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เจอธรรมตองเขาปา
กอนจังหัน
พระมาฉันเทาไร (๓๔ ครับผม) แลวพระในวัดเรามีเทาไร (พระ ๕๗ เณร ๑
ครับผม) ทานไมฉันทานก็ภาวนา องคไหนทานไมมาฉันทานก็ภาวนาของทาน ถา
ภาวนาเอาจริงเอาจังแลวไมคอยฉันจังหัน คือการอดอาหารดีไปทางสติ สตินี้ดี ยิ่งอดไป
หลายวันเทาไรสติติดตลอด ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมีเผลอเลยถาอดไปหลาย
วันนะ แตคนเรามันตายไดนี่ ก็ตอ งมีผอนผันสั้นยาว แตยังไงก็ตองมีผอ นมีอดบางสับ
ปนกันไปกับความอิ่ม พอดี อยาใหอิ่มมาก การภาวนาเรื่องอาหารนี้มีผอนเสมอดี ถา
อิ่มไมดี สติไมดี จากนั้นความขี้เกียจขี้คราน นอนมาก.ถาฉันอิ่มๆ แลวนอนมาก สติไม
ดี ขี้เกียจ ฉันนอยหรืออดสติดี ความเพียรคลองแคลว
ผูที่จะทําอะไรตองใหมีเหตุมีผลคัดเลือกดวยดีกอนทํา ไมใชทําสักแตวาทํา ไมดี
ไมคอยไดผล ทําอะไรใหสังเกตเหตุกับผล เชนอยางที่วานี้ผอนอาหารการภาวนาเปน
ยังไง ฉันปรกติเราก็ฉันมาแลว ทีนี้ผอนอาหารการภาวนาเปนยังไง อดอาหารการ
ภาวนามีสติเปนสําคัญเปนยังไง ตองสังเกต ไมสงั เกตไมไดนะ สักแตวาทําๆ สวนมาก
จึงไมคอ ยไดหลักไดเกณฑภายในจิตใจบรรดานักภาวนาเรา ถามีสติหรือมีปญญาพินิจ
พิจารณาทดสอบความเพียรของตัวเอง อิริยาบถใดมีผลมาก เชน ยืน เดิน นั่ง สาม
อิริยาบถหนักทางไหน นอน นอนก็ภาวนา แลวอดอาหารผอนอาหารเปนยังไงกับฉัน
ธรรมดา ตองไดทดสอบอยูเรื่อยๆ เราจะเห็นแกปากแกทอ งไมได ตองเห็นแกธรรม
เอาธรรมเปนกฎเปนเกณฑไวบังคับเจาของเสมอ
พอพูดอยางนี้ดูเหมือนไดเคยเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง ลงมาจากภูเขา ไป
บิณฑบาตในหมูบานเขา ถึงวันแหละ คือมันจะตายจริงๆ ก็ไปเสียทีหนึ่ง ไมไดไปทุกวัน
นะ พอไมไหวแลวธาตุขันธออนมาก ตองฉันใหมันมีกําลังทางรางกายหนุนเพียงพอ
เปนไปเทานั้นพอ สติดๆ
ี ตลอด ไปไมถงึ ครึ่งทาง กะวาพอจะถึงบานเขาแหละ ไปพอ
ไปถึงครึ่งทางไปนั่งจับเจาอยูนั่น คือไปไมถึงบานเขา แตจิตไมไดนั่งนะ รางกายนี้ออน
เปยกแหละจนจะกาวขาไมออกแลวพักกลางทาง สวนใจนี่สงางาม
นี่ทานเรียกวาธรรมเกิดนะ อยูๆ ก็มีเปนคําพูดขึ้นมาในใจ นี่ทานอดอาหารเพื่อ
ฆากิเลสใหตาย เวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้นอยางนี้เลย ทานอด
อาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม นี่เรียกวา
กิเลสเกิด พอทางนั้นปรากฏขึ้นมาแลวดับไป ทางนี้ก็ขึ้นรับกันเลย การกินก็กินมาตั้งแต
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วันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย นั่นธรรมซัดกัน
มันก็พุงๆ ตามเดิม นี่ละกิเลสกับธรรม กิเลสเกิด ธรรมเกิดอยูใ นหัวใจ
เพราะกิเลสไมมีที่อยู ทองฟามหาสมุทรไมอยู อยูท ี่หัวใจสัตว ธรรมก็ไมมที ี่สถิต
อยูที่หัวใจเทานั้น เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเกิดไดที่ใจ ตองสังเกตนักปฏิบัติภาวนา
ไมสังเกตไมไดนะ เวลานี้ศาสนาออนมากทีเดียว สักแตวาศาสนาๆ มันอดไมไดนะนี่
พิจารณาจริงๆ ไมไดยกโทษยกกรณทานผูใด เอาหลักเกณฑของพระพุทธเจามาเทียบ
กับทานผูบําเพ็ญทั้งหลายเปนยังไง เปนขั้นๆ ของการบําเพ็ญ เปนเพศของพระของโยม
ตางกันอยางไรบาง เอามาพิจารณาเทียบเคียงดู รูสึกวาออนแอมาก
อยูในวัดก็เลยไมคํานึงละวาเรื่องภาวนาเปนยังไง แลวจะมีอรรถมีธรรมปรากฏ
ไดยังไง พูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานหัวเราะเยาะเยยกัน เพราะตัว
มันไมเคยทํามันหัวเราะ มูตรคูถหัวเราะทองคํา เปนอยางนั้นละ ทานผูภาวนาผูทรง
มรรคทรงผล อยางสมัยปจจุบันนี้คือครูบาอาจารยที่ทานมาสอนพวกเรานี้ ทานเอาจริง
เอาจังเหมือนครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทานเอาจริงเอาจังจนได
มรรคไดผลขึ้นที่ใจๆ เพราะธรรมเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เปน อกาลิโก
ใหผลตลอดเวลา ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลามาขัดมาขวางได ทานทําของทานทานก็
ปรากฏ
สติเปนสําคัญ การฝกหัดภาวนาขึ้นอยูกับสติ แมแตการงานภายนอกก็สติเปน
สําคัญอยูตลอดเวลา เวลาจะมาภาวนานี้สติจึงจับติดเลยเชียว ไมใหเผลอ ใครภาวนาไม
เผลอสติ ตั้งสติไดดี ผูนนั้ จะตั้งรากตัง้ ฐานได เชนความสงบก็จะมี สมาธิก็จะเกิด ออก
จากนั้นก็กาวทางดานปญญาไดคลองตัวเพราะสติเปนสําคัญ นักภาวนาตองเปนอยาง
นั้น อยาสักแตวาภาวนา มาอยูเฉยๆ ตองใชความพินิจพิจารณา ทานวา นิสมฺม กรณํ
เสยฺโย ทําอะไรๆ ก็ตามใหใครครวญ ใหพิจารณาดวยปญญาเสียกอนแลวคอยทําลงไป
จะไดไมผดิ ไมพลาด พากันจําเอา
พระเราเราก็ไมคอยไดแนะนําสั่งสอน ก็แกลําบากมากแลว ภาระการงานก็มีมาก
พอมีบางอะไรบางก็ทุมเทไปทางประชาชนทางโลกมากเสียกวาพระ แตกอนสอนพระนี้
เอาจริงเอาจังมากทีเดียว เพราะประชาชนไมคอยมาเกี่ยวของมากนักแตกอน มีแตการ
สอนพระ สอนก็เอาจริงเอาจัง ธรรมะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ถอดออกมาจากหัวใจมาสอน
เลย พระผูมุงตออรรถตอธรรมตอมรรคผลนิพพานทานก็มุงเต็มหัวใจ ทีนี้เวลาเทศนนี้
ก็รับกันปงๆ เลย ไดผลอยางนั้น ครั้นตอมางานการก็มาก ประชาชนก็เขามาเกี่ยวของ
มาก ตองหมุนไปทางประชาชนดวย ที่นี่พระเลยหางเหิน เดี๋ยวนี้ไมคอยไดสอนพระนะ
แตกอนสอนแตพระลวนๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนา
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เรานี้ถึงจะมียุงเหยิงวุนวายเกี่ยวของกับทางโลกทางสงสาร แตทางงานของพระ
ผมไมไปแตะไปตองไปรบกวนนะ ใหภาวนา แมแตประชาชนก็ใหอยูในบริเวณศาลานี้
เทานั้นไมใหเขาไปขางใน ขางในใหเปนทําเลที่ภาวนาของพระ เอา จะเอาเด็ดขนาดไหน
เอาไดเลยไมไดเกี่ยวของ ภาวนา เพราะงานไมมี เราไมใหพระในวัดปาบานตาดมีงาน
สรางนั้นสรางนี้เราไมใหมี เราตําหนิมาตลอด ถึงคําสอนพระพุทธเจาธรรมทานก็ตําหนิ
ตลอด ทานใหหาอยูในที่สงบสงัด เชนในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ผู
บําเพ็ญภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานใหไปหาอยูในที่เชนนั้น ทานบอกอยางนั้นนะ ทาน
ไมไดไลเขาตลาดตเลอะไร พอจะไปเจอแตกระดูกหมูกระดูกวัวนะ เจอธรรมตองเขาปา
บําเพ็ญเพียรดวยความไมประมาท
ทานวา รุกฺขมูลเสนาสนํ พระโอวาทขอนี้เปนปจจุบันๆ มาตลอด ถาใครถือ
โอวาทขอนี้เปนสําคัญภายในใจและการปฏิบัติของตัวเองแลว มรรคผลจะอยูจุดนี้แหละ
พากันจําเอา นี่ไมทราบมรรคเปนยังไง ผลเปนยังไง เรๆ รอนๆ พระก็เลยกลายเปน
เรๆ รอนๆ ไปเสีย เฉพาะในพระกรรมฐานเราไมอยากใหเปน เราไมอยากเห็นอยางนั้น
พระที่นอกจากนั้นไปมันโกโรโกโส เอาแนนอนไมไดแหละ สวนพระกรรมฐานพอมีกฎมี
เกณฑบาง เราก็อยากสงเสริมใหมียิ่งขึ้นไปๆ เอาละใหพร
หลังจังหัน
พวกนักภาวนาใหพากันตั้งใจภาวนานะ ใหไดเห็นดูซิวาผลของการภาวนาเปน
ยังไง พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา พระสาวกทั้งหลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ของพวกเราภาวนาทั้งนั้น นั่นฟงเอาซิ เราเปนลูกศิษยของทานมีแตภาวนอนไมไดเรื่อง
ความสงบของจิตไมเหมือนกันนะ อยาตื่นอยาตกใจตามนิสัยของใครของเราอาจขึ้น
แปลกๆ กัน บางรายรวมปบเลยเหมือนตกเหวตกบอก็มี พอถึงที่แลวคอยคลี่คลายออก
อยางหนึ่งก็คอยสงบลงๆ สวนมากจะเปนคอยสงบลงมาก สําหรับรวมลงแบบตกเหว
ตกบอนี้ ถาจะคิดถึงรอยเปอรเซ็นตแลวก็ ประเภทเหมือนตกเหวตกบอจะมีสัก ๕%
หรือ ๑๐% เปนอยางมาก นอกนั้นเปนไปเรียบๆ
รวมลงแบบตกเหวตกบอนี้มักจะรูสงิ่ ตางๆ ผาดโผน จิตประเภทนี้ผาดโผน เรา
นี่พูดไมถูกนะ เปนไดทงั้ สองอยาง สวนมากมันจะลงของมันเรียบๆๆ บางทีก็ผึงเลย
ทันทีก็มี เพราะฉะนั้นมันเปนไดสองอยางสําหรับเราเองภาวนา ชนิดที่มันผึงเลยนี้ผาด
โผน ชนิดคอยสงบลงไปเรียบๆ นะตางกัน ชนิดที่มันลงแบบผึงเลยนี่มันผาดโผน ลงปง
นี้รูนั้นรูนี้ขึ้นละ ถาลงเรียบๆ ไมคอยรู แมชีแกวที่เคยพูดเสมอ นั่นละผาดโผนมาก
เวลาหลวงปูมั่นทานจะจากไปทานหามไมใหภาวนา ตั้งแตนี้ตอไปหามไมใหภาวนา คือ
นิสัยอันนี้ผาดโผน ทานเปนผูแกตอนทานอยูนั้น เวลาทานจะจากไปทานหามไมให
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ภาวนา ถาหากวาเปนผูชายทานจะบวชเปนเณรใหไปดวย แตนเี้ ปนผูหญิงลําบากทานวา
เอา ใหอยูอยางนั้นละ แลวทานก็ทิ้งทายไวตอไปจะมีผูมาสอนอยู มีแปลกๆ อยูอันนีน้ ะ
ทานทิ้งทายเอาไวตอไปจะมีผูมาสอนอยู
อันนี้ผาดโผนมากทีเดียวแมชีแกว พอรวมปบนี้ตองรูสิ่งตางๆ ถาวันไหนไมได
ออกรูวันนั้นเหมือนวาไมไดการไดงานอะไร ถารวมปบมันตองออกรู พวกเปรตพวกผี
พวกอะไรๆ แกรูไปหมดนั่นละ แกเลาถึงเรื่องผี ผีก็มีกรงใสผีอีก ผีอันธพาลก็มี นี่แก
เห็นอยางนั้น พวกผีทั้งหลายก็เรียกวาผี ผีอันธพาลอยูในกรง เวลาไปเจอเขา แลวทําไม
ถึงขังเอาไว คือพวกนี้อันธพาลเที่ยวอาละวาดผีดวยกัน มันเปนอยางนั้น แกรูแปลกๆ
ตางๆ จนกระทั่งติด แมชีแกวนี้ติด ภาวนาถารวมแลวไมไดออกรูนี้เหมือนไมไดการได
งาน
พอเลาขึ้นเราก็รูแลว ทีนี้เราก็ฟงใหชัดเจนแลวเราก็คอยตีเขามาๆ แกก็ติดเสีย
แลวมันติดนะ ไมอยากยอมฟงเสียง มันติด คอยตีเขามา รวมลงไปแลวใหออกก็ได
ไมใหออกก็ได เราคอยวาเอาเปนระยะๆๆ เขามา แลวมีแตออกทัง้ นั้น รวมลงแลว
ออกๆ หามเขามา จนกระทั่งหามไมใหออก นี่บังคับเลย เอา เอาไปปฏิบัติเอาใหเหนียว
แนนมั่นคง จิตรวมลงไปแลวหามไมใหออกเลย ใหอยูกับที่ จากนั้นเราก็จะสอนตอไป
ไมอยู ออกตลอด สุดทายก็เหมือนวามาตอสูกับเราเถียงเรา ไลลงภูเขารองไหลงไป
รองไหก็ตามน้ําตานี้ไมเกิดประโยชน
ได ๔ วันกลับคืนมาอีก ถูกขนาบไลลงจริงๆ รองไหลงภูเขา ๔ วันกลับมาอีก
พอลงไปแลวก็วาเหว เราก็หวังจะพึ่งเปนพึ่งตายกับอาจารยองคนี้ แลวก็ถูกทานไลลง
ภูเขา ไมมีทพี่ ึ่งแลวจะทํายังไงที่นี่ คิดไปคิดมาก็วา ที่ทานไลลงไลลงเพราะเหตุไร เอามา
พิจารณาบางซิ เสียอกเสียใจวาเหวเฉยๆ ทําไม ใหหาที่ยึด เปนยังไงทานสอนผิดไปแลว
เหรอจึงไมฟง คําทาน เราฟงคําทานปฏิบัติตามดูซินะ ทีนี้ไมมีที่ไปแลวก็กลับมาเกาะ
ธรรมะของเรา ก็สอน พอจับนี้บอกปลอยใหหมดขางนอก มันจะรูอะไรไมใหรู ใหลง
ตรงนี้บอกอยางนั้น พอมานี้ลงนี้ลงไปมรรคเปนเครื่องแกกิเลสเปนอุปกรณของการแก
กิเลส อันนั้นไมแกเพลินไปอยางนั้นละ
พอถูกไลลงภูเขาจนรองไหลงได ๔ วันกลับมาอีก คือไปเห็นโทษของตัวเองที่เรา
สอนยังไงก็ไมฟงๆ เราไลลงภูเขาจนรองไห เพราะเหตุไรแกก็ถามตัวเอง ที่ทานไลลง
ภูเขาเพราะเหตุไร ก็ลงทีว่ าเพราะไมเชื่อฟงทานทานไลลงภูเขา เออ สมควรแลว เอามา
พิจารณาตามทานวาดูซินะ ทีนี้ก็ปลอยขางนอกพิจารณาตามเรา พอพิจารณาลงไปผึงนี้
มันก็ลงจาละซิที่นี่ ได ๔ วันกลับมาอีก เรากําลังปดกวาดอยู ๔ โมงเย็นกับเณรหนึ่งอยู
บนภูเขา บานเขาอยูทางโนน หวยทรายอยูตรงกลาง ภูเขาอยูทางนี้ เขาขามทุงมา พอ ๔
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โมงเย็นเขาก็จะมาละ วันพระเขาจะยกขบวนขึ้นมา พอใกล ๖ โมงเย็นเขาก็กลับ ทีนี้พอ
ไปถึงขั้นที่จะเอากันแลวก็เอาละที่นี่ บอกเทาไรไมฟงๆ ก็ไลลงภูเขาซิ ไปรองไหอยูนั่น
ทีนี้เมื่อไมมที ี่ยึดที่เกาะแลวทําไง เราหวังจะพึ่งครูบาอาจารยองคนี้แลวก็ถูกทานไลลง
ภูเขา ทีนี้วาเหวไมมีที่ยึดที่เกาะแลวทําไง
จึงมาทบทวนดูที่ทานไลเพราะเหตุไร ก็เพราะไมฟงคําของทาน เอาฟงคําของ
ทานดูซินะ ทีนี้ก็ยึดเอาคําของเราปลอยของเจาของใหหมดลง มันก็ลงซิ พอลงแลวก็
พอออกจากที่ภาวนาไหวไปทางภูเขา ลงใจละที่นี่ จึงได ๔ วันกลับขึ้นมา ขนาบอีก มา
อะไรนักปราชญใหญขึ้นเลย ไปลงไป ไล เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ อยางนั้นละ ไมเอา
ขนาดนั้นไมไดนะ คือเวลามันติดติดจริงๆ ไมยอมฟงเสียงใครงายๆ คิดดูอยางทีก่ ับ
เรานี้สอนยังไงก็ไมฟง ๆ สุดทายตอสูก ับเรา ตอสูก็ไลลงภูเขาละซิ เพื่อจะใหเปนขอคิด
ทีนี้กลับไปก็ไปทําตามเรามันก็เปนจริงๆ พอเปนแลวยอม แลวกลับมา ถูกไล
อีก ถูกไล เดี๋ยวใหพูดเสียกอนๆ ลง พอจากนัน้ มาลงแลวยอมละที่นี่ นั่นเปนอยางนั้น
นะ แกผาดโผนมาก เรื่องความรูแปลกๆ รู เชนอยางเราจะไปไหนมาไหนในวัด วัดเรา
อยูทางฟากบานไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ วัดเขาอยูทางตะวันออกเฉียงใต เวลาเราจะ
ไปไหนมาไหนก็ตามนิสัยเรา เราไมคอยยุงกับใครละ เวลาจะไปไปเลย รูแลวนะนั่น รู
แลวอยูทางโนนรู ไปแลวนะวันนี้นะบอกเพื่อนฝูง วันนี้ไปแลวนะหายเงียบ ใหคนไปดู
ไปแลว แลวกลับมาถึง มาถึงแลว รูแลวนะ แนะไมผิด
ความรูการไปการมาของเราแกจับไดแมนยํามากไมผิดเลย มาถึงแลว เพราะเรา
เที่ยวกรรมฐานนี่ อยากไปเมื่อไรเราก็ไปของเราอยากมาเราก็มา มาก็เขาวัดเลย แกคอย
ทราบอยูขางหลัง มาถึงแลววันนี้ เวลาไปก็ ไปแลวนะวันนี้ ไปดูซิ หายเงียบเลยไปแลว
คือเวลาแกพูดมันเย็นหมดเลย แกไขความออกมาวามันเย็นหมดเลย ไปแลววันนี้ พอ
มานี้มันอบอุนเขามาๆ พอถึงที่แลวอบอุนเต็มที่ มาแลว นี่ละคนหนึ่งที่ไดเอากันอยาง
หนัก ไลลงภูเขาจนรองไหเหมือนกัน นี่ละความติดสมาธิ ไมเอาอยางหนักๆ ไมไดนะ
ถาอนุโลมตามนั้นก็ไปใหญเลย เลยไมมีหลักมีเกณฑ
ทีนี้หลักมีอยูค วามจริงมีอยูความถูกตองมีอยู จะปลอยใหเพนพานๆ ไดยังไงก็
ในฐานะเราเปนครูเปนอาจารย ก็หักเขามาๆ ตรงไหนไมถกู ก็ตีเขามาๆ บางทีก็ตอสูก ัน
มันไมยอมเขา เอากันจนรองไห นี่แกก็ลง ไมนานนะ เราไปดูเหมือนป ๙๓ มาจํา
พรรษาหนองผือ ๙๔ ไปจําหวยทราย ๙๕ แกก็ผา นได ผานป ๙๕ เราก็ ๙๓ ถาพูดให
ตรงๆ ก็คือวา ๙๓ ผานเรา ผาน เราก็มาจําพรรษาที่หนองผือ คือพอแมครูจารยมั่น
มรณภาพไปแลว พอ ๙๓ เดือนพฤษภา เราก็ผานไดบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ป
นั้นยอนมาจําพรรษาที่วัดหนองผือ ๙๔ ก็ไปหวยทราย ๙๕ แกก็ผานได
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เพราะแกตั้งใจอยูแลวภาวนาเปนอยูแลว เปนแตเพียงมันออกรูสิ่งตางๆ มันไม
รูที่จะยึดอะไรตออะไร เลยถือเปนมรรคเปนผลไปหมด เวลาชี้แจงใหฟง เวลามันติด
แลวมันไมยอมฟงนะมันเถียง เอาหนักเขาๆ ซัดจนไลลงภูเขา ไปเห็นโทษแลวกลับมา
พิจารณาแลวเห็นโทษแลวก็พิจารณาตามที่เราสอนมันก็เปน ยอมรับ แนะอยางนั้น คือ
เรื่องการไปการมาของเรานี้แกแมนยํามากไมมีเคลื่อนคลาดเลย อยูคนละวัดนะ บานอยู
ศูนยกลาง สํานักชีอยูโนน วัดเราอยูนูน เราก็ไมเคยเกี่ยวของกับเขา เวลาเราไปปบ
ออกไปอยางนี้ ไปแลวนะวันนี้ ไปดูไปแลว
ทีนี้พอแลวไมตองไปบอกละ มาแลววันนี้ หุงขาวหมอเล็กๆ แลวจีบหมากมา
เราถาม หุงขาวกับจีบหมาก หุงทุกวันจีบทุกวันเหรอ มันหลายหนเขา บอก ไมไดหุงทุก
วัน จีบเฉพาะวันนี้หุงเฉพาะวันนี้ละ เพราะเหตุไร คุณแมบอกวาทานมาถึงแลว แนะ
แมนยํานะ จัดมานี้ไมผิดละ นี่ก็อัฐขิ องแกก็เปนพระธาตุแลว อัฐิแมชีแกวนี้กลายเปน
พระธาตุเรียบรอยแลว ก็ผานไปตั้งแตป ๙๕ เราไป ๙๓ จําพรรษาหนองผือ ๙๔ ไป
หวยทราย ๙๕ แกก็ผานได อยูหวยทราย ๔ ป
นั่นละการภาวนาถาภาวนามันก็รูก็เห็นอยางนั้น เพราะธรรมมีอยูตลอดเวลา
อกาลิโก นอกจากไมไดทํามันก็ไมรู ถาทําตองรู สําคัญการภาวนาสตินะ ไมวาเดิน
จงกรมสติตดิ อยูกับจิตไมใหจิตเพนพาน พอเผลอปบความคิดคิดแลว คิดแลวเปน
กิเลสไปแลว ทานสอนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาตัวรังใหญของวัฏจักร มันดัน
ออกไปใหคดิ ใหปรุง อยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็นตัวกิเลสตัวนี้ พอตั้งสติปบ
บังคับไวไมใหออก ความคิดก็ไมออกกิเลสก็ไมเกิด บังคับนานเขาๆ จิตก็สงบได พอจิต
สงบไดแลวก็แนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ
สตินี้สําคัญมากอยาปลอยนะใครก็ดี ตอจากนั้นก็จิตก็เปนสมาธิไดเลย แนนปง
ทีนี้ออกทางดานปญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ปาชาผีดิบผีตาย แยกเขาแยกเรา
เทียบเคียงกัน นี่เรียกวาปญญา จะถอดถอนกิเลสละที่นี่ สมาธิตีกิเลสตะลอมเขามาสูจุด
รวม ทีนี้ปญญาตีตอนรวมนั้นใหมันแตกกระจายออกไป ผานๆ ไปโดยลําดับ แลวพน
ดวยปญญา เดี๋ยวนี้เราไมไดสอนทางดานจิตตภาวนานะ พระเราก็ไมคอยไดสอนเดี๋ยวนี้
มันวุนแตเรื่องภายนอกเปนแกงหมอใหญเลอะๆ เทอะๆ ไมคอยไดเรื่องไดราว ไมได
สอนพระเรานะ สอนพระเราแกงหมอเล็กหมอจิว๋ การภาวนาสมาธิปญญาซัดกันเรื่อยๆ
ทีนี้ไมคอยไดสอน พระเรารูสึกวาหางเหินมากเรื่องอรรถเรื่องธรรม
ตั้งแตกอ นไมมีใครมาเกี่ยวนะมีแตพระลวนๆ สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย สอน
บนศาลา ทีนี้นานเขาๆ คนก็มากเขาๆ สุดทายธรรมะเลยเอนไปทางแกงหมอใหญ.ไม
ไดมาแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ผลที่ปรากฏภายในจิตก็ไมคอ ยมี ถารวมเขามาที่นี่แลวจะ
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ปรากฏจิตสงบ สติดีเทาไรจิตจะสงบได คือคําวาสตินี้ไมอยูเพียงเวลาภาวนา อยู
ตลอดเวลาสติ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติ เชนอยางกับคําบริกรรมใหติดอยูกับคํา
บริกรรม ถาจิตอยูในขั้นบริกรรมใหอยูกับคําบริกรรม จิตอยูในขั้นสงบสติจับติดอยูก ับ
ความสงบจุดแหงความสงบมีนี่นะ ใหติดอยูนั้นๆ จนกระทั่งจิตรวมลงไปไมคิดไมปรุง
มีแตความรูที่ละเอียดลออ ใหสติจับอยูนั้นอีก นั่นมันเปนขั้นๆ นะ สติสําคัญมากทีเดียว
แลวจากนั้นก็กาวได
ภาวนาซิเราจะเห็นความแปลกประหลาดชัดเจนของธรรม เห็นจากการภาวนา
นะ ที่เราอานตามตําหรับตําราก็อานแตชื่อแตนามของอรรถของธรรม แตไมไดสัมผัส
สัมพันธกับธรรมแท ถาเราไดภาวนาแลวไดสัมผัส พอจิตสงบความสงบปรากฏขึ้นแลว
ความสงบก็เปนสมบัติของเรา สงบมากนอยเพียงไรปรากฏขึ้นมากนอยเพียงไรเปน
สมบัติของเราๆ ที่เราเรียนตามตํารับตํารามันเปนความจําไมใชสมบัติ ยังไมเปนของเรา
ตอเมื่อจิตของเรามาภาวนาใหมีความสงบ ความสงบนี้เปนของเราเรื่อยๆๆ จนกระทั่งรู
แจงแทงทะลุ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ พอปฏิบัติเขาไปจิตก็เปนปฏิเวธ รูผลของงานโดย
ลําดับ จนกระทั่งแทงทะลุหมดเปนปฏิเวธเต็มเม็ดเต็มหนวย
ไมมีใครสอนเรื่องภาวนาจะวาไมบอกนะ จะไมมีนะสอนเรื่องภาวนา สวนมากก็
สอนกันตามปริยัติ โดยผลไมปรากฏในหัวใจ สอนโลกก็ผิดๆ พลาดๆ ไป ถาหัวใจมีแต
ธรรมลวนๆ สมาธิอยูทนี่ ี่ ปญญาอยูที่นี่ วิมุตติหลุดพนอยูที่หัวใจอยางเดียวสอนไมอัด
ไมอั้น จะเอาขั้นไหนพับมา พอปบมารับกันปุบๆๆ เลย เพราะมันเต็มอยูในหัวใจนี้แลว
ถาไมมีใครทีม่ าเกี่ยวของก็เหมือนไมรูไมเห็นตาบอดหูหนวกไป พอมีสงิ่ เขามาผานที่จะ
เปนประโยชนผูมาเกี่ยวของมันจะรับกันทันทีๆ เลย
ใหพากันภาวนาบางนักภาวนาเรา อยาวุนตั้งแตภายนอก จิตที่พาวุนมามากมาย
ไมเห็นมีความวิเศษวิโสอะไร พาวุนตลอดเปนทุกขตลอด เอาใหมันสงบได บังคับใจให
สงบเย็น จากนั้นจิตก็จะสบายๆ พอจิตสงบแลวไมมีอะไรกวนตัวเองมันก็สบาย คําวา
จิตไมสงบคือจิตออกคิดออกปรุงกวนตัวเอง แลวนําอารมณภายนอกเขามายุงตัวเอง มี
เทานั้นละวันนี้ เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

