไง อยางนัน้ ละเวลาทานเอา ทานเอา
ในความใจเด็ดใจขาดมุงตอธรรม ทานมุงอยางนั้นนะ เลหเหลี่ยมหลายสันพันคมของ
ธรรมตองทันกับกิเลส ทานมาเกี่ยวของกับเรา จอมปราชญมาเราตองไดพิจารณาเต็ม
เม็ดเต็มหนวยทุกอยาง ไมใชสุมสี่สุมหานะ
อยางอาจารยมหาทองสุก ที่เขียนไวในประวัติหลวงปูมั่น ทีอ่ ยูเชียงใหมนั่นนะ
อาจารยมหาทองสุกเปนเจาอาวาสวัดสุทธาวาส แตกอนอยูกับทาน ทานเปนคูทุกขคูยาก
กัน อาจารยมหาทองสุกเปนคูทุกขคูยากกับพอแมครูจารยมั่นเรา ไปหาพวกนี้ทีแรก
พวกขมุ มูเซอร พอทานไปที่นั่นเขาประชุมกันเลย นี่เสือเย็นสองตัวจะมาอะไรในบาน
เรา ใหพากันระมัดระวัง เขาประกาศกันเลย ทานอยูในปาทานรูแลว บอกวาตุเจาสอง
องคนี้เปนเสือเย็น จะทําความพินาศฉิบหายแกหมูบาน รายใดคนใดหญิงชายใดก็ตาม
จนได อยาไปไวใจ ประกาศลั่นเลย ใหพากันคอยสอดสองดูแล อยาไปไวใจตุเจาเสือ
เย็นสองตนนี้
ทานทราบแลวทานอยูในปา พอตอนเชามานี้ทานพูดขึ้น นี่ทานมหา หมายถึง
อาจารยมหาทองสุก เวลานี้เขาตําหนิวาเราเปนเสือเย็น เขาประชุมกันแลวเมื่อคืนนี้ วา
เราสององคนี้เปนเสือเย็น เขาไมไวใจ ใหแตงคนเขามาดูเหตุการณ สังเกตเหตุการณ
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ตลอดเวลาทีละสามสี่คนๆ แตผูหญิงไมใหไปเด็ดขาด ใหไปแตผูชายไปสังเกตการณ นี่
ทานเลาใหฟงไมใชคนอื่นเลา เขาวาอยางนั้นแลวจะวายังไงทานมหา เวลานี้เขากําลัง
สรางความเลวรายตอเขาโดยไมรูสึกตัว เขาหาวาเรานี้จะเปนพิษเปนภัยตอบานเขา เรา
จะไปไหนไมไดนะ นั่นเห็นไหมละ เราตองอยูนี้จนกระทั่งเรื่องบรรเทาเบาบางลงไปแลว
เราจะไปไหนคอยไป
ถาเราไปตอนที่เขากําลังตําหนินี้ พวกนี้ตายแลวจะไปเปนสัตวเปนเสือกันหมด
ทานวางั้น เอา อนุเคราะหเขาไป อยูยังไงกินยังไงก็กิน ความชั่วยอมไมชนะความดีละ
ความดีชนะความชั่ว ธรรมชนะครอบโลกธาตุ นั้นเปนเรื่องความรูความเห็นของเขา
เปนธรรมดาของคน แตความรูของเราเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอรรถธรรมใหทนไป มี
อะไรก็ทน
ที่อยูนี้ทานไปหาใบไมมาเย็บภาวนาอยู คือเขาไมสนใจที่จะมาทําให เพราะเขา
ถือวาทานเปนขาศึกตอเขา ทานก็ทนเอา เอาใบไมมาเย็บๆ พอไดอยู ทานเตือนอาจารย
มหาทองสุก ทานมหาอยาไปเปนกังวลนะ เรื่องโลกเขาเปนอยางนั้นละ เรื่องธรรมเปน
อีกอยางหนึง่ เวลานี้เขากําลังคิดไมดีตอเรา เปนความคิดของเขา ใจของเราดี
ตลอดเวลาไมมีอะไรเสียหาย อันดีนี้ละจะไปกระจายใหเขาดีดวย เห็นไหมทานวา เอา
ทนเสียกอน ทนทุกขทรมาน เขาก็แตงคนมาสังเกตการณ ทานก็เดินจงกรมของทาน
อยากนั่งภาวนาทานก็นั่งของทาน เดินไปตามปาตามซอกแซก ก็ไมมีใครมาทําใหนี่ นี่
ความทุกขของหลวงปูมนั่ เปนอยางนั้นละ
เขามาเขาก็มาเดินดูอยูขางนอก ทีละ ๓ คน ๔ คนเดินดู ทานก็ไมสนใจเขา
เพราะทานรูหมดแลวเรื่องราวของเขา ครั้นนานเขาๆ หัวหนาบานเขาก็ประชุมลูกบาน
วาไงที่จัดการกันใหไปดูเสือเย็นสองตัวนั้น ไดผลยังไง คนหนึ่งเขาคงจะโมโหทา เขา
ตอบออกมาอยางปางๆ เลย ไปสังเกตการณไดเหตุผลกลไกอะไรมาบางไหม ไป
สังเกตการณตุเจาเสือเย็นสองตัวนี้ ทางนี้ก็ขึ้นผางเลยคนที่เขาไปสังเกตการณ เขาคง
โมโห เขามีนิสัยอยูนะนั่น มันจะไดเหตุไดผลอะไร ขึ้นเลยทามกลางในหมูบาน มีแต
พวกเราจะตกนรก เขายังรูนรกนะ ไปสังเกตทานไปดูทานเวลาไหน ทานไมไดสนใจกับ
เราเลย เสือเย็นทําไมจะเปนอยางนั้น มากี่เดือนแลวอยูนี้นะ ไดเหตุไดผลอะไร ทานก็
เรียบของทาน ทานไมไดสนใจกับเราเลย
พระที่เปนเสือเย็นเปนภัยตอโลกจะไมเปนอยางนั้น หือ วางั้นหรือ เขาประชุม
กันนะ ก็อยางนั้นแลว เอา ถางั้นก็ใหไปถามทานดู คือทานทําวิธีตางๆ บางทีไปเห็นทาน
กําลังเดินจงกรม บางทีทา นก็นั่งภาวนาอยู ใหไปสืบถามเสียกอน นี้ใหไปสังเกตการณๆ
ไมทราบวาสังเกตอะไร ทานไมเห็นมีโทษมีภัยอะไร ไปหาสังเกตผูรายชายโจรนั้นดีกวา
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จะไปสังเกตตุเจาหลวงสององคนี้ วางั้นนะ เอา งั้นไปถามดู ใหไปถามทานวาทานมี
ความมุงหมายอะไร ทานทําอยางนั้นๆ เพราะเหตุใดๆ ไปถามดู เขาก็มาหาทาน แต
กอนเขาไมเขามา เขายืนอยูรอบๆ ที่ตุเจามาอยูที่นี่ มายังไงๆ มาถามก็ถามแบบจอม
เซอนั่นแหละกับจอมปราชญ
ตุเจามาอยูนี้ทําอะไร เดินนั่นเดินอะไร คือทานเดินจงกรม นั่งหลับตาปงนั่น
หลับอะไร ออ พุทโธหาย ขึ้นนะ พุทโธหายเลยหาพุทโธ พุทโธเปนยังไง เปนดวงสวาง
ไสว ทีนี้ทานไดโอกาสแลวนะ ทานจะชี้แจงใหเขาไปทําดู เขาก็พอใจตัง้ หนาตั้งตา พอ
กลับไปบาน เห็นไหม ขึ้นเลยนะ คนที่กําลังโมโหแรงๆ นั่นละ เห็นไหมไปฟงเทศนทาน
ทานวาพุทโธหาย ทานไมไดมาเปนอันตรายตอผูหนึ่งผูใด ทานวาทานหาพุทโธหาย
แลวเวลาถามทานหาชวยไดไหม ทานบอกหาชวยไดทั้งบานเลย นั่นเห็นไหมละ เสือเย็น
จะเปนอยางนั้นหรือ
ทานวาพุทโธหาย แลวจะหาชวยไดยังไง ทานใหระลึกพุทโธๆ อยูกับหัวใจ ให
รูอยูกับใจ พุทโธๆ อยูน ี้ หากันอยูที่นี่พุทโธจะมาเอง ทานวา นั่นเห็นไหมละพุทโธทาน
หาย ตกลงเขาก็มาหาพุทโธละซิ หัวหนาบานเขาเปนกอนเพื่อนเลยนะที่นี่ หาพุทโธๆ
ทานสั่งไมใหสงออกนอก ใหหาพุทโธอยูภายในแลวธรรมทานจะมาเอง พุทโธหายพุทโธ
จะมาเอง ใหนึกพุทโธๆ อยูนี้ เขาทํานี้มันก็ลงจาเลยที่นี่ พอลงจาลงไปแลวแกรูจิตคน
อื่นซิ โอโห กราบเลยทีเดียว พอออกจากที่แลวกราบเลย โถ ตุเจาเสือเย็นอยางไรอยาง
นี้ ความสวางไสวทานครอบโลกธาตุนูนนะ เห็นไหมละ ทางนี้ดู เห็นความสวางไสว
ครอบโลกธาตุ โอย พวกนี้มันจะไปตกนรกกันทั้งหมดแลว
ตื่นเชามาก็รีบประกาศเลย พวกเรานี่ผิดกันทั้งหมด เราไดเห็นแลวทานสอนให
หาพุทโธ เราไดหาแลวเราไดปรากฏแลวเมื่อคืนนี้ เดนชัดมาก จานี้แลวสงไปดูจิตทาน
จิตทานครอบโลกธาตุ เสือเย็นจะเปนอยางนั้นหรือๆ ถึงไดลงใจกัน ทีนี้แมที่สุดพวก
สัตวพวกอะไรมาหากิน พวกหมูพวกอะไรมากินเผือกกินมันในสวน พอกําหนดมันเห็น
หมดเลยคนนี้นะ สวนจิตตุเจาหลวงสวางจา จึงมาขอโทษ เขาก็รูจักขอโทษเหมือนกัน
นะ
นี่เราสรุปเอาเลยนะ พุทโธทานหายเปนอุบายสอนคน เขาหาพุทโธไดคนเดียว
เทานั้นทีนี้กระเทือนหมดในหมูบานเขา ไมมากละ หาหกเจ็ดหลังคาเรือน เปนหยอมๆ
เขาก็มาหากัน เขามาใสบาตร ใครมาทางไหนก็ตาม มาขางหลังนี้เขาเอาขันใสบาตรชน
เลย ทานหันไปรับบาตรทางนี้มันชนทางนี้ หันไปรับบาตรทางนี้ชนทางนี้ ทีนี้ลงเลยที่นี่
ลงแลว ที่พักที่อยูเขาทําเองใหหมดเลยเชียว แลวทําดวยตําหนิดวย นี่เหมือนคอกหมู
คอกหมาอยูไ ดยังไง ทานก็เฉยเสีย เขามาทําใหเรียบวุธเลย
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ทีนี้เขาลงใจแลวหัวหนาเขารูจริงๆ รูวาระจิตของคนอื่นของใคร รูหมด เวลา
ทานจะมาก็อยางที่เลาใหฟง ตัง้ แตฉันจังหันเสร็จแลว ที่จะลาเขามาก็เพราะถูกนิมนต
จากเจาคุณธรรมเจดียใหมาอยูที่อุดร โอย เขารองหมรองไหประชุมกัน ทานก็พูดเหตุ
พูดผลใหฟงเรียบรอย ลงใจแลว เอา ใหทานไป ไปเขาก็นั่งจอ พอคนหนึ่งพรึบก็พรึบ
เลย คนหนึ่งฉวยเอาบาตร คนหนึ่งฉวยเอาบริขารอื่น เฮาบฮื้อไปๆ แลวเอาทานกลับมา
ที่เกา ทานก็มาสอนอีกเอาอีก พอลงใจแลว เอาไป ทีนี้เอาอีก จนบายสามโมงทานถึงได
ออกทานวา นั่นเวลาเขาลงแลวเปนอยางนั้น
นี่ละอาจารยมหาทองสุกที่วาเปนคูทุกขคูยากกับหลวงปูมั่น อาจารยมหาทองสุก
นิสัยทานนิ่มนวล ออน นิสัยพอแมครูจารยนี้เด็ดขาด เวลาเจ็บไขทานไปถามก็รองแอๆ
ทานก็เอาเสียบาง ทานทดลองยาทานนะ เอาขนานนี้ใสดูกอน เปนยังไงเปนพระทั้งองค
ภาวนาอยูในปาในเขา นาจะพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาซึ่งเปนอริยสัจกับตัวได นี้มาทีไรมี
แตแอๆ อยางนี้ ใหเปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหหมด ทานใสเอา เปลื้องสบงออกไปเอาผา
เอาซิ่นผูหญิงมานุง จะไดพอดีกับนิสัยปวกเปยกออนแออยางนี้ พอวาอยางนั้นแลว
อาจารยมหาทองสุกรองไหนะ ทานใสเปรี้ยงๆ โอ ขนานนี้ไมไดผล แนะทานรูแลว ทาน
ใสเปรี้ยงๆ ทางนั้นรองไหตอหนาเลย
เปนถึงขนาดมหา ความรูทําไมเปนอยางนี้ สูผูหญิงไมได เพราะฉะนั้นตอง
เปลี่ยนเครื่องนุงหมทั้งหมด เอาเครื่องผูหญิงเขามาใสจะเขากันได พอวาอยางนั้น
แทนที่จะคึกคักไดผล เลยรองไห วิธนี ี้ไมไดผล เปนอยางนั้นนะ คราวหลังทานพลิกใหม
ทีนี้มีแตความนิ่มนวลออนหวาน อยางนั้นนะทานทํา อาจารยมหาทองสุกอยูกับทาน
คูทุกขคูยากทานแหละ อาจารยมหาทองสุกนิสัยทานนิ่มนวลมาก ทานเปนคนสระบุรี
บานอะไรแตกอนจําได เดี๋ยวนี้ลืมหมดแลว นิสัยทานนิ่มนวลมาก ดุใครวาใครไมเปน
นิ่ม ก็พอดีกับพอแมครูจารยมั่นเด็ดละซิ มันเขากันไมได มาขูทีไรรองไหๆ ทานเลย
พลิกยาขนานใหมเรื่อย ขบขันดี ทานมาเสียที่วัดสุทธาวาส
บางคนอาจคิดวาเปนมหาบัวก็ได
ตอนนั้นเราเรียนหนังสือยังไมไดเปนมหา
อาจารยมหาทองสุกนี่ละ เปนถึงขนาดมหาทานวาอยางนั้น ทุกสิ่งทุกอยางสูผูหญิงไมได
จึงใหเปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหหมด ทางนี้รองไหเลย เปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหหมดไมให
มีพระมีแตผหู ญิงพอดีกนั รองไหเลย พลิกใหมทานหาอุบาย เพราะคนหนึ่งไมมีกิเลส
คนหนึ่งคลังกิเลส พูดทุกอยางมีแตการทดลองทั้งนั้น ทานไมมีไดมีเสียอะไร ทาน
สมบูรณแบบทุกอยาง พลิกทางนี้ไมไดพลิกหาทางนี้พลิกหาทางนั้นอยูอยางนั้นแหละ
จอมปราชญเลนกับคนโงจอมโง เปนอยางนั้น
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ทีนี้ก็มาถึงเรา อันนั้นทานอาจารยมหาทองสุก อันนี้อีตาบัวเปนมหาเหมือนกัน
ไปอยูก ับทาน ทีนี้ทางนี้มันเด็ดละซิ ทานใหพระเอายามาใหเราฉันเราไมฉัน วางี้เลย
พระก็เอายากลับคืนไปหาทาน ทานถือมาเองนะ เอาๆ ยานี่แดนสวรรคสูไมได กิน
เดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เลย เอาๆ ไสเขามาเลย เราก็ตองฉันเพราะความเคารพ พอฉันแลว
ตั้งแตบัดนั้นมาทานก็ไมเคยถาม ยาเปนยังไงฉันลงไปแลว เราก็ไมเคยคิดกับมันพูดกับ
มันจนกระทั่งปานนี้แหละ นั่นเปนยังไง ตางคนตางเด็ด ถาเด็ดเสียจริงๆ ทานก็เอา
อยางนั้นพอแมครูจารยมั่น
สําหรับเราไมไดคุยนะ มีแตทานรั้งเอาไวๆ เพราะมันเด็ดจริงๆ นี่ละที่วาเราเปน
นักตอสูกับทาน แชมเปยนฟดกันบนเวทีคือเรา ถามไปหาครูบาอาจารยองคใดก็ตาม
ไมเคยมี บอกอยางนั้นละ ที่ลูกศิษยลูกหาจะมาฟดกับครูขนาดนี้ อยางเรานี้ไมมี ถาม
ยอนหลังไปหาครูบาอาจารยทั้งหลาย บอกวาไมมี มีองคเดียวนี้ นี่เพราะอะไร คือเรา
ตองการความจริงสุดสวนตั้งแตไปหาทาน ทานกางเรดารดูแลวเปนความตั้งใจขนาด
ไหน เราถามหาหลักหาเกณฑจริงๆ ถาไมลงการปฏิบัติมันก็คาราคาซังไมมีน้ําหนัก ถา
ลงตรงไหนแลวทุมเลยๆ ถาลงใจ พอทานวาอยางนั้นยอมรับแลวหมอบเลย นี่ละลง
แลวนะนั่น ขัดอยูตรงไหนเอากันอีกๆ อยูอยางนั้นตลอด จึงวาเปนแชมเปยนเถียงกัน
เถียงหาหลักหาเกณฑหาเหตุหาผล พอลงใจแลวก็แบบนั้นเลย ผึงเลยทีเดียว จึงวามัน
ผาดโผน ทานไดรั้งเอาไว
ยกตัวอยางเชนนั่งตลอดรุงอยางนี้ ได ๙ คืน ๑๐ คืนนะแตไมไดติดกัน เวนสอง
คืนบางสามคืนบาง นั่งทีไร คนเรามันไมไดโงตลอดเวลา เวลามันจนตรอกจนมุมนี้
สติปญญามันจะมาของมันเองชวยตัวเอง เราโงขนาดไหนเวลานั้น แตเวลาทุกขเวทนา
โหมเขามามันจะเผาคนใหตายทั้งเปนนี้ สติปญญามันก็ออกรับกันๆ สติปญญาเปน
เรื่องอริยสัจ พิจารณาทุกขสัจคือเจ็บไขไดปวยมันก็ลงกันได จิตลงผึงเลยเชียวนะ นั่น
เปนครั้งแรกละเราที่จิตลงขนาดนั้นไมเคยมี วันนั่งตลอดรุงคืนแรกเลยละ ลงแบบ
อัศจรรยเลย โอโห ทําไมเปนยังนี้ นี่ละมันฟดกัน
ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งอยูไมไดนะ จะทนเฉยๆ ทนไมได สติปญญาตอง
หมุนตลอดเลย อันนั้นมากเทาไรทางนี้ยิ่งหมุนเขาไป พอมันรอบเขาแลวมันก็ลงผึงเลย
ตอนบายๆ ขึ้นไปหาทานเลาเรื่องถวายทาน ทานก็ยุละที่นี่ เออ มันตองอยางนั้นละที่นี่
ไดหลักแลว เราไมลืมนะ เอา อัตภาพนี้มันไมไดตายถึงหาหนนะมันตายหนเดียวเทานั้น
เอาทีนี้ไดหลักแลวเอามันลงไป ทานวางี้นะ ไอหมาตัวนี้ก็ทั้งจะกัดจะเหา ใบไมสดใบไม
แหงรวงลงมาไมไดนึกวาเปนคูตอสูกจ็ ะซัด เปนอยางนั้น เอา คืนตอไปเอาอีกทานก็ชม
ครั้นนานมาๆ หลายคืนเขาไปทานเปนแตฟง เรายังไมรูตัวนะนั่น แตเราไดอัศจรรยทุก
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คืนที่นั่งตลอดรุงๆ เลาถวายทานเต็มกําลังความสามารถ ทานฟงทานก็ออ นลงๆ ความ
ชมเชย
บทเวลาทานจะรั้งนะ พอขึ้นไปกราบ สารถีฝกมาขึน้ เลยนะ ถามาตัวไหนมันคึก
มันคะนองมากเขาจะตองฝกทรมานอยางเต็มที่ ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ํา
ไมใหกิน แตการฝกทรมานเขาจะเอาอยางหนัก จนกวาวามานี้คอยลดพยศลงๆ การฝก
ทรมานเขาก็คอยลดลงตามสัดตามสวน
จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานไดแลวการฝก
ทรมานแบบนั้นเขาก็หยุดไป เทานั้นพอ เรายังเสียดาย มันสดๆ รอนๆ นะ เราอยาก
ทราบวาไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงมันไมรูจักประมาณอยากใหทานวา ทานไมวาละความ
พอเพียง ก็เราเห็นแลวในตําราวาไง
ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงนะ ไมงั้นมันจะเอาอีกนะนัน่ ก็คิดดูซิจนกน
แตกกนเลอะหมด เลอะก็เลอะกิเลสไมแตกไมถอยนูนนะ จึงวามันผาดโผนมากทาน
ตองรั้งๆ กับเรานี้สวนมากมีแตรั้ง ที่จะใหไสเขาไปเพราะความขี้เกียจขี้ครานนี้ เราพูด
ไดอยางเต็มปากไมมีวางัน้ เลย เพราะมันจริงจังมากทุกอยาง นี่ทานก็รั้งเอาไว ถาอยูใน
สมาธิติดสมาธิจนแกะไมออก ไสลงก็ไมลงเหมือนหมูขึ้นเขียงทานก็ไลลง สติปญญามี
ทําไมไมเอามาใช มาใชทําไมสมาธิหมูขึ้นเขียง สุขในสมาธิเทากับเนื้อติดฟน เนื้อติดฟน
มีสุขขนาดไหน เอา เทียบมาทานวางี้นะ นี่ละสุขในสมาธิก็แบบเดียวกันนี้ ทานจะนอน
ตายอยูในนั้นเหรอ นั่นเห็นไหม
ทานพูดกับเราทานไมไดพูดออนแอนะ ที่เด็ดนี้เด็ดใหเขากันไดกับนิสัยเขาใจ
ไหม ถาพูดธรรมดานี้เหมือนพอกับลูก อยูกันธรรมดานี้พูดคุยกันธรรมดาเหมือนพอ
กับลูก เมตตาสงสารนี้ชวนสนิทสนมเหมือนพอกับลูก พอหมุนเขาไปธรรมะนี้เปรี้ยง
เลยหลบไมทัน เปนอยางนั้นทุกครั้งกับเรา พอไลออกจากสมาธินี้ก็เถียงกันเสียจน
แหลก จนกระทั่งลงมาแลว เอ นี่ก็เราไปมอบกายถวายตัวตอทานแลว ทุกสิ่งทุกอยาง
มอบกายถวายตัวตั้งแตมาถึงทีแรกแลว แลววันนี้ไปเถียงทานไดยังไง มาพิจารณา แต
เรื่องทิฐิมานะก็ไมมีละ คือมันติดสมาธิมันเหนียวแนน ทานแกะออกมันไมออก ทานก็
ใสเอาแรงๆ ละซิ
ถาหากวาจะถือทานเปนครูเปนอาจารยฟงเสียงทานซิ จะมาเอาตั้งแตความรู
ความเห็นของตนใชไดยังไง ถาอยางนั้นแลวมาหาทานทําไม ทีนี้ก็ลงละ หมุนเขามา
ทานบอกอยางนั้นทานไลลงจากสมาธิ ปญญามีทําไมไมเอามาใช แกกิเลสแกดวย
ปญญาตางหากไมไดแกดว ยสมาธิ สมาธิเปนแตเพียงวาตีกิเลสใหสงบตัวเขามา เพื่อ
ปญญาจะไดเขาไปตีตอนตีใหมันแหลกตางหาก ปญญามีทําไมไมเอามาใช ปญญา
ตางหากนะแกกเิ ลส สมาธิไมไดแกกิเลส ใสเปรี้ยงๆ เขาไป ทีนี้ก็ออกละยอมรับทาน
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เวลามันออกมันก็ผางอีกละออกทางดานปญญา ออกจนกระทั่งไมไดนอน กลางคืนนอน
ไมหลับเลย กลางวันก็ไมหลับมันจะตายที่นี่ ออนนี่นะออนอยูใ นหัวอก
คือจิตมันทํางานอัตโนมัติของมันไมมีเวลายับยั้ง นอนอยูจิตทํางานอยูกับกิเลส
กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบ นหัวใจ นั่งอยูกฟ็ ดกันทําไงก็ฟด อิริยาบถทั้งสี่เวนแตหลับ มี
แตอิรยิ าบถระหวางธรรมกับกิเลสฟดกันตลอดเวลาเลย นี่ถึงขั้นมันออก นี่ก็กลับไปหา
ทานอีก ที่พอ แมครูจารยใหออกพิจารณาทางดานปญญามันออกแลวนะ ออกยังไงทาน
วางั้น ก็มันพิจารณามันไมไดหลับไดนอน กลางคืนก็ไมไดนอนเปนคืนๆ ไมนอน
กลางวันยังไมนอน นั่นละมันหลงสังขาร นั่นเอาแลวนะ นั่นละมันหลงสังขาร ทางนี้ขึ้น
เลย ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขารเขาอีกเลย ทีนี้หมอบนะเงียบ
คําวาหลงสังขารไดแก สังขารของเรานี้คิดเปนธรรมเพื่อแกกิเลส เมื่อมันผาด
โผนโจนทะยานไปไมรูจักความพอดี สังขารฝายสมุทัยมันแทรกเขามาๆ เราไมรูซิ เวลา
มันผานไปถึงรูทีหลัง จากนั้นก็เอาเสียจนจะเปนจะตายแลวเขาพักสมาธิทหี นึ่ง ถามันไม
เปนไมตายจริงๆ มันไมเขาพักนะมันเพลินทางปญญา แกกิเลสมันเพลินเรื่อยๆ นี่เรา
พูดถึงเรื่องสติปญญาเรื่องธรรมฆากิเลส ถึงกาลเวลาธรรมฆากิเลสแลวกิเลสอยูไมได
เลย เปนอัตโนมัติเหมือนกัน
เราก็ไมเคยคิดแตกอนวา กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมันทุกตัว
สัตว แตเวลามันมาเปนกับหัวใจเรา ตอนที่วาสติปญญาเปนเรื่องฝายธรรมฆากิเลส อยู
ที่ไหนฆาตลอดไมมีหยุดมีถอยเลย จึงได ออ นี่กเิ ลสเวลามันมีอํานาจมากอยางมันมีอยู
บนหัวใจเรามันก็ทําลายเราตลอดเวลา หลงไปตามมันตลอด ทีนี้เวลาตามฆากิเลสฆา
ตลอดอีกเหมือนกันเปนอัตโนมัติ จากนั้นก็กาวเขามหาสติมหาปญญาพุงเลยเชียวจน
ผานปงเลย เราหมอบราบใครสอนถูกตองไดยงิ่ กวาพอแมครูจารยมั่น เราถึงเทิดทูนสุด
หัวใจตลอดมา สดๆ รอนๆ ไมมีบิ่นมีอะไรเลย สมบูรณแบบตลอดเวลาเพราะทานสอน
หมด เวลาตอสูกับทานก็ฟาดกันเต็มเหนี่ยว ไมมีลูกศิษยคนไหนจะเกงยิ่งกวาลูกศิษย
บาคนนี้ เวลาลงก็ลงอยางนั้นอีกละ
ทีนี้ถึงวาระสุดทายเวลาทานเจ็บไขไดปวย เอาอีกนะที่นี่ เวลาทานเจ็บไขไดปวย
เราจะตองติดแนบอยูกับทานเหมือนเงาเทียมองคทานละ
ทานไมไดบอกใหใครมา
เปลี่ยนตัว ไอเราก็ไมสนใจกับใครที่จะมาเปลี่ยนตัวเรา ทุกขยากลําบากขนาดไหนทาน
ทุกขขนาดไหน เราไมไดเปนคนไข ทานเปนคนไขทานทุกขมากกวาเรา นั่นเอาอยางนั้น
ทานไมไดนอนเราไมนอน แตทานก็ไมเคยพูดวาใหหาองคอื่นมาเปลี่ยนบาง ทานมหา
ดูแลรักษาอยูตลอดเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหองคอื่นมาเปลี่ยนบาง ทานก็ไมเคยพูด
เราก็ไมเคยสนใจกับใคร เอาเปนเอาตายเขาวาเลยตลอด

๙
เวลากลางคืนทานหนักมากนะทานเปนวัณโรค แตกอนวัณโรคแกไมตก ทีนี้เวลา
กลางคืนมันหนาวเดือนพฤศจิกา พอมันหนาวหนาวมากไอมาก นี่กะละมัง สําลี เอามา
วางขางๆ เราอยูในมุงกับทานสององค เราเอานิ้วนี้ละกวานเขาไป กวาดชวยทาน ตลอด
รุงก็ตลอดรุงอยูอยางนั้นตลอด พระทานก็อยูนอกมุง เรายื่นอะไรไปทานจะจับปบๆๆ
สวนในมุงมีแตเรากับทานเทานั้นแหละ ถึงคราวอันนั้นมาก็เปนอยางนี้ละ เราก็ไดชม
เจตนาของเราที่มีความเทิดทูนรักทานนี้สุดหัวใจ เราจึงไมสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยนตัว
ทานไมไดนอนเราไมนอน ทานก็ไมเคยเรียกหรือเคยขอเปลี่ยนตัวคนอื่นใหมาทํางาน
แทน เพื่อไปพักผอนบางทานก็ไมเคยพูด เราก็ไมเคยสนใจ ฟาดตลอด
กลางคืนที่ทา นหลับ บางทีมีหลับบาง เราออกไปเดินจงกรมขางๆ นี้ ตาม
ธรรมดาเราจะใหใครทราบเมื่อไรเราไปเดินจงกรมตรงไหน นี้ตองบอกใหทราบ ผม
ออกจากนี้ผมจะไปเดินจงกรมอยูตรงนั้น หากทานตื่นเมื่อไรใหรีบไปเรียกผม หรือทาน
ถามถึงใหไปเรียก พอลืมตาขึ้นทานมหาไปไหน นั่น ทานมหาไปไหน ปบเขาเลยๆ ถึง
ไหนถึงกันตลอด จนกระทั่งวาระสุดทาย เรียกวาสุดหัวใจที่ไดปฏิบัติอุปถัมภอุปฏฐาก
ทาน ดวยความรักความเลื่อมใสความเทิดทูนสุดหัวใจไมมีที่ตองติ เอาเต็มเหนี่ยว ทาน
ก็หลุดมือเราไปดวยความเทิดทูนทานนั่นละ
นี่ละวาระสุดทายที่ไดปฏิบัติตอ ทานก็
เรียกวาเปนเงาเทียมตัวเลย พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน ไมถามหาใครนะ พระทั้ง
วัดเราไมไดคุย ทานมหาไปไหนละ พระจะวิ่งปบไปเลย เราเขามุงปุบเลยเทานั้น
นี่ฟงเอาซิเปนคติตัวอยางดีไหมวันนี้ หรือมาโมมาคุยใหทานทั้งหลายฟงเหรอ
ระหวางศิษยกับอาจารยเราไดสุดกําลังความสามารถของเรา เราไมมีที่ตองติกับพอแม
ครูจารยมั่นนี้ สมกับที่เราลงทานเต็มสัดเต็มสวนแลวทุกอยาง เวลาปฏิบัติตอทานก็เปน
แบบนั้นละ ตอนนั้นทานเพียบทางธาตุทางขันธทานจะนิพพาน ไอเราก็เพียบทางจิตใจ
ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันไมไดหลับไดนอน พอออกจากนี้ปบเขาทางจงกรม ออก
จากทางจงกรมเขาปบๆ เพราะทางนี้มันก็หมุนของมันตลอด เปนอยางนั้นละ เอาละพูด
เทานั้นละวันนี้
เรื่องการทําบุญที่วานี้เราเอาเหตุผลกลไกมาจากธรรม ไดทําเพื่อพี่นอ งทัง้ หลาย
ทั่วประเทศไดทั่วถึงกัน การแจกทานอุทิศสวนกุศลให นี่เปนกุศลอันยิ่งใหญของเราที่
รวมหัวกันสราง แลวแผสวนกุศลใหสัตวทั้งหลาย ไมวาญาติวามิตรไมญาติไมมิตร ให
ไดรับสวนกุศลทั่วหนากัน เขาใจไหม นี่ที่วาเราทําบุญกุศลเพื่อแผกุศลใหแกสัตวโลกทั่ว
โลกธาตุ ก็คอื มีเหตุผลหลักเกณฑมาแลว มีใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ทานบอกไว ผูที่มา
รับทานอยางนี้ บางคนพวกญาติใจดําน้ําขุน พวกเปรตพวกผีมารับสวนบุญไมได โอย
เสียอกเสียใจกลับไป ไปเสวยทุกขตามเดิม แลวพวกญาติมิตรที่มีใจขาวดาวกระจาง

๑๐
ทําบุญอุทิศให พวกนี้ไดสวนบุญสวนกุศลไปสวรรคกันเยอะ แลวอนุโมทนาสาธุการกับ
บรรดาญาติของตน นี่ใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร เราเอานี้มาแสดงเขาใจไหมละ เอาละ
พอใจ
เมื่อคืนไมทราบเปนยังไง เราก็ไมเคยเปนมาเปนเมื่อคืนนี้ คือธรรมดาก็เหมือน
โลกทั่วๆ ไปธาตุขันธนะ ถึงเวลาหลับถึงเวลาตื่นมันก็หลับก็ตื่นรูกันทั่วโลกไมตอ งถาม
กัน เราระยะนี้ ๗-๘ ป ๙ ป มานี้หลับไมรูนะ ตื่นก็ไมรู มันเปนของมันเอง ทีนี้เราจะ
จับเอาไดตอน ถามันหลับตอนไหนมันจะฝน โอะๆ นี่หลับฝน ถาไมฝนก็ไมรูวาหลับวา
ตื่น อยางเมื่อคืนนี้ตลอดรุงไมมฝี นมีอะไร ไมมีวี่มีแววตลอดรุงเฉยๆ เลยไมทราบวา
หลับหรือไมหลับเมื่อคืน เปนอยางนั้นละ เปนเมื่อคืนนี้เหมือนไมหลับ ระยะหาง
ประมาณชั่วโมงๆ เราดูนาฬิกาเรื่อยก็ไมเห็นมันหลับตอนไหน เปนอยางนั้นละ หลับตื่น
ก็ไมรู ถาวาหลับไมทราบวาหลับตอนไหน ถาวาตื่นมันก็ตื่นอยูแลว แนะ จับไมได
เราจะจับเอาตอนที่มันฝน เมื่อคืนฝนอยางนั้นอยางนี้ โอ หลับตอนนั้นจะเอา
ตอนนั้น หากินดวยความฝน ธรรมดาถามันไมฝน อยางเมือ่ คืนนี้เงียบตลอดไมฝนเลย
แลวก็ไมทราบวาหลับเมื่อไรๆ มันตื่นของมันตลอด พึ่งเปนนะเปนเมื่อคืน คอยดู
ระหวางจิตกับขันธอยูดวยกันมันปฏิบัติตอกันยังไงดูตลอด ดูโดยหลักธรรมชาติ เหนื่อย
แสดงวามันไมหลับเมื่อคืนนี้ทา มันจะเปนอะไรก็ไมรู นอนไมฝนเลยเงียบ ระยะตอกัน
เปนชั่วโมงๆ เพราะดูนาฬิกาเรื่อย นอนจิตไมไปไหน พูดใหมนั เต็มยันจาอยูในนี้ พูดให
มันชัดเจน ไมฝนเลยเมื่อคืน แลวความรูสึกก็สืบตอกันตลอดรุงเลย ไมหลับมันเปน
ยังไงไมรู
เมื่อเชานี้รูสึกเบื่ออาหาร แตเวลามาฉันฉันไดอยูน ะ เมื่อเชานี้ฉันไดมากอยู เรา
ตั้งใจจะหนุนมันเพราะมันออนกําลังมากมาตั้งแตวันประคบยา ตั้งแตวันนั้นมากําลังไม
ฟนเลยนะ ลงรถอยางนี้ก็จะลมอยูบนรถ พอลงมานี้จะลมเขาไดประคอง ไปกราบ
พิพิธภัณฑพอ แมครูจารยมั่นเมื่อวานนี้ พอลงรถเทานั้นมันจะลมกับรถเลย เขาตองพยุง
เขาไป ถึงขนาดนั้นกําลังหมด เขาพยุงเขาไป ไปกราบทานธรรมดาไมไดเลย มันไม
อํานวยใหทุกอยาง ไปก็ไปกมลงก็กราบกับนั้นเลย เอาใจนอมถวายทานสุดขีดเลย แลว
ก็พยุงกันออกมาเมื่อวานนี้ มาพอลงรถนี้เขาก็พยุงไปกุฏิ นี่แสดงวาหมดกําลังมากเมือ่
วานนี้พยุงไปกุฏิ
เมื่อคืนนี้นอนมันไมฝนเลยก็แสดงวาไมหลับ ดูนาฬิกาเรื่อยๆ ตลอดรุงเลย
ออนเพลีย วันนี้มันเบื่ออาหาร แตเวลามาเห็นอาหาร ฉันมันฉันไดอยูนะ เมื่อเชานี้ฉัน
ได เราก็หนุนมันเพราะมันเบื่ออาหารมันจะไมเอา เราก็หนุนมันมันรับไดก็รับ เมื่อเชานี้
ฉันไดมากอยู นี่ละจะเปนกําลังตอไป ลองดูวันนี้กําลังก็นาจะมีเพราะฉันไดมาก ฉันได
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มากหนุนดวยนะ เมื่อเชานี้ตั้งหนุน จนกระทั่งมันจะกลืนไมลงถึงหยุด หนุนตลอดเพราะ
กําลังออนมากทีเดียว เดินจงกรมอยูบ นกุฏิโซซัดโซเซนะ เดี๋ยวนี้ไมลงไปเดินขางในแลว
แตกอนกลางคืน หรือตอนเชามืดตอนตีสี่ลงไปเดินจงกรมอยูทางจงกรมลาดซีเมนตขาง
ใน เดี๋ยวนี้ออกมาจากกุฏิเดิน ถึงขนาดนั้นก็โซซัดโซเซเมื่อเชานี้
วันพรุงนี้เชารวมกันที่ศาลาเลย
ใหตั้งใจอุทศิ สวนกุศลถึงญาติถึงวงศถึงสัตว
ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนะ คราวนี้เปนกองบุญใหญของเราที่จะแจกจายใหทั่วถึงหมด
เขาใจเหรอ แตกอนเราทําเปนรายบุคคลๆ อันนี้เราทําชวยกันทั้งประเทศเลย กองบุญ
ใหญของเรานี้แผกุศลไป ตางคนตางแผกุศลไปถึงญาติถึงมิตร ผูมีบุญมีคุณตอเราให
ทั่วถึงแดนโลกธาตุเหมือนกัน สมวางานนี้เปนงานแผสวนกุศลถึงสัตวทงั้ หลายทั่วแดน
โลกธาตุ จําเอาตามนี้นะ เทานั้นละ จะพาทํา มีในตํารา ไมไดมาทําเฉยๆ นะ มีหลักมี
เกณฑในตํารา เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

