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วิธีชําระจิตใจ
ตั้งแตกอ นตอนที่เราออกเที่ยวกรรมฐาน เรียกวาปามีโดยสมบูรณเต็มที่เลย ไปที่
ไหนเปนปา พวกเนื้อพวกสัตวตางๆ เต็มไปหมดทุกแหงเลย ไมมีใครสงวนเปนกรรมสิทธิ์
เปนที่ของแผนดิน ทั่วไปหมดเหมือนกัน เพราะแตกอนการซื้อการขายก็ไมมี ถนนหนทางก็
ไมมี สัตวปา มีมากแตคนไมมากตอนนั้น ครั้นตอมาคนมากขึ้น ทีนี้ก็เลยเกี่ยวกับเรื่องการ
ซื้อการขาย พอถนนเริ่มเขาไปถึงไหน นั่นละปาเริ่มถูกทําลายๆ ปลูกออย ปลูกมัน
สําปะหลัง ปลูกสิ่งตางๆ ขึ้นมา แลวก็มีการซื้อการขาย ปาก็เลยหมดไปๆ สัตวก็เลยหมด
ไปตามๆ กัน คือเรานี้เรียกวาทัน ทันสมบูรณเลย เรื่องปาธรรมชาติ เราเที่ยวทันปา
ธรรมชาติโดยสมบูรณ จนกระทั่งมาสรางวัดปาบานตาดไดสักสิบกวาป จึงปรากฏวามีคน
ผานเขาผานออกในดงใหญนะ แตกอ นดงใหญเต็มไปดวยสัตว
ดงบานตาดนี้เต็มไปดวยสัตว แมแตที่วัดนั่นก็คือปาสัตว เราไปสรางวัดนั้น พวกเกง
พวกหมูพวกกวางมีแถวนั้น ตั้งมาหลายปสัตวเหลานั้นมันก็อาศัยอยูในปาที่คนยังไมทําลาย
ปานะ ออกนอกวัดเขามาวัด ตอมาก็มีรั้วลวดหนาม ทีนี้สัตวออกก็ตายไปๆ จนมามีกําแพง
ทีนี้ปาถูกถางแลวสัตวก็ตายไปพรอมๆ กันเลย ดูสิบกวาปแหละคนเริ่มถากถางปา เราสราง
วัดไดสบิ กวาปก็ราวสัก ๒๕๑๑-๒๕๑๒ นี่ละ ปาเริ่มถูกทําลายๆ ทีนี้คนก็เริ่มเขาไปตั้งบาน
ตั้งเรือน สุดทายดงทัง้ หมดนี้เปนไรเปนสวนไปหมดเลย มิหนําซ้ํายังตั้งอําเภอขึ้นมาที่นั่น
เขาเรียกอําเภอหนองแสง จนกระทั่งทุกวันนี้ ทีนี้ปาทั้งหมดกลายเปนไรพืชผลใหมๆ ขึ้นมา
พวกออย พวกมันสําปะหลัง พวกอะไรตออะไรหลายอยางแลวแตเขาจะปลูก เต็มไปหมด
เลย
จึงวาเรายังดีนะ จนกระทั่งมาสรางวัดนี้แลวก็ไมคอยไดไปเทีย่ วตามที่ตางๆ ตาม
อัธยาศัยเหมือนแตกอน เพราะพระเณรมีมากรุมตลอดเวลา ก็มาเกี่ยวกับเรื่องโยมแมบวช
จึงไดพาโยมแมอยูที่นั่น แตกอนไปสะดวกสบาย ไปที่ไหนแยกออกปบมันเปนปาแลว พวก
สัตวตางๆ มีอยูทั่วไปหมดเลย ทีนี้เมื่อสัตวมีอยูทไี่ หนเสือก็มีอยูที่นั่น คืออาศัยกินสัตว เสือ
จึงชุม มีทั่วไปหมด แตไมเคยเกี่ยวของกับคน..เสือ มันอาศัยสัตวเปนอาหาร หากมีอยู
ทั่วไป ไปทีไ่ หนเหมือนกันหมดนะ เราเที่ยวทางภาคอีสานนี้เที่ยวมากที่สุด แลวเปนแบบ
เดียวกัน ยิ่งดงใหญดงศรีชมพูนี้ดวยแลว โอย สัตวนี้มากที่สุด ดงบานตาดนี้สูไมไดเลย อัน
นั้นความกวางมันตั้งเปนพันเสนขึ้นไป กวานั้น ไปทางนั้นจดเขตหนองคาย เขตนครพนม
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เขตสกลนคร เขตอุดร นี่ละปาดงใหญทั้งนั้น ไปแทบทั้งวันไมไดเจอบานคนนะ ที่ไมเจอ
บานคนคืออะไร คือมีแตปาทั้งนั้น พวกสัตวพวกเนื้อไมไดกลัวคนนะ อยางมากก็วิ่งปบๆ
เทานั้นเอง เพราะคนไมมากแตกอน
พวกสัตวพวกเนื้อทุกประเภทเต็มอยูน ั้นหมด ชางก็โถ มันเปนรอยๆ ในดงใหญนั้น
ดงศรีชมพู ศรีชมพูก็ดงภูสิงห ภูวัว ชนออกมาทางอําเภอบานดุง อําเภอหนองหาน ทางนูน
ก็ชนออกไปทางปากคาด โพนพิสัย อันนี้ก็ชนไปทางบานแพง จังหวัดนครพนม อันโนนก็
ชนมาทางสกล วานรนิวาส แลวก็มาอําเภอบานดุงชนอุดร นี่ละดงใหญทสี่ ุด เราไดเที่ยว
มากที่สุดก็คอื เขตนี้แหละ เที่ยวกรรมฐานมานี้มีสกลนครกับนครพนมที่ไดเที่ยวมากที่สดุ
เนื่องจากพอแมครูจารยมั่นทานอยูที่นั่นเปนจุดศูนยกลาง ไปที่ไหนๆ ก็วกเวียนมานี้ ไปที่
ไหนก็วกมานี้ๆ อยางนั้นละ ที่เราอยูสกลนครนั้นมันก็ ๘ ป นครพนม รวมทั้งมุกดาหาร
แตกอนมุกดาหารเปนอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม รวมเขาไปถึงตัวนครพนม เขาไป
ถึงดงศรีชมพูอะไรๆ นี้มันทําเลที่เที่ยวกวางขวางมากทีเดียว
นี่กําลังพรรณนาถึงเรื่องปาเรื่องรก ดงศรีชมพูนกี้ วางที่สุด เปนปาเปนดงสัตวเต็ม
ไปหมดเลย ชางนี้พอ ๕ โมงเย็นเราอยูบนเขานี่มองลงไปทางนูน มันออกมาเที่ยวเลนเปน
โขลงๆ เปนฝูงๆ เรียกวาฝูงๆ นั่นแหละ ชางเขาเรียกวาโขลง แตเราไมอยากเรียกแหละ ฝูง
ชางฝูงมาฝูงวัวฝูงควายไปอยางนั้นสบายดี ไปหาเรื่องเทานั้นเชือกเทานี้เชือก เทานั้นตัว
เทานี้ตัวมันสบายดี เขาใจไหม ไปหาเปลี่ยนชื่อไปอะไร
พอตกเย็นๆ นี้มันจะออกมาหินดานกลางแจง มันจะเที่ยวหากินเต็มไปหมดมองไป
มีแตชางทั้งนั้น พอ ๕ โมงเย็นเริ่มไปแลวนะ ขนาดนี้มันออกแลว ๕ โมงเย็นมันออกแลว
เริ่มออกเที่ยวเต็มไปหมด พวกสัตวพวกเนื้อนี้ไมคอยกลัวคน ดงที่วานี่ไมกลัวคน เพราะ
คนไมมี คนไมคอยมี คือใครเขาไปอยูที่นั่น แตกอนมันไขปา ไขมาลาเรีย ใครเขาไปจากทาง
อุบล ยโสธร ยายเขาไปอยูก็ตอ งยายกลับ เพราะทนไขไมไหว ตายไมตายก็กลับบาน ทีนี้
นานเขาๆ หยูกยามันก็ทัน คนหนาแนนเขามา ชนกันเขามา ดันกันเขามา สุดทายปาเลย
หมดไปๆ
ที่วาดงศรีชมพูเดี๋ยวนี้ไมมีเลย มีแตชื่อนะ เปนไรเปนสวนไปหมดเลย หมดจริงๆ
นะไมใชธรรมดา ซึ่งแตกอนเราเที่ยวหมดแลว มันรูหมดนี่ ไปเที่ยวปาเที่ยวเขาเที่ยวอยาง
นั้นแหละ เพราะฉะนั้นจึงดัดสันดานตนดวยความกลัว เพราะไปที่ไหนเสือเต็มไปหมดนี่
เรามักจะถูกดัดสันดานดวยเสือนะ คือคนขี้ขลาด เอาความกลาใสกัน อูย การดัดสันดาน
ตัวเองนี้ เราไมพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไมทันมันนะ กลมายาของกิเลส ความกลัวความ
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อะไร สําคัญมั่นหมายมีแตเรื่องกิเลสหลอกเราใหหวาดใหกลัว ทําความพากความเพียรก็
ไมไดเรื่องไดราว เอาธรรมแทรกเขาไปตีเขาไปเลย กลัวเทาไรยิ่งเขา สถานที่ใดกลัวมาก
ที่สุด ที่นี่ละสติจะดี ความหมายวางั้น เปนอยางนั้นนะ
สถานที่บางแหงไมวากลางวันกลางคืน เสือมาไดสบาย มันเปนปาของเขา พวกสัตว
มาไดสบาย นั่นระวังตัว ความระวังก็สติอยูกับตัว ความเพียรมันไมประมาทเวลานั้น ความ
เพียรดี มันหากเปนของมันเอง ถามีเหตุมีอะไรนากลัวนาอะไรมันจะหดเขามาขางใน ตั้ง
ตัวๆ อยูอยางนั้น นี่วิธีฝกหัดภาวนา ยิ่งสมัยพอแมครูจารยมั่นดวยแลวยิ่งแลวนะ ยิ่งหนัก
กวานี้ ปาดงพงลึกอะไร สัตวไมรูจักกลัวคน พวกไกฟาไกปานี้เต็มดงเต็มปา สัตวประเภท
ตางๆ เต็มไปหมดไมไดกลัวคนทานวา เขามาหากินของเขายัว้ เยี้ยเหมือนสัตวบานเรา เรา
ไปมันก็ยังมี อยางนั้นมี แตรูสึกจะมีกลัวบางแหละเราไป แตกลัวก็ไมไดกลัวมาก ถาอยาง
สมัยทุกวันนี้เรียกวามันไมกลัว
ไปที่ไหนมีแตพวกสัตวเต็มปา ไมมคี น นานๆ จะไปเจอบานคน บานก็ไมกี่หลัง เขา
อยูของเขา พวกนี้พวกทนไขปาไดแลว อยูได พวกที่อยูท ุงๆ อยางทางอุบล รอยเอ็ด
มหาสารคาม ยโสธร เขามานี้แตกกลับเพราะไขปา มันตายจริงๆ นะไขปา ไอเรานี้เรื่องไข
ปาโชกโชนทีส่ ุด คือตามธรรมดาทางแพทยทางหมอเขาวา ไขปานี่ถาเราอยูที่นั่นมันไขที่นั่น
แลว จากนั้นมันก็ไมไขถาอยูที่เกา ตอไปมันก็ไมไข ไอเรามันไมอยูที่เกา ปนี้ไปที่นั่น ปนั้น
ไปที่นั่น ไขปาตลอด เอาเสียจนกระทั่ง โถ พิลกึ แตไมเคยเปนอารมณนะ วาจะกลัวไขกลัว
หนาวกลัวฝนนี้ไมเคย
คือเข็มทิศทีม่ ุงตอธรรมนี้มันแรงกลาแลวมันลบไปหมด ความทุกขความลําบาก
ความกลาความกลัวอะไรนี้มันลบไปไดสบาย ยิ่งกลัวเทาไรยิ่งเขา เพื่อจะดัดสันดานจิตที่มี
ตัวกิเลสหลอกตัวเอง หมุนเขาๆ สถานที่ใดอยูทั้งกลางวันกลางคืนไดระวังตลอด สถานที่
นั่นความเพียรดี อยูไหนความเพียร สติติดกับตัวๆ สติติดกับตัวก็เรียกวาสติรักษาจิต จิตก็
ไมเพนพานออกไป มันก็หนุนธรรมขึ้นมาๆ เวลาสติแกกลาเขาไปเรื่อยๆ มันไมไดกลัวนะ
สถานที่เรากลัวแตกอนกลับไมกลัวในสถานที่นั้น มันกลาหาญไปหมด อํานาจของธรรมขึ้น
แลวกลาหาญชาญชัย เดินไปไดสบายเลย ถาอยูที่นั่นความเพียรดี ความขี้เกียจขี้ครานหาย
หนาไปหมด ไมมี มีแตความระวังตัว ระวังตัวก็ระวังดวยสติ สติกับจิตติดแนบกับกัน นี่ก็
เปนความเพียรอยูในตัว
โห ฝกจิตทรมานจิตนี่ลําบากอยูมากนะ นี่เราพูดเฉพาะนิสัยของเรา ครูบาอาจารย
ทั้งหลายนี้ยกไวเลย ทานเกงทั้งนั้น เกงกวาเราไปอีก อยาวาเราเกงนะ ทานยังเกงกวาเรา
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วิธีการฝกทรมานตนเองทุกแบบทุกฉบับ พระกรรมฐานมีวิชาซอกแซกซิกแซ็กดัดกิเลสของ
ตัวเองเกงมากนะ เราเรียนในตํารับตําราก็เห็นไปเทานั้นไมไดไปเจอของจริง ออกปฏิบัติ
มันเจอแตของจริงทั้งนั้น ปาก็ปาจริงๆ สัตวจริงๆ เนื้อจริงๆ เสือจริงๆ นากลัวจริงๆ เปน
อยางนั้นนะ ทีนี้ไปเจออยางนั้นเขาการระมัดระวังรักษาจิตใจนี้ก็ดีขึ้นๆ จิตตั้งตัวได ตั้งตัว
ไดเพราะสถานที่แวดลอม มันกลัว
ขณะแรกนี้จะไมใหจิตออก เริ่มตั้งตัว ที่ลมลุกคลุกคลาน จิตมันฟุงซานรําคาญไมได
หลักไดเกณฑนี้ ตองอาศัยคําบริกรรมเปนสําคัญ คือคําบริกรรมใหติดกับจิต สติใหอยูท ี่นั่น
ไมใหคิดเรื่องสัตวเรื่องเสือ คิดไปมันไปเพิ่ม คือกิเลสนั่นละ มันกลัวสิ่งใดมันยิ่งคิดสิ่งนั้น
มากธรรมดามัน กลัวเสือคิดเสือ กลัวผีคิดเรื่องผีมากแลวยั่วตัวเอง กอกวนตัวเอง
เพราะฉะนั้นจึงหามไมใหคิด ใหคิดแตกับคําบริกรรม เชน พุทโธ เปนตน ใหจิตติดอยูนั้น
ไมใหออก มันอยากคิดเทาไรไมยอมใหออก บังคับไวนี้ ตอไปๆ จิตไดรับความอบอุนจาก
ธรรม คือสติธรรมจดจออยูนั้นแลวมันจะคอยเยือกเย็นขึ้นมา หนาแนนขึ้นมาๆ ทีนี้สิ่งที่
เคยกลัวทั้งหลายหายไปๆ ตอไปก็กลาขึ้นมาเลย นั่นเปนอยางนั้น ขณะกอนกลัว ขณะหลัง
กลา
เมื่อเห็นเหตุเห็นผลอยูอยางนั้น ทําอยางไรจะไดผลมาก มันก็ตองบึกบึน เราจึงถูก
ดัดสันดานตลอด เพราะมันเคยไดอยางนี้นะ ถาจะไปทําธรรมดาภาวนาเหมือนเพื่อนฝูง
ทั้งหลาย สังเกตหมูเพื่อนทําความพากความเพียร สังเกตดูถงึ เวลาทานลงเดินจงกรม ทาน
เดิน ถึงเวลาทําอะไรทานก็ทําของทาน เราก็ดู เราไมเปนอยางนั้น มันมัดกันอยูตลอด จึงไป
ดูทาน เวลาทีแรกไปถึง เชน อยางหลวงปูมั่นนี้ เหมือนกับวาทานเปนพระอรหันตทุกองค
เหมือนผาพับไว เรียบหมดเลย โห นี่มันมีพระปุถุชนคนหนาปญญาหยาบแตเราองคเดียว
มันคิดในตัวเองนะ นอกนั้นทานอาจจะเปนพระอรหันตไปหลายๆ องคแลว ไมงั้นก็ชั้นนั้น
ชั้นนี้ มันคิดของมันนะ ก็มีแตตัวหนาแนนตัวคลังกิเลสตัณหาอยูกับเราคนเดียว ครั้นเวลา
อยูไปนานๆ คอยฟงเสียงอรรถเสียงธรรมทานคุยกับครูบาอาจารย ก็เริ่มรูเรื่องฐานะของ
จิตของกันและกันไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็เขาใจกันไป องคไหนอยูภูมิไหนๆ ก็รู
ไปเบื้องตนนี่เหมาแตวาทานเปนพระอรหันตทั้งองคนั่นแหละ ทั้งวัดนะ คือเรียบ
หมด นี่ละพระกรรมฐาน ไมไดมีคําวา แสลงหูแสลงตานะ เรียบตลอด มองดูกันนี้ชื่นตาชื่น
ใจตลอด ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน ไมมีกิริยาที่แฝงๆ ดวยกิเลสตัณหา ใหแสลงแทง
ใจ ไมมี นิ่มอยูตลอด เวลามาคุยธรรมะทางดานจิตใจ องคไหนภาวนาเปนยังไงๆ จะตอง
มาเลาถวายครูบาอาจารย เราก็คอยฟง องคนั้นมาเลาอยางนั้น องคนี้มาเลาอยางนี้ คอย

๕
ฟงๆ แลวก็คอยเขาใจภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันไปเรื่อยอยางนี้แหละ ตอไปก็คอยรู
อยูดวยกันมากนอยก็รูเรื่องกัน แตมารยาทเปนอยางนั้นละ เหมือนเปนพระอรหันตทั้งหมด
แลวคนคงคิดเหมาเอาวา ถาใครกิริยาเรียบรอยนั้นเปนอรหันตทั้งหมดนั่นนะ ถาวอกแวกๆ
อยางนี้ คึกคักอยางนี้เขาวาเปนลิงกันหมด เขาใจไหม แมจะเปนพระอรหันต นี่อรหันตลิง
เขาจะวาอยางนั้นใชไหมละ ความเหมาของโลก
มันอยูที่จิตใจ กิริยาอาการนี้เปนนิสัยตางหาก ใครเปนนิสัยยังไงกิริยาอันนั้นมัก
เปนอยูเสมอ โดยไมตองตั้งใจก็เปน ผูที่สงบเงียบจนกระทั่งบรรดาพระสงฆในวัดวาทาน
เปนพระอรหันตอยางนี้ก็มี เชน พระสันตกาย มีในครั้งพุทธกาล พระสันตกาย ไมวา
เหลือบซายมองขวา เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเหมือนมีสติตลอดเวลา สวยงามตลอด
พระสงฆทั้งวัดดูแลว องคไหนก็จับตาจับใจ เลยสงสัยไปทูลถามพระพุทธเจา ก็พอดีมี
สาเหตุเหมาะสม วาทานสันตกายนี่ ทานสําเร็จอรหันตแลวหรือ พระเณรทั้งวัดเลยเหมาวา
ทานเปนพระอรหันตทั้งนั้น ดูอากัปกิริยาเคลื่อนไหวไปมา เหมือนผาพับไวตลอดเวลา
พระองคก็บอกวา ยัง นั่นเห็นไหมละ พอดีประชุมขึ้นมา ในค่ําวันนั้นประชุม
พระองคก็เลยแสดงถึงเรื่อง สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต วนฺตโลกามิโส
ภิกฺขุ, อุปสนฺโตติ วุจฺจติ. นี่ภาษิตที่พระองคแสดง ในวันเทศนเกี่ยวกับพระสันตกาย ผูมี
กายอันสงบ มีวาจาอันสงบ มีใจอันสงบ และผูที่บริสุทธิ์หลุดพนคายโลกามิสเสียไดแลว
นั้นแลเราเรียกวา นักปราชญ จอมปราชญ ทานแสดงไววางั้น ที่แปลออกจากนี้ ทานแสดง
ธรรมอันนี้ พระสงฆไดสําเร็จมรรคผลนิพพานตั้งหลายองควันนั้นนะ พระสันตกายเองก็
สําเร็จวันเดียวกัน แตกอ นทานเปนอรหันตดิบ ยังไมเปนอรหันตสุก พอพระพุทธเจามา
เทศนวันนั้น เลยกลายเปนอรหันตสุกขึ้นมา นี่แหละกิริยาตางกัน
อยางพระสารีบุตรทานไปไหน ล็อกแล็กๆ เหมือนลิง จนกระทั่งบรรดาพระสงฆ
ทั้งหลาย ทั้งๆ ที่รูทานแลววา ทานเปนพระอรหันตนะ เวลาทานมานี่ พอมองเห็น คลอง
อยางนี้ ทานโดดขามไปโนน แลวโดดขามกลับมา กลับไปกลับมาอยูงั้น เอ เปนถึงอรหันต
แลวยังไมแลว ยังเปนถึงอัครสาวก แลวทําไมจึงมาแสดงตัวเหมือนลิง อยางนี้ก็ไปทูล
พระพุทธเจา ไปฟองพระพุทธเจา วาพระสารีบุตรทําไมก็วาเปนพระอรหันต ทั้งเปนอัคร
สาวก สิ้นกิเลสทุกอยางแลว เวลากิริยาอาการแสดง ทําไมจึงเปนเหมือนลิง เชน อยางโดด
ขามไปมาเปนเรื่องตลกสนุกอยูในนั้นแลวไป
ออ พระสารีบุตรนี้ เธอเคยเปนลิงมาหลายภพหลายชาติ นิสัยอันนั้นจึงติดมา ทีนี้
พระทั้งหลายก็สงบเพราะพระองคเปนผูทรงตัดสินเอง อยางพระสันตกายนี้ ทานเคยเปน
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ราชสีหมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ ไมสับปนกันเลย เปนราชสีห ราชสีหนี้มีกิริยาเหมือนแมว เหมือน
มีสติสตังระมัดระวังตัวตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของราชสีหกับแมวจึง
เหมือนกัน ทีนี้พระสันตกายทานเคยเปนราชสีหมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ ไมสับปนกันเลย ชาติ
อื่นๆ ไมมี เปนราชสีหมาตลอด เพราะฉะนั้นนิสัยของเธอจึงสวยงามตลอดเวลา ตามนิสัย
เหมือนราชสีห ทานก็ยกมาอยางนี้ละ นิสัยอันนี้เปนนิสัยดั้งเดิมที่ฝง จิต
สวนพระสารีบุตร ทานก็บอกวา เคยเปนลิง สําเร็จอรหันตแลว กิริยาที่เปนนิสัยเดิม
มันก็ออกมา โดดขามโนนขามนี้ จนพระสงฆทั้งหลายยกโทษ ทั้งๆ ทีท่ า นเปนพระอรหันต
แลวทานทําไมจึงมาแสดงอยางนั้น ออ เรื่องกิริยานิสัยวาสนาไมมีใครละได ละไดเฉพาะเรา
ตถาคตองคเดียว สวนนิสัยวาสนากิริยาที่เคยเปนยังไงนั้น นั้นเปนเรื่องนิสัยอันหนึ่ง กิเลส
ขาดไปแลว นิสัยอันนี้ยังละไมไดตองเปนตามเดิม นั่นละเปนอยางนั้น ผูที่ละนิสัยวาสนาได
ก็คือ พระพุทธเจาพระองคเดียว ทานจึงวา ใครเคยเปนกิริยายังไงก็เปนอยางนั้น เพราะ
นิสัยนี้ไมไดตั้งใจก็เปน หากเปนอยูตามนิสัยของตนเองๆ จึงเรียกวานิสัย คือมันติดกิริยา
อาการ ติดอยูภายในจิตใจ แสดงออกมาตั้งใจไมตงั้ ใจ มันก็เปนไปตามความเคยชินของมัน
ในครั้งพุทธกาลนั้นมีพระพุทธเจาเปนผูตัดสิน พระสงฆหายสงสัยทันที ถาลง
พระพุทธเจารับสั่งอะไร รื้อมาทั้งอดีตดวยจะไมยอมรับไดยังไง เชนพระสันตกายนี้ก็บอกวา
เธอเคยเปนราชสีห ที่ทานแสดงไวในตําราเทียบก็นี่ละ กับพระสันตกาย ราชสีหเวลาจะ
นอนนี้ มีสติสตังกําหนดไวเรียบรอย อวัยวะสวนไหน วางไวยังไงๆ กําหนดไวตายตัว ไว
อยางนั้น ถาตื่นขึ้นมาอวัยวะนี้เคลื่อน เชนขานี้เคลื่อนไปทางนี้ ขานี้เคลื่อนไปทางนี้ หาง
เคลื่อนไปอยางงั้น นอนใหม จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอีกเรียบรอยเหมือนเกา ถึงจะออกไปหา
กิน ทานวา เปนกิริยาอยางนั้น ระวังรักษาตัวตลอดอยางนั้น ทีนี้นิสัยของพระสันตกายนี้
เธอก็ตดิ มาตั้งแตเปนราชสีห นั่นทานแสดงไวหมด ทานรื้ออดีตมาพรอมเลย เคยเปนมา
ยังไงๆ เพราะฉะนั้นนิสัยจึงไมไดเหมือนกัน
ทีนี้นิสัยตามที่เราผานมา ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนสายหลวงปูมั่นนี้ นิสัยทาน
อาจารยฝนนี้สวยงามมาก นิสัยทานอาจารยมหาทองสุกนี้ก็สวยงาม นอกจากนั้นทานก็เปน
ตามนิสัย แตเราไมไดตาํ หนินะ คือทานก็เปนตามนิสัยของทาน แตสําหรับสององคนี้ มองดู
เมื่อไรนิ่มนวลทั้งตาทั้งใจ กิริยาเหมือนวาดุใครไมเปน อยางทานอาจารยฝน เหมือนดุใคร
ไมเปน นิ่ม อยางมากก็ เหอ เทานั้น วา เหอ เทานั้น อาจารยมหาทองสุกก็เหมือนกัน
นอกนั้นทานก็เปนตามนิสัยของทาน ควรดุทานก็ดุ เหมือนๆ กันแลวแตนิสัยขององคใด
เปนไปยังไง ทานก็เปนอยางงั้น แตบรรดาพระสงฆลูกศิษยลูกหา ทราบนิสัยแลวทานก็ไม
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ถือสาละ ไมถือ ฟงเสียงแกนแหงธรรมทั้งหลายออกจากไหน ออกจากใจ นั่น หลักอยูที่นั่น
หลักประกันตัว กิริยานี้เปนความเคลื่อนไหวเพียงอาศัยไปชั่วกาลเวลา แตหลักจริงๆ คือ
แกนของธรรมแทอยูที่ไหน ก็คือใจ เมื่อใจถึงกันแลวก็หมดปญหา จะเปนอะไรๆ ก็หมด
ปญหาไปเลย เพราะฉะนั้นนิสัยของครูบาอาจารยจึงไมเหมือนกัน หากเปนอยูในจิตนั่นละ
ที่จะใหผิดจากธรรมจากวินัยก็ไมผดิ มันหากมีไปตามนิสัย ซึ่งไมเหมือนกันนั่นแหละ
เราพูดถึงเรื่องพระทานเที่ยวอยูในปาในเขา ทานฝกทานทรมานตน ทานเอาจริงเอา
จังมากนะ เพราะฉะนั้นทานจึงเปนผูทรงมรรคทรงผลเรื่อยมา อยางลูกศิษยหลวงปูมนั่ มี
นอยเมื่อไร ครูบาอาจารยทั้งหลายที่มรณภาพไปแลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ ไป
ตั้งสิบกวาองค ไมใชนอยๆ นะ กลายเปนพระธาตุๆ เราทราบไวแลวตั้งแตทานยังไมตาย
อันนี้มาเปนทีหลัง เรื่องรางกายเปนเครื่องตีตราสวนหยาบของธาตุขนั ธนี้ วาทานเปนผู
บริสุทธิ์แลว
ตามตําราที่ทานแสดงไววา อัฐิที่จะกลายเปนพระธาตุไดนั้น ตองเปนอัฐิของพระ
อรหันตเทานั้น ทานบอก พอมาเปนอรหันตแลวก็ ออ ตีตราแลวๆ แตบรรดาพระทั้งหลาย
ที่อยูรวมกันกับครูบาอาจารย ทานทราบกอนหนาแลว เพราะถอดออกมาจากใจพูดใหฟง
จะไมทราบไดยังไง จิตเปนยังไงๆ นี้รูหมด อันนี้ประกาศกอนแลว สวนเวลาตายแลว จะ
เปนพระธาตุไมพระธาตุ สําหรับองคทานเองทานไมเคยสนใจ องคอื่นตางหากสนใจ พอวา
อัฐิของทานเปนพระธาตุแลว โอ แนะ เปนอยางนั้นนะ มันตางกัน
คือคําวาเปนพระธาตุนี้กต็ างกันอีกนะ คือถาจิตผูใดไดบําเพ็ญธรรม บรรลุธรรมได
อยางรวดเร็ว แลวตายไปเสีย ผูนี้ก็เปนพระธาตุไดแตเปนชา เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้ยังไมได
ซักฟอกธาตุขันธ โดยทางความพากเพียรตามอัธยาศัยของทานไปนาน แลวมาตายเสีย ธาตุ
ขันธนี้ยังไมบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวน บริสุทธิ์ตามสวนของธาตุขันธท่เี ปนสวนหยาบนะ สวน
จิตบริสุทธิ์แลว แตองคไหนถาบําเพ็ญไปนาน ตั้งแตสมาธิปญ
 ญาคอยเริ่มไปเรื่อย ซักฟอก
ไปเรื่อยถึงขัน้ อรหันตแลว ทานนิพพานหรือตายไปเสีย อัฐิของทานจะกลายเปนพระธาตุได
เร็ว
คือความชาความเร็วอยูกับการบรรลุ แลวทรงธาตุทรงขันธอยู ถาทรงธาตุทรงขันธ
อยูไปนาน จิตธรรมชาติของทานไมใชทานตั้งใจซักฟอกนะ จิตที่บริสุทธิ์นี้หากซักฟอก
รางกายนี้ ธาตุขันธนี้ ซึ่งเปนสวนหยาบใหเปนของละเอียดๆๆ ไปตามสวนหยาบของธาตุ
ขันธ เวลาทานมรณภาพไปแลวอัฐิของทานจึงกลายเปนพระธาตุ เพราะจิตซักฟอกไว
เรียบรอยแลว มันเปนขั้นๆ ตอนๆ ไมใชพอตายไปจะเปนพระธาตุทันที มันตางกัน การ
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ครองขันธอยูนานหรือไมนาน ตั้งแตวันสําเร็จแลว ถาครองขันธไมนาน กลายเปนพระธาตุ
ก็ชา ถาครองขันธอยูนานนี้ กลายเปนพระธาตุไดเร็ว มันตางกัน เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้อยู
กับขันธ มันเปนการซักฟอกขันธอยูในหลักธรรมชาติ ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ตาม หากเปน
หลักธรรมชาติที่คอยซักฟอกอยางละเอียดลออ ของจิตที่บริสุทธิ์ครองขันธอยูนั้นแล
ถายิ่งทานเขาสมาธิภาวนาดวยแลวนี้ จิตเขามานี้ลวนๆ แลวเปนการซักฟอกหนัก
เขาไป ทานไมไดเจตนาวาจะซักฟอกธาตุขันธนะ ทานมีเจตนาเกี่ยวกับอรรถกับธรรมทีท่ าน
จะพิจารณาของทานตางหาก แตมันเกี่ยวโยงกับธาตุขันธ เลยเปนการซักฟอก อันนีห้ นัก
แนนเขาไปอีก มากเขาไปอีก นั่นเปนชั้นๆ ขึ้นไปอยางนัน้ เวลาทานมรณภาพแลว
กลายเปนพระธาตุๆ อยางพอแมครูจารยมั่นดูเหมือนจะได ๔๐ กวาปแลวมั้ง ทานผานไป
เรียบรอยแลว อัฐิของทานจึงกลายเปนพระธาตุ
นี่ละผูปฏิบัติธรรม เรื่องมรรคผลนิพพานอยูกบั สวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว
ขอใหปฏิบัตติ ามหลักธรรมหลักวินัย ถาเปนพระก็ใหกาวเดินตามหลักธรรมหลักวินัย อยู
ในกรอบของศีลของธรรม ก็เทากับอยูในกรอบแหงมรรคผลนิพพาน จะกาวเดินๆ เรื่อย
พนไดเลย ไมตองไปถามหานิพพานอยูทางโนนทางนี้ละ อันนี้เปนจุดใหญที่จะหมุนเขาสู
มรรคผลนิพพาน คือ ธรรมวินัย วินยั เปนรั้วกั้นไมใหขามเกิน จะออกนอกลูนอกทางตก
เหวตกบอไปเสีย
ธรรมนั้นคือ ความพากเพียร สติธรรม ปญญาธรรม ขันติธรรม ความอดทน
ประกอบความพากเพียร อบรมจิตใจของตน ใหเปนลําดับลําดาไป นี้เรียกวา ธรรม ทั้งสอง
อยางนี้กลมกลืนกันอยูตลอดเวลาแลว จิตใจนี้จะคอยผองใสขึ้นๆ ทีนี้ไมตองไปหาที่ไหน
คือใจดวงไดรับการอบรมนี้ จะแสดงเปนมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากใจดวงนี้ เบื้องตนก็
คอยสงบเสียกอน พอสงบก็ขัดเขาไป บํารุงเขาไปๆ แลวก็คอยละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่ง
ถึงละเอียดสุดยอดผานเลย เปนอยางนั้นนะ อยูกบั หลักธรรมหลักวินัย
พระองคจงึ ไดสอนวา ธรรมและวินัยนั้นแลจะเปนศาสดาของทานทั้งหลาย แทนเรา
ตถาคตเมื่อเราตายไปแลว ถาผูใดปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี้อยู พระอรหันตไมสูญ
จากโลกนะ อานนท บอกชัดเจนไวอยางนี้ ถานอกจากนี้แลวก็อยางวานะ ถาอยูในนี้แลว
เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ เปนอื่นไปไมได
ธรรมะพระพุทธเจา คงเสนคงวาหนาแนนอยูดวยความสัตยความจริง ถูกตองดีงาม
ทุกอยาง ไมมีที่เหลาะๆ แหละๆ ไอผูปฏิบัติมนั เหลาะแหละตางหาก ขามหัวพระพุทธเจา
ไป ขามหัวพระพุทธเจามา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอด เหยียบหัวพระพุทธเจาคือ

๙
ธรรมและวินัย ที่เปนองคแทนศาสดาของสัตวทั้งหลาย แลวมันไปเหยียบหัวพระพุทธเจา
โดยขามเกินหลักธรรมหลักวินัยไปเสีย มีแตพวกตกเหวตกบอทั้งนั้นละพวกนี้ ไมมที างที่จะ
ครองมรรคครองผล โออวดก็เปนเรื่องกิเลสโออวดไปเสีย เรื่องธรรมทานไมไดโออวด ถึง
กาลเวลาจะออกนี้ผางเลยๆ นั่นธรรม ไมมีผลักมีดัน ไมมีอยากไมมีทะเยอทะยาน ธรรม
ภายในใจ เปนไปตามกาลเวลาหรือเหตุการณตางๆ ที่ควรจะออกหนักเบามากนอย จะ
เปนไปเองๆ นี่ละเรื่องมรรคผลนิพพานจึงคงเสนคงวาหนาแนนอยูกับธรรมวินัย สําหรับ
พระเราเปนนักบวช ตองรักษาศีลใหดี และปฏิบัติธรรมใหดี สวนฆราวาสก็ใหปฏิบัติตาม
หลักของฆราวาส
ธรรมคือจิต จิตตภาวนาเปนสําคัญมากนะ ถาไดอบรมจิตตภาวนานี้เขาไป ไมวา
พระหรือฆราวาส นิสัยมีอยูภายในดวยกันไมวาหญิงวาชาย นักบวชและฆราวาส นิสัยมีอยู
ดวยกัน ถึงมาบวชนี้เปนเทวทัตมาบวชก็มี บวชที่หนาแนนที่สุดก็มี ไมใชวามาบวชแลวจะ
เปนผูเลิศผูเลอขึ้นทันที อันนี้เปนเครื่องหมายตางหากนะผาเหลือง โกนผมโกนคิ้ว
เครื่องหมายของผูท ี่จะออกบําเพ็ญพรต เพื่อเรียนจบพรหมจรรย ถึงมรรคผลนิพพาน นี่
เปนความประกาศอยางนัน้ ตางหาก แตครั้นบวชเขามาแลวทําเหลวๆ ไหลๆ แลวไมมใี คร
ที่จะเปนโทษมากกวาผูที่เหยียบหัวพระพุทธเจาดวยการขามเกินธรรมวินัย คือพวกนี้เอง
ถาปฏิบัติตามนี้อยูแลว มรรคผลนิพพาน อยางวาอรหันตมีอยู ไมสูญจากโลกนะอานนท
คืออยูกับนี้ละ กับธรรมกับวินัย
ใหยึดหลักธรรมหลักวินัยใหดีสําหรับพระ พวกญาติโยมก็ใหยึดหลักความดีงาม
ทั้งหลาย เวลาภาวนาก็เอาจุดนั้นเหมือนกัน ใจเมื่อไดรับการขัดเกลาอยูตลอดเวลา จะคอย
ผองใสขึ้นเชนเดียวกันกับพระเรานั่นแหละ ตอไปก็ถงึ เหตุถึงผล ละเอียดเขาไปๆ ถึงมรรค
ผลนิพพานไดเชนเดียวกันไมเลือกเพศ เพศหญิง เพศชาย นักบวช ฆราวาส ไมเลือก นิสัย
ปจจัยมีอยูในใจดวยกันทุกคน เมื่อพอแกกาลแลวพนไดดวยกัน ถาไมพอก็ตอ งไดอบรมไป
เรื่อยๆ
เราพูดถึงเรื่องวงกรรมฐาน ในสายพอแมครูจารยมั่นนี้มีนอยเมื่อไร ผูทรงมรรคทรง
ผลทานอยูเงียบๆ อยางนั้นนะ เงียบๆ เหมือนไมมีอะไร แตกรรมฐานเขาถึงกัน รูกันหมด
ในวงกรรมฐานจะรูเรื่องของกัน ฐานะของจิต ภูมขิ องจิตของธรรมองคไหนอยูยังไงๆ ทาน
จะเขาใจกันในวงของพระกรรมฐานเอง เวลาออกมาขางนอกทานก็เหมือนไมมีหูมีตา ตา
บอด หูหนวก ไปอยางนัน้ แตพอเวลาเขาภายในวงกรรมฐานดวยกันแลว ไมมีใครที่จะพูด
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ไดจะแจงยิ่งกวาพระกรรมฐานคุยกันเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องสมาธิเรื่องปญญานี้สําคัญ
มาก ศีลทานบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว
วงกรรมฐานเปนผูมีหิริโอตตัปปะเต็มที่เลย ทานไมมีการขามเกิน นอกจากความ
เผลอก็เปนธรรมดาดวยกัน หรือความไมรูอยางนี้ ไมรูมันก็ผดิ พระวินัยได เพราะทานไม
ยกเวน ไมรูแตสวนที่ผิดกับพระวินัย ก็ปรับอาบัติเปนพระวินัย รูแลวขืนทําลง นี่ยิ่งไปใหญ
สงสัยแลวขืนทําลง ก็อยาทํา ถาสงสัยแลวอยาทํา ถาทําปรับโทษ นั่นทานบอกไวอยางนั้น
ทานมีหิริโอตตัปปะเต็มตัวสิ่งเหลานี้ทานไมขามเกิน เรียกวา ศีลของทานบริสุทธิ์ จิตใจของ
ทานอบอุนดวยศีล
ไปภาวนานี้เราจะเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ เวลาเขาจนตรอกจนมุม ในสถานที่นา
กลัว เชนเสือก็ชมุ อะไรก็ชุม จิตใจมีความอบอุนดวยศีล ถึงไมไดอะไร ศีลของเราบริสุทธิ์
แลว ตายแลวแนใจวาไปสวรรคเพราะความอบอุนในจิต เนื่องจากวาตัวมีศีลสมบูรณ ศีล
สมบูรณเต็มที่
จากนั้นอบรมจิตใจเขาไปมันก็ยิ่งแนเขาไปๆ จิตใจมีความสวางไสวจากการบําเพ็ญ
ธรรมมากนอยเพียงไร จะรูตัวเองๆ สงางามขึ้นโดยลําดับๆ ทีนี้กิเลสตัวมืดตื้อมันคอยจาง
ไปๆ เพราะการชําระโดยทางจิตตภาวนาอยูตลอดเวลา ทีนี้จิตก็คอยผองใสเพราะไดรับการ
บํารุงรักษาตลอด ก็ตองมีความผองใสเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆๆ จากนั้นก็ตั้งหลักได
เริ่มตนตั้งแตตั้งสมาธิ จิตใจแนนหนามั่นคงนี้ ตั้งหลักไดในขัน้ สมาธิ
จากนั้นก็กาวออกทางดานปญญา พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธแยกแยะแยกสวนแบง
สวน ควรเปนอสุภะอสุภัง ปาชาผีดิบผีสด ก็แยกทั้งเขาทัง้ เราออกมา ที่สัตวโลกติดกัน
งอมแงมนี้มาตลอดตั้งกัปตั้งกัลป เอาปญญาแทรกเขาไป ความจริงจะปรากฏขึ้นมาๆ แลว
มันก็คอยปลอยวาง แลวจางไปๆ แลวปลอยวางไดโดยลําดับ จากนั้นสติปญญาที่มีความ
ละเอียดลออยิ่งกวาขั้นวัตถุนี้ไป มันก็กาวเดินไปตามขั้นนามธรรม คือ ขั้นรูปธรรมไดแก
รางกาย รางกายอยูในกรอบของกามตัณหา ของราคะตัณหา เมื่อจิตอยูในอันนี้ ก็ตอง
พิจารณาเรื่องวัตถุนี้ใหมาก
วัตถุคือ รางกายของหญิงของชาย ของสัตว ของบุคคล พิจารณาลงถึงปาชาผีดิบ ดัง
ทานนิมนตพระใหไปอยูในปาชา คือ ถาดูตัวเองปาชาผีสดมันยังไมเห็น ใหไปดูปาชาผีตาย
ไปดูเทียบเขาขางใน เมื่อไดหลักไดเกณฑแลว ไปดูปาชาภายในตัวเองเลย นี่อยูในวัตถุที่
จะตองพิจารณา อสุภะอสุภัง ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา จะอยูในวงนี้เต็มเหนี่ยวๆ พออันนี้
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จางไปๆ จนกระทั่งราคะตัณหาหายสงสัย ขาดสะบั้นไปหมดแลวจากการพิจารณาเหลานี้
สวนวัตถุคือรูปธรรมนี้มันคอยจางไปๆๆ แลวก็หยุด จากนั้นมีแตนามธรรม
ความคิดความปรุงอะไรๆ นี้เปนกิเลสประเภทหนึ่ง มันก็ติดตามนีเ้ ขาไปเรื่อย
ละเอียด ตอไปถึงเรื่องรางกายนี้ไมมี ถึงขั้นจิตวางไปหมดแลวจะมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ที่ไหน จิตมันวางไปหมด วางไปหมดโดยลําดับ ยังเหลือแตภายในจิตที่ยังไมวางตนเอง
พิจารณาเขาไปๆ ก็วางเขาไปๆ วางเขาถึงสุดขีดแลวก็ เรื่องภายนอกวาง แลวเรื่องภายใน
วางเขาอีก ภายนอกวาง ภายในก็วางอีก หมดโดยสิ้นเชิง ทรงมรรคหรือไมทรงมรรค มันก็
รูเอง สันทิฏฐิโก ไมตอ งไปถามใคร รูขึ้นกับผูปฏิบัติเอง สันทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูตัวเอง
ทานก็สอนอยางนั้น
นี่ละทานสอนวิธีการชําระจิตใจของเรา ที่หนักมากที่สุดก็คอื พิจารณาเรื่องรางกาย
เรื่องราคะตัณหาหนักมากนะ เราพูดจริงๆ นี้ภาษาธรรม พูดอยางตรงไปตรงมา เรื่องการ
รบกับกิเลสไมมีตัวใดที่จะรบยาก ฉลาดแหลมคมมากยิ่งกวากามตัณหา ราคะตัณหา
เกี่ยวกับเรื่องรางกาย ทีนี้เวลาพิจารณานี้เขาไป เรื่องเหลานี้จะคอยจางไปๆ พิจารณา
รางกายก็คลองแคลววองไว ทุกสิ่งทุกอยางคลองแคลวไปหมดเลย จนหาความสวยความ
งามที่จะใหเกิดความกําหนัดยินดีไมได จากนั้นมันก็ปลอยกัน พอปลอยกันแลว มันก็ไป
ทางนามธรรม โดยอาศัยนี้สลับบางเล็กนอยเทานั้น จากนั้นก็ไปนามธรรมลวนๆ ไดแก
เจตสิกธรรม ความคิดความปรุง มันคิดเรื่องใดๆ ติดตามมันไปดวยสติปญญาแรงกลา
แหละ เรื่อยๆ พอหมดสวนรางกายนี้ไปแลว มันก็เปนสติปญญาอัตโนมัติ
สติปญญาอัตโนมัตินี้คือเปนเอง ขึ้นมาเอง นี่ฝกซอมกามราคะนะ ที่ขาดไปแลวสอบ
ได ๕๐% สําหรับผูที่กําลังบําเพ็ญอยางธรรมดาเหมือนเรา ไมใชผูเปน ขิปปาภิญญา พอ
ขาดๆ หมดเลย นั่น ขิปปาภิญญา ขาดสะบั้นพรอมกันหมด แตพวกทันธาภิญญานี้สวน
ใหญขาดแลว สวนที่ปลีกๆ ยอยๆ ยังมีอยู นั่นละที่นี่ชําระอันนั้นละ ทานจึงนําอสุภะนี้มา
ฝกซอมๆ ฝกซอมใหละเอียดเขาไปๆ สุดทายอันนี้ก็หมด ราคะหมดโดยสิ้นเชิง นั่นเปน
อยางนั้น อันนี้ละตัวที่หนักมากที่สุด สัตวโลกลืมบุญลืมบาปคือตัวนี้เอง ตัวนี้เรียกวา หู
หนวกตาบอดจริงๆ เวลามันไดครอบหัวใจใครแลวไมรูจักบุญจักบาป เวลาธรรมแทรกเขา
ไปมันก็รูๆๆ จากนั้นมันรูของมันเอง เลยจากนั้นแลวก็เปนสติปญ
 ญาอัตโนมัติ
พอผานกามราคะนี้ไปแลว ก็เปนสติปญ
 ญาอัตโนมัติ คือหมุนอยูตลอดเวลา ไมไดมี
ละคําวา เพียรๆ นอกจากเพื่อความพนทุกข เราเพียรเพื่อความพนทุกข แตในยานกลางที่
กําลังเพียรนี้ไมมี ตองรั้งเอาไว เพราะความเพียรกลา ไมรูจักหยุดจักหยอนตลอดเวลา ทีนี้

๑๒
เวลาธรรมไดทํางานแกกิเลส แกโดยอัตโนมัตเิ หมือนกับกิเลสผูกมัดสัตวโลกโดยอัตโนมัติ
ของมัน มีทกุ รูปทุกนาม กิเลสเปนอัตโนมัติ ในการผูกมัดสัตวโลกใหลุมหลงงมงายไปตาม
ทีนี้พอถึงขั้นสติปญญามีกําลังแลว สติปญญานี้จะแกกิเลสเปนอัตโนมัติ ตามกัน
ไปๆ โดยละเอียดลออจนกระทั่งหมด เชื่อมเขาไปถึงมหาสติมหาปญญาเกี่ยวโยงกัน ทีนี้
มันซึมไปหมดเลย นี้ลวนแลวตั้งแตเปนสติปญญาอัตโนมัติทงั้ นั้น คือแกกิเลสไปโดยลําพัง
อยูที่ไหนแกตลอดเวลา ไมตองมีเวลานั้นเวลานี้แกกิเลส เวลานั้นจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิ
ภาวนาจะแกกิเลสไมมี การแกกิเลส เหมือนกับกิเลสมันผูกมัดสัตวโลก คิดเรื่องอะไรขึน้ มา
เปนกิเลสทั้งนั้น ไมวาจะยืนคิดนั่งคิดพูดคิด มองเห็นอะไรก็เปนกิเลสไปหมด
ทีนี้เวลาธรรมไดแกกิเลสแลว มองเห็นก็เปนธรรม ไดยินก็เปนธรรม อะไรเปน
ธรรม ไมเห็นไมไดยินก็เปนธรรมอยูภายในใจ แกกิเลส เพราะกิเลสอยูที่หัวใจ มันก็แกเขา
ไปโดยลําดับ นี่เรียกวาอัตโนมัติ ถึงขั้นธรรมะฆากิเลสฆาอัตโนมัติเหมือนกัน จนกระทั่ง
กิเลสขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรเหลือเลย นั่นทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ งานที่หนักมาก
ที่สุดในพรหมจรรยนี้ ไดจบสิ้นลงไปแลว เพราะกิเลสตัวยุงที่สุดโดยลําดับลําดามา ไดขาด
สะบั้นไปจากจิตใจแลว
จากนั้นมาแลว ทานจะไมมีกิเลสตัวใดใหฆาใหชําระอีกเลย นั่นเรียกวา ทานเสร็จ
งานการถอดถอนกิเลสภายในหัวใจไปแลว พระอรหันตก็ดี พระพุทธเจาก็ดี จึงไมเคยแก
กิเลสอีกตอไป พอถึงขั้นนี้แลวหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีที่จะวาแกกิเลสตัวใดๆ เพราะมันหมด
โดยสิ้นเชิง จะหาที่ไหน ทานก็รูชัดๆ อยูแลววาหมดโดยสิ้นเชิงแลว นี่ละผูนี้ไมตองทําความ
เพียรเพื่อแกกิเลสอีก หากเปนหลักธรรมชาติ ไมตองบังคับตัวเอง
จากนั้นทานก็อยูทรงธาตุทรงขันธ ทรงธาตุทรงขันธของทานคือเปลี่ยนอิริยาบถให
สม่ําเสมอ คลี่คลายธาตุขันธของตนออกไปเปนลําดับลําดา นี้ประการหนึ่งเรียกวา เปลี่ยน
อิริยาบถ บรรเทารางกายดวยการเปลี่ยนตางๆ นี้อันหนึ่ง อันหนึ่งพิจารณาธรรมทั้งหลาย
ภายในจิตใจของทาน จะกวางจะแคบ หยาบละเอียดขนาดไหน ทานจะพิจารณาเวลาภาวนา
นี้อันหนึ่ง เปนขั้นๆ จากนั้นทานผูมีญาณที่ควรหยั่งทราบอะไรทานก็พิจารณาของทานอีก
อันนี้เปนเรื่องภายใน พระทานไมคอยพูดละ นี่เรียกวา เปนความหยั่งทราบตามจริตนิสัย
ของทานผูสิ้นกิเลสแลว ทานมีงาน
การภาวนานี้ก็เพื่อระหวางจิตกับขันธครองตัวไดสะดวกสบาย ใหถึงอายุขัย ไม
สมบุกสมบันจนเกินไป ควรพักจิตก็พกั ระหวางขันธกับจิตพักกันแลว ขันธความคิดความ
ปรุงระงับไป เหลือแตความบริสุทธิ์ แลวขันธก็สงบตัวลงไป นี่ทานภาวนาเพื่อระงับขันธ

๑๓
ในทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู แตทานจะแกกิเลสตัวใดไมมี มีแตระงับขันธบรรเทาขันธไป เพื่อ
ครองกันไปถึงวันอวสานแหงชีวิต เรื่องกิเลสไมมี นี่อันหนึ่ง
อันหนึ่งพิจารณาธรรมในเวลาทานภาวนา คําวาพิจารณาธรรมนี้พูดยากนะ ละเอียด
สุด สุดละเอียด กวางขวางมากทีเดียว แตแย็บออกมาพอใหเขาใจเทานั้นเอง เรื่องที่จะรู
ตามวิสัยของจิตที่หลุดพนไปแลว มันกวางขวางมากมายจะไปทางไหน แหวกวายไปไดหมด
ไมมีจะติดตรงนั้น คาตรงนี้อะไรไมมี เพราะที่ทําใหติดใหคาก็มีแตกิเลส กิเลสขาดสะบั้น
หมดแลวติดกับอะไร นั่น เวิ้งวางไปหมด เปนสุญญากาศหรือวาเปน สฺุญโต โลกํ โลกนี้
สูญไปหมด มีก็มีแตหลักธรรมชาติที่สวางจาครอบโลกธาตุเทานั้นเอง ทานเรียกวา จิต
บริสุทธิ์แลว หรือวาจิตเปนธรรมธาตุ สุดขีดอยูเทานั้น
จิตดวงนี้สูญไหมละ พอมาถึงขั้นนี้แลว ถึงธรรมธาตุ นี่ละทีส่ ุดของจิตที่เกิดตายๆ
ในภพชาติตางๆ ไมหยุดไมถอย ที่ใครๆ ก็วา ตายแลวสูญๆ มันไมไดสญ
ู มันเกิดมันตาย
หมุนไปเวียนมานี้ เพราะวัฏจักรหัวใจกับอวิชชาพาใหหมุนตลอดมันจะสูญไปไหน พอ
อวิชชาดับลงไปแลว จิตดวงนี้ก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว แลวสูญไปไหนที่นี่ เปนธรรมธาตุขึ้นมา
นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติธรรม ทานปฏิบัติของทานอยางนั้น ถาผูใดมีความสนใจ
ในธรรม จะตักตวงเอาคุณงามความดีตลอดมรรคผลนิพพานเขาสูใจอยางเต็มหัวใจ ไม
ตองไปทูลถามพระพุทธเจา พอธรรมจาขึ้นที่หัวใจนี้ยอมรับทันทีเลย นี่พูดแลวสาธุ ไมมีที่
จะไปทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนองคเชนไรก็ไมมี สวนพระรูปพระโฉมนั้นมี
ตางๆ กันเปนธรรมดาใครก็ทราบ อยากไปรูไปเห็นอะไร ก็เหมือนหนังหอกระดูก
เหมือนกันนี้ ธรรมชาติที่เปนพุทธะแทที่เลิศเลอ ที่วาเปนศาสดาแท คืออะไร คือความ
บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์อันนี้มันก็เขากันไดหมดเลย กับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาทุก
พระองค พระอรหันตทุกองค เปนอันเดียวกันหมด แลวจะไปหาดูกนั ที่ไหน ก็เปนอัน
เดียวกันแลว
เหมือนน้ําในมหาสมุทรไหลมาจากคลองใดๆ หรือมาจากบนฟาก็ตาม พอไหลเขา
ไปสูมหาสมุทรก็เปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดแลว จะไปแยกกันไดยังไง วาน้ํานี้แยก
มาจากคลองนั้นคลองนี้ไมมี เปนน้ํามหาสมุทรดวยกันแลว อันนี้จิตพอเขาถึงผางอันนี้แลว
มันก็เปน มหาวิมุตติ มหานิพพาน เหมือนกันหมดเลย แลวทานจะสงสัยพระพุทธเจาที่
ไหน ทานบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีใครยิ่งหยอนกวากันธรรมชาตินี้ เพราะฉะนั้น
ทานจึงไมถามกัน พอผางนี้มันถึงกันหมดแลว พระพุทธเจาทุกพระองคถึงกันหมดเลย
เหมือนแมน้ําในมหาสมุทรจอลงไปนี้ถึงกันหมด นั่นละธรรมแทเปนอยางนั้น

๑๔
ที่ทานวา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต คือเห็นนี้ หายสงสัย อยากเที่ยวอยากดู
พระพุทธเจาทั้งหลายไมมี บรรดาพระอรหันตทั้งหลายทานไมอยากดู เรื่องพระรูปพระโฉม
ที่ทานนิพพานที่นั่นที่นี่ นั้นเปนสวนสรีระ เปนสวนสมมุติ สวนวิมุตติธรรมแลวเหมือนกัน
หมด แลวธรรมนี้ใครเคยมาสอน สัตวโลกพนจากทุกขไปเพราะธรรมของพระพุทธเจา เปน
ธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว จึงเปนธรรมคงเสนคงวาหนาแนน ตายใจไดสําหรับผูปฏิบัติได
ตามภูมิของตนๆ ที่สามารถปฏิบัติไดมากนอยเพียงไร ผลจะปรากฏขึ้นมา ไรผลไมมี
ขอใหพากันไปปฏิบัติเถอะนะ ไมวาหญิงวาชาย อุปนิสัยมีเหมือนกันหมด ไมนิยม
วาเปนหญิงเปนชาย นักบวชและฆราวาส มันมีอยูที่หัวใจ ใครก็ไปไดหลุดพนไดเหมือนกัน
ถาตั้งใจปฏิบัติ ไมไดขนึ้ อยูกับเพศ เพศนี้ประกาศตนวาเปนนักบวช เปนนักรบที่จะแก
กิเลสอยางแทจริง ความหมายวางั้น แตเมื่อพลิกจากนั้นแลว มันบวชมาเพื่อสั่งสมกิเลส
เปนฟนเปนไฟเผาตนเองและเผาคนอื่นใหเดือดรอนไปหมดอยางนี้ก็ได มันเปนอยูกับ
กิเลสบังคับจิตใจ ไมใหหมุนไปทางธรรมใหหมุนไปทางกิเลสไปเสีย มันก็สรางแตฟนแตไฟ
เผาไหมทั้งตนเองและผูอนื่ นั้นแล พากันจําเอานะ
วันนี้ก็เปดใหฟงอยางชัดเจน ถอดออกมาจากหัวใจ ตั้งแตเริ่มที่วาปฏิบัติ ไปอยูใน
ปานั้นเขานี้ ฝกทรมานตน วาหนักก็หนักมากที่สุดเลยเราการฝก นิสัยของเราไมเหมือนใคร
รูสึกจะผาดโผนอยูนะ เปนนิสัยที่ผาดโผนเอาจริงเอาจังมากทีเดียว ถาลงไดลงใจแลวผาง
เลยเชียว ไมมีอะไรมาคัดคานตานทานได ถายังไมลงใจยังไมเต็มเหนี่ยว ถาลงใจเต็ม
เหนี่ยวแลวผึงเลยเชียว นี่กป็ ฏิบัติตัวอยางนั้น การฝกทรมานตนเอง ถึงขั้นจะตายเอาตาย
นั่นเห็นไหม มันไมไดกลัวตายนะ ธรรมเหนือนั้น ซัดกันเลยๆ แลวเวลาไดผลขึ้นมาก็สม
เหตุ เหตุที่เราเด็ดเดี่ยวอาจหาญขนาดไหน ผลเปนขึ้นมาๆ
ทีนี้เวลาดําเนินไดผลมาเปนลําดับ ยอนหลังไปหาปฏิปทาของเราที่ดําเนินมา คุมคา
กันเลยๆ เฉพาะอยางยิง่ เวลาจนตรอกจนมุม นี้ละจิตมันใชสติปญญาหมุนแกตัวออกรอด
จนไดๆ คนเราไมไดโงอยูตลอดเวลานะ ถึงเวลาจนตรอกจนมุมสติปญ
 ญามันหากฟตตัว
ของมันขึ้นมาเอง แลวผานไปไดๆ
พุทธศาสนาเรานี้เลิศเลอสุดยอดแลวนะ ทานทั้งหลายใหปฏิบัติ ไมมีทไี่ หน ได
พิจารณาหมดแลวในหัวใจนี้ ไมอวด ไมมีทไี่ หนเปนศาสนา เปนเครื่องแกกิเลสของสัตว
โลก มีแตโครงการของกิเลส แลวสอนกันตามโครงการของกิเลส ใครจะเสกสรรตัววาเปน
ศาสดาองคใดก็ตามเปนเจาของศาสนาไหนก็ตาม มันมีแตคลังกิเลสเปนเจาของศาสนา
เปนศาสดา แลวออกมาก็เปนเรื่องของกิเลส ออกมาๆ ผูรับฟงไป เชื่อถือก็เชื่อถือตาม

๑๕
โครงการกิเลส มันก็สรางทางวัฏวนเขาไปเรื่อยๆ สรางบาปสรางกรรมไปในตัวที่ถือศาสนา
แลวภาคภูมิใจ ฆาเขาไปสวรรคอยางนี้เปนตน พระพุทธเจาแมแตสัตวเดรัจฉานทานก็ไมให
ฆา นี้ฆาเขาไปสวรรค ฆาคนแลวไดไปสวรรคฟงเอาซิ อยางนี้ละ ใหพิจารณาเอา
นี่ละเรื่องคนมีกิเลสกับคนสิ้นกิเลส แมแตอยูในครรภไมใหแตะ ฟงซินะ ทานไมให
แตะ ทานใหความเสมอภาคเหมือนกันหมดเลย จิตดวงนั้นๆ เหมือนกันกับจิตเรา แตเวลา
นี้อยูในสภาพนั้นกอน เปลี่ยนจากสภาพนี้ไปตามรูปตามการณ ตามกรรมดีกรรมชั่ว เปน
สัตวใหญสัตวเล็กไปเรื่อยๆ ขึ้นสวรรคชั้นพรหม ลงนรกอเวจีก็ได จิตดวงนี้นะ มันไมได
แนนอนนะ เพราะฉะนั้นทานจึงใหสั่งสมความดีไวเพื่อประคับประคองตัวเอง เปนทีพ่ ึ่งของ
ตัวเอง
เวลาตายแลวคนมีความดีนี้มันกระหยิ่มนะ ไมไดเดือดรอน คนมีแตความชั่วนี้
เดือดรอนมาก ถึงจะวาไมเชื่อบุญเชื่อบาปก็ตาม มันหากเดือดรอนอยูในตัวของมัน เพราะ
บาปอยูกับหัวใจของผูทํา มันจะไมเดือดรอนยังไง มันบอกวาไมเชื่อบุญเชื่อบาปอยางนี้ก็
ตาม ตัวใจของมันนั่นแหละคือฟนคือไฟเผาไหมอยูนั้น ตัวที่ปฏิเสธบุญบาปนั่นละ ตัวที่มัน
รอนที่สุดอยูใ นหัวใจของมัน เราจะไปเชื่อมันไดยังไง
ผูที่บําเพ็ญคุณงามความดี มรรคผลนิพพานมีหรือไมมี ทานไมถามใคร เชื่อใคร
หรือไมเชื่อใคร เชื่อพระพุทธเจาองคเดียวพอ อยูใ นนี้หมด พอบรรลุผางขึ้นมาแลว ไมตอง
ไปถามหาพระพุทธเจาพระองคใด เสมอกันหมด นั่นเห็นไหม แลวทานไปถามใครละ
ธรรมนั่นเองเปดทางให องคศาสดาที่แทจริงขึ้นภายในใจ
ใหพากันปฏิบัตินะ เรามีนิสัยวาสนา ถึงไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบอรรถพบ
ธรรม ใหพากันบําเพ็ญ ไอเรื่องคนภายนอกที่มันไมดี ใครก็ตามเปนฆราวาสเปนพระก็
ตามที่ไมดี อยาเอามาเปนแบบเปนฉบับนะ พวกนี้พวกเลว ใหเอาคนดีเปนแบบเปนฉบับ
คนเลวอยาเอาเปนแบบ ถาไมอยากจมกับเขา ใหเอาความดีคนดีมาเปนแบบเปนฉบับ
ทุกขยากลําบากก็ใหฝาฝน
การจะแกกิเลส จะรบกับกิเลสตองมีการฝนกัน นอกจากกิเลสสิ้นไปแลวไมมีฝน จะ
ฝนอะไรกิเลสตัวขี้เกียจก็ไมเห็นมี ตัวขยันก็ไมเห็นมี ทุกสิ่งทุกอยางเปนหลักธรรมชาติแลว
พอดีแลว จะวาขยันก็ไมใช จะวาขี้เกียจขี้ครานก็ไมมี เหลานี้เปนสมมุติทงั้ หมด ธรรมชาติ
นั้นพอ พอเทานั้นหมดแลว พออยางเลิศเลอ นอกสมมุตอิ กี เอาละนะ พอ พูดเทานั้นละ
มาจากวัดไหน (สมุทรสงครามครับ) อยูวัดไหน (อยูสํานักแมกลองครับผม) สํานัก
แมกลอง เอ ตรงไหนนะ เราไมคอยไดเที่ยวทางสมุทรสงครามไมทราบวาวัดไหนมียังไง

๑๖
เปนยังไงละ ฟงเทศนวันนี้ พอเขาใจอยูหรือ (ครับผม) เอาใหดีนะ ฟาดมันใหกเิ ลสขาด
สะบั้นไปอยูไหนสบายหมด สิ้นกิเลสแลวมันไมมีหมายที่เปนที่ตาย หมายนั้นหมายนี้ไมมี
หมด เปนปจจุบันบริสุทธิ์ลวนๆ อยูตลอด พอ อดีตไมมี อนาคตไมมี ปจจุบันก็เปนสมมุติ
ลบหมดเลย ทานไมเปนกังวลกับอะไร พอ พอดวยความเลิศเลออยูกับจิต
ฟงเทศนวันนี้ เขาใจไมใชหรือ พูดตืน้ ๆ ใหฟงชัดเจน ไมไดยกคาถาบาลี แปลวางั้น
แปลวางี้ พอพูดอยางนี้เราก็เคยไดพูดกับผูกํากับเสมอ เวลาเราไปเทศนนี่ เราจะไมเทศน
ตามศัพทตามแสงตามธาตุ วิภัตติ ปจจัยที่เราเรียนมา ทีนี้ทานเหลานั้นเรียนสิ่งนี้จนพูดให
มันเต็มยศเลย จนเปนหนอนแทะกระดาษ เขาใจไหม มันติดปริยัติเสียมาก ทีนี้เราเรียนมา
ก็เรียนมาเหมือนกัน แตเวลามาปฏิบัติมันปลอยนัน้ ๆ เขาสูความจริงๆ ลวนๆ เวลาแปลนี้
ปบ ใสความจริง ทางการแปลทาน ในทางปริยัติทานบอกวา แปลได ๒ ประเภท ๑.แปล
โดยพยัญชนะ ๒.แปลโดยอรรถ แปลโดยพยัญชนะนี้ แปลใหถูกศัพทถูกแสงทุกสิง่ ทุก
อยาง แปลโดยอรรถนี้ ตรงเปงไปเลย เอาเนื้อๆ เลย
เวลาเราไปเทศน ยังถูกตําหนิจากพระผูใหญที่ทานเรียนปริยัติ ๘,๙ ประโยคก็มี
พอเทศนออกมาแลววา มหาบัวแปลผิดศัพท แทนที่เราจะมาวิตกวิจารณวาเราแปลผิด
ศัพท ไมไดวิตก มีแตวา โห ทานติดปริยัติ ติดขนาดนี้เชียวเหรอ สลดสังเวชนะ โห ติด
ขนาดนี้ ทานจะเอาธาตุ วิภัตติ.ปจจัยตัวหนังสือนั้นหรือมาเปนมรรคผลนิพพาน เปนกิเลส
มันไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสอยูที่ใจ ธรรมะอยูทใี่ จ แกกันที่ใจ รูกันที่ใจ พูด
ออกมาจากใจ มันจะผิดไปไหน วางั้นพูดงายๆ นะ เราเลยสลดสังเวช อยางนี้ละ ทานจะวา
เราผิดไป เราก็ไมผิด ก็มันเปนมหาดวยกัน มันรูหมดแลวนี่ แตไมไดแปลตามมหาละซี
แปลก็แปลโดยอรรถไปเสีย ตรงแนวเลย
ทางปริยัติทานก็บอกไว แปล ๒ ประเภท แปลตามพยัญชนะ แปลโดยอรรถ แตเรา
มักมีแตโดยอรรถ พุงๆ เลย ยิ่งพอแมครูจารยดวยแลวผึงเลยเชียวนะ ก็อยูกับทานนี่ ทาน
จะไปหาลูบหาคลําอะไร ไมใชหนอนแทะกระดาษ กิเลสมันไมอยูก ระดาษมันอยูที่ใจ ธรรม
ก็ไมไดอยูก ระดาษ มันอยูที่ใจ ฟาดออกจากนี้ผึงเลย นั่น เปนอยางนั้นนะ วาแปลผิดศัพท
บางอะไรบาง เรามันทําใหคิดเห็นผูที่เรียน โห ติดขนาดนี้นะติดปริยัติ เลยถือวาปริยัติเปน
หนังแสหนังสือ ธาตุ.วิภัตติ.ปจจัย เปนมรรคเปนผลไปหมดเลย นั้นเปนสิ่งเหลานั้น
ตางหาก มันไมเปนกิเลส ไมเปนธรรม นี่ละภาคปฏิบัติมันแยกทันทีนะ
ฟงเทศนวันนี้ก็เขาใจนะ พอเขาใจหรือวันนี้เทศน เอาไปพิจารณานะ ใหไปภาวนา
ภาวนาพุทโธๆ เอาสติติดกับคําวา พุทโธๆ ใหมันสงบไปดูซิ มันมีแตลิงแตคางเต็มเนื้อเต็ม

๑๗
ตัว ทั้งพระทัง้ ฆราวาส ไมมีความสงบในใจ ถาธรรมเขาไปปบนี่ มันจะสงบ พอสงบแลวเย็น
พอเย็นปบมันจะเห็นโทษแหงความวุนวายของตัวเองจากกิเลสที่มันกอกวนนั่น วาเทศนจบ
แลวมันก็ไมจบ เดี๋ยวขึ้นอีกแลว อยางงั้นละเทศนธรรมะปา ไมไดยกครูละนะ
ผูกํากับ หลวงตาครับ มีปญหาธรรมะจากเว็บไซตของหลวงตา คนแรกนะครับ ผม
ไดติดตามคําสั่งสอนของหลวงตา และพยายามนํามาปฏิบัติชําระจิตใจ จากหยาบมาสู
ละเอียด ผมขออนุญาตกราบเรียนผลตอหลวงตาดังนี้ครับ
ขอ ๑.ระยะหลังนี้ ผมเดินภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่ง รูสึกจิตใจผองใสมาก ละเอียด
บริสุทธิ์ใสจนเหมือนเปนแกว มีแสงสวางกระจายออกโดยรอบ ตอจากนั้นก็พิจารณากาย
แสงนั้นทะลุทุกรูขุมขน จนกายนั้นโปรงแสง พิจารณากาย แยกเปนธาตุดินน้ําลมไฟ ให
แตกสลายเปนผง เปนละอองธุลีหมดไป แลวพิจารณากระจายไปถึงแผนดิน ตนไมรอบขาง
ก็เปนลักษณะผงธุลีเหมือนกัน มีครั้งหนึ่งรูสึกเหมือน ทะลุออกจากโลกแผนดินที่เปนธาตุ
หยาบ เหมือนอยูเหนือโลกมองลงมา จิตใจเหมือนอยูในอีกดินแดนหนึ่งซึ่งใสละเอียด ผม
กําลังพิจาณา แยกความใสละเอียดนั้น ใหกระจายแยกออกจากกันครับ บางครั้งพิจารณา
จิตใจแยกออกไปเรื่อยๆ จนเหมือนเปนอณู ละเอียดไปหมด จนทะลุเขาไปเปนความสวาง
รูสึกสบายใจเปนอยางมาก มีความสบายมากครับ ผมใครขอคําแนะนําสั่งสอนเพิ่มเติมจาก
หลวงตาดวยครับ
หลวงตา เทาที่พิจารณามานี้ถูกตองแลว ไมมีทตี่ องติ ใหพจิ ารณาซ้ําๆ ซากๆ แต
อยาไปเอาอดีตมาเปนอารมณ ใหพิจารณาตั้งใหม เปนปจจุบันเขาใจไหม แลวมันจะคอย
ชํานิชํานาญคลองตัวไปเอง ถูกตองแลวที่เลามานี้
ผูกํากับ ขอ ๒. ในยามที่ผมไมสบาย เปนหวัด หรือคนขางเคียงไมสบาย เชนเปน
หวัดเจ็บคอ ปวดหัว ผมไดพิจารณาแยกกาย แยกรูปออกจากกัน แยกออกจากกันแลว ได
พบสิ่งแปลกปลอมที่แฝงอยูในรูปกายผม คาดวาเปนเชื้อโรค มีรูปนิมิตลักษณะตางๆ กัน
และนึกนอมนําเจาโรคนั้นไปทิ้งถังขยะบาง ทิ้งทะเลบาง สังเกตผลวาทําใหหายเจ็บไขได
อยางรวดเร็ว ผมไดรักษาลูกสาวบาง รักษาตนเองบาง รักษาคนในครอบครัวบาง สังเกตวา
ไดผลดีครับ การทําอยางนี้เปนการฝนกรรมลิขิตหรือไมครับ และจะมีโทษภายหลังหรือไม
ครับ หรือควรปลอยใหเจ็บไขเปนไปตามธรรมชาติของเขาครับ
หลวงตา ถูกตองแลวนี่ เปนไปตามนิสัยนะ ไมไดเปนอยางนี้ทุกคนไป แตสําหรับ
รายของเรานี้ถูกตองแลวตามนิสัยของเรา ตามแตจะแยกแยะไปใชในเวลาใด เหมาะสมกับ
ความถนัดใจของเราก็พจิ ารณาได ถูกตอง

๑๘
ผูกํากับ ไมเปนการฝาฝนกรรมลิขิตนะครับ
หลวงตา ไมฝน
ผูกํากับ ขอ ๓. ผมไดนําธรรมะไปใชในการทํางาน พิจารณาแยกปญหา แยก
อารมณออก ทําใหมีปญญาใชเหตุผลไมใชอารมณโกรธขุนมัว ในการพูดในที่ประชุม ซึ่งทํา
ใหการทํางานกับคนอื่นๆ ที่ยุงยากซับซอน ไดรับความรวมมือดีขึ้น สามารถทําใหงานลุลวง
ไปดวยดีครับ จาก ธีรวัฒน
คนที่ ๒ ครับ ขอ ๑. ขณะที่ผมนั่งภาวนาพุทโธ ลมหายใจเขากระทบปลายจมูก
ภาวนาพุท ลมหายใจออกกระทบปลายจมูก ภาวนาโธ สติรูอยูทปี่ ลายจมูก ซึ่งเปน
ทางเขาออกของลมที่มากระทบครับ กระผมก็พิจารณาไปเรื่อยๆ พยายามใหมีสติ รูลมที่มา
กระทบที่ปลายจมูกและคําภาวนา จนกระทั่งผานไปสักพักหนึ่ง เกิดเวทนาที่ขาครับ กระผม
รูสึกเริ่มปวดแตสามารถทนได ก็ภาวนาพุทโธตอไป แตพอไมนานก็ปวดมากขึน้ ครับ
กระผมจึงเปลี่ยนจากการภาวนาพุทโธ มาเปนการพิจารณารางกาย แยกธาตุแยกขันธ
โดยเฉพาะตรงที่ปวดครับ ซึ่งก็ทําใหความปวดลดลงไป แตยังไมหายขาดครับ ยังคงปวด
อยู แตกระผมทนไดครับ กระผมก็เลยเปลี่ยนจากการพิจารณารางกาย มาเปนการภาวนา
พุทโธเหมือนตอนแรกครับ ที่กระผมไดกระทํามาดังกลาวนี้ ถูกตองหรือไมครับ กระผม
ตองพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ จนใหความปวดหายไปหมดหรือไมครับ แลวคอยกลับมา
พิจารณาพุทโธตอไปครับ จาก ไกรพล
หลวงตา ไมผิดละ ถูกตองตามนิสัยควรจะพิจารณาในแงใดเวลาใด นี้ก็พิจารณา
อยูในวงแหงธรรมที่ถูกตองอยูแลว ไมผิด
คนแรกพูดนาฟง มีหลักมีเกณฑ การภาวนานี้พิสดารมากนะ ที่เอามาพูดเหลานี้
พูดเพียงเทาที่จะพอพูดไดๆ พอเขาใจกันไดเทานั้น ที่นอกจากนี้ ที่จะสุดวิสัยของผูฟง แลว
พูดหาประโยชนอะไร แตความรูมันไมเปนอยางนั้น เต็มเหนี่ยวของความรู แลวแตมันจะรู
อยางไร เห็นอยางไรขึ้นมา ตลอดความสวางไสวของจิตจะมีเหมือนกัน ทุกอยางเราคาดไม
ถูกละ เปนขึน้ มาแลวก็รูเอง
ผูหญิงอินโดนีเซียชื่อ สันติ นาฟงนะ แกพูดดี ละเอียดเขาไปโดยลําดับ นานๆ จะ
ไดพูดกันทีหนึ่ง ดี ความรูความเห็นของแกแปลกๆ ตางๆ นาฟง ตอนนั้นที่แกพูดถึงเรื่อง
เปนนรกหรืออะไรถูกตัดตีนตัดมือนะ นาฟงนะ เราจึงแย็บออกบาง รับกันนิดหนอย ไมพูด
มาก เพราะไมใชเปนทางแกกิเลสโดยตรง แตมันนิสัยอยางนั้นเวลามันจะเปนก็ปลอยใหมัน
เปนไปๆ มันหากหักเขามาเอง แยกเขามาเอง

๑๙
นักภาวนานี่ เปนนักพิสดารในธรรมทั้งหลายมาก ที่แตกอนเราไมเคยคาดเคยฝนวา
จะรูจะเห็น เวลาอบรมใจเขา ใจคอยเบาบางออกจากสิ่งมัวหมองมืดตื้อทั้งหลาย แลวมันจะ
คอยแสดงแสงสวางออกไปๆ เรื่อยๆ เปนอยางงั้นละ อยางพระพุทธเจาเปนศาสดาเอก
โลกวิทู รูแจงโลกนอก โลกในตลอดทั่วถึงหมดเลย เรียกวา หมด นี่เปนพุทธวิสัย สาวกวิสัย
ทานก็เต็มภูมิของทาน ที่จะรูแจงเห็นจริงในสวนใด พอดีกับนิสัยวาสนาของทาน แนะเปน
อยางนั้น
อันนี้ก็กําลังเปนอะไรอยูเดี๋ยวนี้นะ นี่ยังไมไดรับคําตอบมาหรือยังไง เขากําลังติดตอ
ประชาชน (ยังเงียบอยูครับ) หือ(ยังเงียบเฉยอยูครับ) นี่ทางเมืองชลฯ นิมนตเราวันที่ ๓๐
ใหไปพัทยา เราก็รับเรียบรอยแลว แตพอดีวันนี้ทางแมทัพภาค ๒ เขาก็มีงานทางโคราช
วัดหลวงพอพุธนั่นแหละ วัดสาลวัน เขาก็เคยพูดไวแลววา เขาจะนิมนตเราไปในงานนี้ ทั้ง
สมเด็จพระนางเจาฯก็นิมนต วางั้น เขานิมนตมาแลวก็ทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจาฯมา
เราก็ยังนิ่งๆ เรายังไมไดพูดยังไง แตเมื่อเชาที่แมทัพภาค ๒ มา พูดถึงเรื่องวา ถามมาวา
เราวางหรือไมวางอะไรนะ
ผูกํากับ เขากราบทูลสมเด็จพระนางเจาฯๆ ก็ถามวา หลวงตาไปหรือเปลาครับ ถา
หลวงตาไป พระองคก็จะเสด็จ ถาหลวงตาไมไป ทานไมเสด็จครับ
หลวงตา วันที่ ๓๐ ก็พอดีเรามีงานนะ เขาจะนิมนตเราวันที่ ๓๐ เราไมวาง ทีนี้ อัน
ที่นิมนตเรานี่แหละ จะไปนี้วันที่ ๓๐ เขาก็ทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจาฯ ที่ภูพาน ทานก็
รับสั่งมาวา หลวงตาจะไปไหม จะมานี่ไหม ถาหลวงตามา ทานจะเสด็จมา ถาหลวงตาไมมา
ทานก็ไมมา เอาอีกแลว ทีนี้ปญหามันอยูที่นี่ กําลัง เขาอาจจะไปติดตอทางพัทยาก็ไดนะ
(ครับผม) แตยังไมไดรับคําตอบ เพราะจากนี้ไปถึงวันที่ ๓๐ ก็ยังมีอีกหลายวัน ถาเขาขอ
ทางนี้ได เขาจะนิมนตเราไปนั้น พรอมทัง้ ทูลสมเด็จพระนางเจาฯมาในงานนี้ เพราะวันที่
๓๑ ทานก็จะเสด็จกลับจากภูพาน มากรุงเทพ ไอเราก็จะออกจากวัดนี้ไปอุดรฯ เดี๋ยวนี้
กําลังฟงอยู
เราไปถึงโคราชแลวก็ยอนกลับมานี้อีก วันที่ ๓๐ วันที่ ๓๑ ก็ไปโคราชอีกลงอุดรฯ
อันนี้ก็ถาสมมุติวา สมเด็จพระนางเจาฯเสด็จมาวัดสาลวัน ก็ยอนกลับไปภูพานอีก วันหลังก็
เสด็จมาอีกนี้มันก็แบบเดียวกันกับเรา เออ มันลําบากนา ทีนี้วัดสาลวันเราก็ชวยสงเคราะห
มากตอมากแลว แลวไมพนที่จะมาผูกพันเราอยูตลอดนะ เทศนในงานที่จะสรางเจดียนี้ก็
เทศนหาทุนหารอนนั่นแหละ ก็นิมนตเรามาเทศนให เราก็เลยมาเทศนให ดูเหมือนไดเงิน

๒๐
สองลานกวาๆ เราก็มอบใหเลย แลวมีอะไรอีกยุงกับเราอยูเรื่อยๆ นะ เจดียนี่ก็ไมพนละ
เรื่องอะไรตออะไร ก็ตองอาศัยเราอีกแหละ
วันนี้เทศนประมาณสักกี่นาที (๕๕ นาทีครับ) ๕๕ โถๆ นานอยู
เราเปนหวงคลังหลวงของเรา เราจึงไดพยายามในเวลาที่เรามีชีวิตอยู ถาเราตายไป
แลว ไมอยากคุย มันจะไมไดนะ ตั้งแตกอนมันก็ยังไมเคยไดใชไหมละ พอเวลาออกชวย
ชาติทําไมมันได เราตายแลวใครจะมาใหละ เราไมมาขอ เราตายไปแลวเขาก็ไมใหละซี เรา
อยูนี้ ขอเชาขอเย็น เคาะกระเปาดู มีทองไหม เดีย๋ วนี้เราไมไดใชแบบนั้น แตกอนตีกระเปา
นั้นกระเปานี้ ไหนทอง ไหนดอลลาร ตีเรื่อยแหละ เดี๋ยวนี้ลด มีแตเพียงวา เรียนใหทราบ
เผดียงใหทราบ และออดออนไปดวยกัน อีกอยางหนึ่งก็เวลาเจอกัน ก็เบาๆ เคาะกระเปานี้
ก็จะวางั้นอีก มันมีหลายแบบนี่นา เราไดทองคําเขาสูคลังหลวงเราพอใจ ตายเมื่อไรหาย
หวง เราคิดอยางนี้ เพื่อลูกหลานของเรา ตอไปจะไดมีหลักมีเกณฑ อบอุนนั่นละ จึงได
อุตสาหพยายาม เวลามีชีวิตอยูและกาลอันควรที่เราพอจะได เราก็อยากได ใหพร ทีนี้เลิก
กันละนะ
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