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นิพพานไมใชผูรู
กอนจังหัน
ในวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน ไดเห็นพี่นองทัง้ หลายเขามาสูวัดวาบําเพ็ญ
การกุศล เรารูสึกพอใจดวย พอใจดวยตลอดนะ ไปเขาโรงหนังโรงละครโรงลิเก ระบํารําโป
นั่นมันโรงเปรต เขาใจหรือเปลาละ พวกนี้ชอบเปนเปรตกัน ใครก็เขาไปตรงนั้นแหละ เขา
ไปตรงเปรตตรงผี กินไมพอกินไมอมิ่ กินเทาไรยิ่งเพลิดยิ่งเพลิน ยิ่งเปนบาสดๆ รอนๆ
นั่นละโรงบมบา รูจักกันไหม อยูตามนั้นแหละ บาธรรมดามีกิเลสธรรมดาก็ไมวา ไอบา จน
เสียผูเสียคน เสียสังคม เสียชาติบานเมืองนี้ดไู มไดเลย
มีศีลธรรมเทานั้นที่จะชําระลางสิ่งเหลานี้ใหพอเปนพอไป ระงับดับทุกขกันบาง เรา
ไมไดบอกวาใหละใหหมดกิเลสนี่ บอกแตวามันรุนแรงเกินไปๆ ทุกวันๆ เทานั้นเอง กิเลส
สิ่งไมดีทงั้ หลายนับวันรุนแรง สวนดีงามทั้งหลายนี่แทบจะมองไมเห็น นี่ที่นาสลดสังเวช
เมื่อไดเห็นพีน่ องทั้งหลายเขามาสูวัดสูวาฟงธรรม นําไปปฏิบัติ ทําจิตใจของตนใหสงบ
รมเย็น นี่เราพอใจมาก ใจจะสงบไดดว ยธรรม ใจเปนฟนเปนไฟดวยอํานาจของกิเลสทั้งนั้น
กิเลสไมเคยทําใครใหสงบรมเย็น มีแตความดีดดิน้ มีแตฟนแตไฟ ไปทีไ่ หนมีแตฟนแตไฟ
ตื่นความเจริญกัน ไอความเจริญไมทราบมันอยูที่ไหน ตางคนตางตื่นเหมือนกระตายตื่น
ตูมดังที่วาแหละ
ใครมาหาแตความเจริญๆ บานนั้นเจริญ เมืองนี้เจริญ ฟงพูดเปนอยางนั้นแหละ
ความสําคัญก็เต็มหัวใจ ระบายออกมามีแตความเจริญ เจริญลมๆ แลงๆ ดวยสมบัติบา
ของกิเลสนั่นนะใหรูเสีย มันดีดมันดิน้ เหลือประมาณ ยิ่งชาวพุทธของเรานี้แทบไมมีฝง มีฝา
แมแตในวัดก็เปนเปรตเปนผีในทามกลางวัด จะวาอะไรประชาชนพวกเรา เปนดวยกัน
ทั้งนั้นไมมีขอ ยกเวน ถากิเลสมีชองทางตรงไหนมันเผาเขาตรงนั้นแหละ พระมันก็ไมไดกลัว
หัวโลนนะ กิเลสไมไดกลัว กลัวแตธรรม ถาธรรมมีอยูในใจแลวไมมีใคร ฆราวาสหรือพระดี
ทั้งนั้น
ใหพากันสนใจกับอรรถกับธรรม อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินประมาณนะ ตายไมมีปา
ชา ดีดดิ้นหาที่พึ่งที่เกาะแลวก็ไมไดอะไร ตายจมไปๆ มีอยางนั้นแหละสวนมากตอมาก
ตายจะไดหลักไดเกณฑ อยูก็มีหลักมีเกณฑ อยางนี้มีนอยมากที่สุดเลย ธรรมที่เปนเครื่อง
พยุงสงเสริมโลกใหมีความสงบรมเย็นแทบไมปรากฏในโลกนี้เลย มีแตฟนแตไฟของกิเลส

๒
ไปที่ไหนมองดูอะไรจนแทบดูไมได หรือดูไมได ขอใหนําธรรมนี้ไประงับดับกิเลสอยูในจิต
ใหพอสงบตัว อยูได กินได ไปได สงบรมเย็นบางนะ
ถาไมมีธรรมนี้อยาหวัง ใครจะหวังเทาไรก็หวังเพื่อความจมๆ ทั้งนั้น อยาเกงกวา
ศาสดาองคเอก ตามธรรมดากิเลสเปนคูแขงของธรรมเสมอ ของศาสดาเสมอใหรูเอาไว
เมื่อเปนคูแขง มันเขามาในจิตของเราใหปดมันออกๆ สงเสริมธรรมใหดีขึ้น เราก็จะคอย
เจริญรุงเรือง ที่ไหนๆ สถานที่ใด บุคคลผูใด สั่งสมสิ่งเหลานี้มากๆ นั่นละคือไฟนรกมัน
เผาอยูในหัวอกไมไดเผาอยูไหน เผาในหัวอกมนุษย จากมนุษยนี้แลวก็ไปเผาในนรกอเวจี
ไมมีสิ้นสุด สั่งสมมันมากเทาไรมันเผาไดทั้งเมืองคนเมืองผี เผาไดหมดนั่นแหละ ธรรมะก็
เหมือนกัน สงเสริมไดในแดนมนุษย ลงไปเมืองผีไมไปผูมธี รรม ไปแดนสวรรค พรหมโลก
นิพพาน พากันจําเอานะ
ใหพากันอบรมศีลธรรมบาง อยาอยูแบบตื่นแบบเตนอยูตลอดเวลา อันนี้มันมีมา
ตั้งกัปตั้งกัลปแลว นาจะเข็ดหลาบอิ่มพอกันบาง หรือไมอยางนั้นระงับดับกันใหอยู
พอประมาณ ผูมีศีลมีธรรมจะอยูกันพอประมาณ กิเลสก็มี ธรรมก็มี หากฟดหากเหวี่ยงกัน
อยูในตัวของผูนั้น ผลที่ไดก็คือความสงบรมเย็น จําเอา
พระเราก็เหมือนกัน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ตางองคตางมานี้แนนตลอดนะ ไมมีที่
ใหพักใหอยูเราก็ตองพักเอาไวๆ ไมเชนนั้นเต็มไปหมดละวัดนี้ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ หลัก
ภาวนาไดสอนเรียบรอยแลวนะ ไมผิด ถาลงไดพูดคําไหนลงไปแลวเราแนใจที่สุด ออกมา
จากหัวใจ หัวใจนี้ออกมาจากขึ้นเวทีระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันมาแลว เราบอกไดอยาง
ชัดเจน อยางกลาหาญชาญชัย เพราะเราทําเอง รูเองเห็นเองมาพูดเองผิดไปไหน
พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเอง รูเองเห็นเอง สาวกทั้งหลายบําเพ็ญเอง รูเองเห็นเอง ทาน
เหลานี้เรียกวาเลิศเลอ
ธรรมก็เปนธรรมประเภทเดียวกัน หัวใจดวงนี้เปนภาชนะสําหรับรับธรรมสําหรับผู
บําเพ็ญธรรมอยางเดียวกัน ตองรูตอ งเห็นอยางเดียวกัน ตรงนี้ละ ธรรมอยูที่หัวใจนะ กิเลส
ก็อยูที่หัวใจ ดูขาศึกใหดทู ี่ใจของเรา ใจเปนมหาเหตุ ดูมหาคุณก็ใหดูที่ใจ จอลงที่ใจแลวจะ
เจอทั้งมหาภัยมหาคุณนั้นแหละ จําใหดีพระเรา อยาเรๆ รอนๆ นะ ภาวนาก็ใหมีหลักใจ
ไปที่ไหนใหมีศีลมีธรรมประจําตนจะสงางามไปตลอดนั่นแหละ เอาละใหพร
หลังจังหัน
วันนี้มีอะไรไหมละ (ไมมคี รับ) วันนี้ไมมี ใหสบายสักหนอยเถอะ วันไหนมีแตเรื่อง
สกปรก พูดขึ้นมาเรื่องไหนมีแตเรื่องสกปรก ผูม าปฏิบัติอยูขางในก็ใหตั้งใจปฏิบัติจริงๆ
นะ อยามาเรๆ รอนๆ ไมไดนะมันจะเลอะเทอะไปหมด แมภายในวัดก็เลอะเทอะแลว ไมมี
ละในโลกนี้จะหาที่ซุกหัวนอนไดเปนความสงบสุข เขามาอยูในวัด วัดเปนสถานที่อบรม

๓
จิตใจ เปนที่ระงับดับไฟ (เสียงไอหยองเหา) พอเทศนมีอะไรปบเขามานี้ อยางนอยก็
กระเทือนธรรม ถาแรงกวานั้นก็หายเงียบไปเลย
ธรรมภายในใจไมไดเหมือนในคัมภีรนะ
ในคัมภีรเปนความจํา
ในใจจาก
ภาคปฏิบัติจริงๆ แลวเปนความจริงลวนๆ เลย ความจําเราจํามาได เสียงอึกทึกครึกโครม
ขนาดไหนก็ตาม เราก็พูดไดเพราะเราจํามาแลว เชน นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺส ฟาดวันยังค่ํา เสียงจะเปนยังไงชางหัวมันเราจําได แตเรื่องธรรมไมเปนอยางนั้น
เรื่องธรรมชาติ หลักธรรมชาติ คือปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนะ จะเกิดขึ้นที่ใจ เพราะ
ใจนี้เปนสถานที่เกิดของกิเลสและธรรม สวนมากมีแตกิเลสเกิด..พวกเรา ธรรมไมคอยเกิด
ในระยะที่กิเลสมีกําลังมาก ไปที่ไหนมีแตกิเลสเกิด นั่งอยูนอนอยู เดินเหินไปไหน
เคลื่อนไหวไมเคลื่อนไหว แตกิเลสมันเกิดของมัน มันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัติ มันหาก
คิดหากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้จากกิเลสภายในดันออกไปๆ
เราก็ไมเคยคิดแตกอน แตเวลาเขามาจุดใหญมหาเหตุนี้มันก็เจอกันได รูกันได
ธรรมก็ไมทราบอยูที่ไหนแตกอน ไดยินแตทานวาธรรมเกิดๆ ธรรมยังไงก็ไมรู เวลามัน
เกิดขึ้นในหัวใจ ทั้งกิเลสเกิดทัง้ ธรรมเกิด รูชัดทั้งสอง เราจะยกมาหยาบๆ เพียงเอกเทศอัน
เดียวนะ ในจํานวนมากนับไมไดเลยเรื่องของกิเลสเกิด เรื่องของธรรมก็ยกไว อยูภูเขาไป
บิณฑบาตถึงบานเขามัน ๔ กิโลกวาๆ กําหนดวันเวลาไวจากนี้ไปถึงบาน ถาเราอดไปเทานั้น
วันจะไปถึงบานไหม กะวาวันพรุงนี้ไปไดอยู เพราะวันพรุงนี้ก็ฉันแลว เดินไปถึงกลางทาง
ไปไมไหวแลว หยุดพักอยูกลางทาง
นี่ละกิเลสเกิด เพราะจิตกับสติไมไดหางจากกัน ติดกันไปตลอด อะไรเกิดมันก็รู
เรื่องรางกายนี่ออนเปยกขนาดนั้น แตจิตเหมือนจะเหาะเหินเดินฟาอยูภายใน มันตางกัน
เพราะฉะนั้นจึงทน ทุกขลําบากก็ทนเอา พออยูสงบเงียบๆ สักเดี๋ยวทางนี้ผุดขึ้นมาอยาง
ชัดเจนทีเดียว เปนถอยเปนคําขึ้นมาเหมือนเราสอนกันอยูภายในใจ นี่เห็นไหม วางั้นนะ
ขึ้นเบื้องตนก็วา นี่เห็นไหมทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย
ทานกําลังจะตายรูไหม วางั้นนะ ขึ้นเลย นี่เรียกวากิเลสเกิดเพื่อจะตีธรรมใหหมอบ ก็ตอง
ออนเปยกละซีเมื่อกลัวตาย ตองออนไป
พอทางนั้นดับลงไปปบ ธรรมขึ้นรับกันเลย การกินนี้กินมาตั้งแตวันเกิด อดเพียง
เทานี้จะตายหรือ เอา ตายก็ตาย นานเห็นไหมละ ดับกันปงเลย นี่เรียกวาธรรมเกิด ผุดขึ้น
ทั้งสองเลยขึน้ ภายในใจ ขึ้นเปนถอยเปนคําชัดเจนๆ นี่ละที่เรียกวาธรรมเกิด กิเลสเกิด เกิด
อยางนี้ ทีนเี้ วลาธรรมไดเกิดเปนสายยาวเหยียดไปแลวเปนอีกแบบหนึ่งนะ อยูทไี่ หนมีแต
ธรรมแสดงตัวจาๆ อยูภายในใจแสดงออกรับกับกิเลส กิเลสตัวไหนมันรับกัน นี่ใหฟงเสีย
นะภาคปฏิบัติ ที่วาปฏิบัติเห็นผลยังไงไมเห็นผลยังไง เกิดขึ้นจากจิตลวนๆ แหละ เพราะ
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กิเลสอยูในนั้น พอจิตจอเขาไปเรื่องจิตตภาวนามีสติอยูแลว กิเลสเกิดแงไหนๆ มันจะตาม
กันทันๆ ไมลุกลาม
สติเปนสําคัญมาก พอแย็บออกมา มันจะดันออกมาแย็บๆ สติทันดับปบๆ ไมตอ
ถาสติไมทันลุกลามไปใหญเลย นี่เรียกวาสติควบคุมไป กิเลสเกิดก็อยางวาแหละ ธรรมเกิด
รับกันก็อยางวา รับกันไดลบไปไดเลย ก็การกินนี้กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร
อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตายเทานั้นละ อันนั้นก็เรียกวาดับกันไปไดเลย จิตก็
พุงตามเดิม เวลาเกิดก็เกิดอยางนั้นละ แตไมสนใจที่จะสอนใครนะ อุบายใดทั้งหมดสอน
เจาของทั้งนัน้ ๆ รอยเปอรเซ็นตเลย ไมเคยสนใจจะไปสอนใคร เพราะไมอยูในสถานที่จะ
ไปสอนคน อยูในปาในเขาลึกๆ ลับๆ อยูคนเดียวเหมือนผาขี้ริ้วหอมูตรคูถนั้นแหละ ยัง
ไมไดหอทอง เหมือนผาขี้ริ้วหมดราค่ําราคา ถาโลกมองดูเรียกวาหมดราคา แตธรรมดูนี้มัน
จาๆ อยูในนั้น
สําหรับนิสัยของเรานี้ชอบทางอดอาหาร เพราะฉะนั้นจึงตองบึกบึนจนทองเสีย ไมมี
หยุดเลย จนกระทั่งลงเวทีแลว ทีนี้การฉันอาหารอดอาหารหยุด ตั้งแตบัดนั้นมาไมเคยอด
อาหาร นอกจากไมสบายดวยอาการใดอาการหนึ่ง วันนี้ไมฉันละเทานั้นไปเลย ที่จะตั้งใจ
อดฆากิเลสหยุด ไมอด ตั้งแตนั้นตอไปทองก็เสีย เสียก็เสียซิมันไดแตกากเมืองไป สมบัติ
ขนหนีหมดแลว มันก็ไดแตกากเมืองไปกิเลสจะวาไง
ธรรมเกิดกิเลสเกิดรูภายในใจของผูปฏิบัติธรรม ผูไมปฏิบัติไมรู กิเลสเกิดวันยังค่ํา
ไมรูตลอดไปเลย ธรรมเกิดไมได ถากิเลสเกิดไมรูตัวแลวเรียกวาธรรมเกิดไมได เวลาสติจับ
เขาไปๆ กิเลสเกิดทีไรมันจะเริ่มทราบๆ พอมันปรุงเรื่องอะไรปบ สติทันปบดับปุบๆ ไม
ลุกลาม ตอไปก็มีแตสติรักษาใจตลอด สติเปนของสําคัญมากทีเดียว ถาขาดสติแลวนั่นละ
ชองวางของกิเลสเขาชองนั้น ถาสติมีอยู อกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงก็ออกไมได
เพราะฉะนั้นกิเลสจะหนาขนาดไหนก็ตาม ขอใหมีสติบังคับเถอะ เราจะไดเห็นชัดๆ วา
อํานาจของกิเลสมันดันจนเหมือนวาอกจะแตกนะ มันอยากคิดอยากปรุง ทางนี้ก็ดันไมยอม
ใหคิด ดวยสติๆ หนาแนนเขาๆ ตอไปความดันมันก็เบาลงๆ สติตั้งขึ้น จิตก็สงบเขาไปๆ นี่
ละวิธีภาวนาใหทานทั้งหลายจําเอาไว นี่ถอดออกมาจากหัวใจไมใชมาพูดธรรมดา
สติจึงเปนของสําคัญ เปนพี่เลี้ยงของจิตไดเปนอยางดีทีเดียว ใครมีสติดีเทาไรผูนั้น
จะตั้งหลักฐานได ยิ่งเวลาขึ้นบนเวทีแลวจะเผลอไมได วางั้น เวลานั่งภาวนาจริงๆ เอากัน
เรียกวาบทหนัก ซัดกันเลย สติก็ดีขนึ้ ๆ หนักขึ้นไปๆ การพิจารณาปญญา สติตองแนบ
ตลอดๆ สติหางไมไดนะ ปญญาออกเปนบางเวลา สตินี้ติดอยูตลอด ทีนี้เวลาถึงกาลที่
สติปญญาจะกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลวมันไปดวยกันเลย เปนอันเดียวกันไปเลย ปญญา
พิจารณาไปไหนสติจะติดตามๆ เปนอันเดียวกันไปเรื่อย จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ
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ลงขั้นสติปญญาอัตโนมัตแิ ลวไมมีคําวาเผลอ ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับ เผลอ
เวลาไหนไมมี นั่นเรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ นี้ละเกิดในจิตดวงนี้แหละ ดวงมหาเหตุ
ระงับกิเลสระงับอยางนี้เองดวยจิตตภาวนา
ศาสนธรรมพระพุทธเจาเรียกวาเอกอุไมมที ี่ไหนเสมอเลย ชี้ตั้งแตตนจนกระทั่งถึง
วิมุตติหลุดพน ออกไปจากจิตตภาวนานี้ทั้งนั้น สอนไวโดยถูกตอง เมื่อถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัตินี่แลวมันเปนของมันอยูในนั้นเอง ไมมคี ําวาเผลอ ไมเผลอเลย พอตื่นนอนติดกัน
ไปแลวๆ อยูที่ไหนมีแตสติปญญาทํางานๆ แกกิเลสเปนอัตโนมัติๆ นี่ถึงขั้นที่ธรรมมีกําลัง
กลายเปนอัตโนมัติไปแลวในการแกกิเลส ฆากิเลส แตกอนกิเลสเปนอัตโนมัติทําลายจิตใจ
ใหไดรับความชอกช้ําขุนมัวตลอดเวลา นี่กิเลสทํางานบนหัวใจ
ทีนี้เวลาธรรมทํางานเขาในหัวใจอันเดียวกันแลว และมีกําลังกลาขึ้นเทาไรๆ กิเลส
ยิ่งหมอบลงๆ ทีนี้ยิ่งตีหนักเขาๆ สุดทายตั้งแตตื่นนอนถึงหลับนี้เผลอเวลาไหนไมมีเลย
เปนเองนะ จึงเรียกวาอัตโนมัติ เปนเอง จากนั้นก็เชื่อมเขาไปหามหาสติมหาปญญา พอเขา
มหาสติมหาปญญาแลวมันเปนเรื่องซึมซาบ
อันนั้นยังละเอียดกวานี้อีกนะเรามาพูดได
เพียงแคนี้ มหาสติมหาปญญานี้ซึมไปเลยเชียว ซึมไปเลย สติปญญาอัตโนมัติ ยัง
เหมือนกับเขายําลาบ ยังมีปกๆๆ อยูบาง สวนมหาสติมหาปญญานี่ซึมไปเลย ไมมคี ําวา
ปกๆ แปกๆ ละ
เผลอไมเผลอไมพูดถึงเลยลงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว ใจดวงนั้นเต็มไปดวยมหา
สติมหาปญญาครอบครองจิต แลวกิเลสจะขึ้นมาไดยังไง มันก็ยิ่งเบาลงๆ ทางนี้ยิ่งหนักนะ
คําวาหนักทางดานอัตโนมัติของมหาสติมหาปญญานี้ยิ่งเปนอัตโนมัติละเอียดมากๆ เขาไป
เราเคยพูดใหฟง เวลามันซอนตัวนี้กิเลสมันละเอียดมากนะ แตไมพนสติปญญาไปได มัน
จะละเอียดขนาดไหนก็ไมยอมรับ สมมุติบางทีพจิ ารณาจนหมด ไมมีอะไรปรากฏเลยในใจ
วางเปลาไปหมดเลย
เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอนี่ วาใหเจาของ แตยังไมไดสําคัญ
วาเปนพระอรหันตนะ คือคนหาที่ไหนก็ไมเจอ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้น
มาแลวเหรอ ทั้งคนอยูนั่นละ เพราะไมไดสําคัญนี่นะ มันหมดในเวลานั้นปรากฏวา ซัดกัน
ไปซัดกันมาเดี๋ยวโผลขึ้นมาๆ แปบขาดสะบั้นๆ พอถึงขั้นมันมวนเสื่อมันแลวพรึบเดียว
หมดเลย ขณะจิตพรึบเดียวนี้โลกธาตุสะเทือนไปหมด แตความจริงกระเทือนในระหวาง
กายกับจิต กิเลสกับธรรมกระทบกัน ขาดสะบั้นจากกันนี้กระเทือนมากทีเดียว เปนฟาดิน
ถลมไปเลย พูดออกไปก็เลยวาฟาดินถลม ความจริงฟาดินเขาก็ไมถลม มันหากเปนอยูใน
กายกับจิต มันกระเทือนกันอยางแรง
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พอมันพุง ขึ้นมาอยางนั้น นี่เปนเอง นี่เรียกวายอดแหงธรรมเกิดแลวที่นี่ สุดขีดแหง
ธรรมเกิด จนกระทั่งฟาดินถลมคือรางกายไหวไปเลยทีเดียว มันรุนแรงของมันเอง
ธรรมชาติที่เราไมเคยคาดเคยคิดเคยรูเคยเห็น ขึ้นมาพรอมกันเลย จาขึ้นมาหมดเลย นั่น
ละที่ใหเกิดความทอใจ เพราะอันนี้จาขึ้นมามันไมไดเหมือนอะไรเลย มันเหนือเสียทุกสิ่งทุก
อยาง ในแดนสมมุตินี้ไมมีอะไรจะเหมือนไดเลย ละเอียดขนาดไหนไมเหมือน นั้นคือแดน
วิมุตติหลุดพนแลว ถาวาโลกก็เปนคนละโลกไปแลว จะเรียกวาโลกไดยังไง ก็มันเลยสมมุติ
ไปแลว
นี่ละผลแหงการปฏิบัติภาวนา ถอดออกมาจากหัวใจนะ มาใหพี่นองทัง้ หลายได
ทราบ เพราะจวนจะตายแลวนี่ จะไมมีใครพูด พูดใหมันเต็มปากเต็มคอ ไมอวดนะ เราพูด
ดวยความถนัดใจของเรา รูอยางถนัดใจ ตายใจไดทุกอยาง ตั้งแตขณะนั้นแลวไมเคย
ปรากฏวากิเลสเทาเม็ดหินเม็ดทรายจะมาแสดงใหเห็นอีกเลย พอใหไดเกิดงงงันอัน้ ตูวา
เหอ กิเลสเหรอนี่กูนึกวามึงตายตั้งแตวันนั้นแลว แลวมึงทําไมมึงมาโผลไดอีกเหรอ ไมเคย
ก็มันขาดสะบั้นไปแลว ประจักษแลว มันก็ไมมมี าตั้งแตนั้น เรามาปรุงขึ้นเฉยๆ วามันมามี
อีก แสดงอยางนั้นอีก เรียกวาไมมีเลย
กิเลสนี้คือตัวสรางทุกข กิเลสละเอียดสรางทุกขละเอียด พอกิเลสทุกประเภทดับ
โดยสิ้นเชิง ทุกขไมมีเลย เพราะกิเลสเปนตัวสรางทุกข ทุกขไมมีเลยในหัวใจของผูสิ้นกิเลส
แลวตั้งแตบัดนั้น ไมมีตลอดไป ทานเรียกวานิพพานเที่ยง มีแตเรื่องธาตุเรื่องขันธ เจ็บไข
ไดปวย ปวดหัวตัวรอน อันนี้เหมือนโลกทั่วๆ ไป เปนแตเพียงวาโลกไปตามภาษีภาษาของ
โลก ไมมีสติปญญาธรรมเครื่องรักษา แตเรื่องธรรมอันนั้นเปนความบริสุทธิ์แลวเปนหลัก
ธรรมชาติของตัวเอง ถึงธาตุขันธจะมีอะไรเปนอะไรก็รูตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ แตไมเคย
หวั่น ไมไดระวัง เปนหลักธรรมชาติของใครของเรา
สวนธาตุขันธมียังไงก็เปนไปอยางนั้นละ เผ็ดก็รูวาเผ็ด เค็มรูวาเค็ม ชอบก็รูวาชอบ
ความรูนี้เปนความรูประจําขันธ ทานทั้งหลายฟงเสียคําดังวานี่ มีใครเคยพูดไหม ความรู
ประจําขันธมี ความรูที่เปนธรรมชาติสมมุติแลว จะบอกวารูก็ไมถูก ดังที่ทานหลาเขียนไวใน
ภูจอกอนิพพานไมใชผูรู เหนือผูรูขึ้นอีกไมมีประมาณ ตรงเปงเลยเทียวทานเขียนไวนั้น
เออนี่นะ นั่นเห็นไหม มันยอมรับกันทันที คืออันนั้นพูดไมไดเลย นิพพานไมใชผูรู นิพพาน
ตั้งเปนสมมุติขึ้นมา ความรูที่เดนอยูในวงขันธอันนี้เปนความรูกระแสแหงความบริสุทธิ์เต็ม
เหนี่ยว รักษาอยูภายในขันธ เพราะฉะนั้นความรูที่ประจําขันธมันมีอยูก ับขันธนี้ถูกตองนะ
ชอบอันนั้น ไมชอบอันนี้ เพราะขันธนี้มันชอบอะไร ไมชอบอะไร มันหากเปนของมัน บง
บอก
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เชนมองดูอาหารเอออันนี้ดี มันรูสึกยิบแย็บ เปนเรื่องของขันธทั้งนั้นละ ธรรมชาติ
นั้นไมมี เพียงแตรับทราบวาอันนี้มันชอบ อันนี้มันไมชอบเทานั้นละ มีอยูแคนั้นนะไมเลย
นั้น ใหหนักกวานั้นไปไมมี อยูในวงขันธ นี่เรียกวาความรูในวงขันธเปนอยางนั้น ทานก็
ปฏิบัติตอกันไปอยางนั้นละ อันนั้นดี อันนี้ไมดี โลกเขาวาไงก็วาไดเหมือนโลกเขา เปนแต
เพียงวาธรรมชาติอันหนึ่งมันไมใชอนั นี้ นี่ละจิตเวลาเรียนเขาไปถึงมันจริงๆ แลว ยังพูด
ไมไดก็มี ดังที่ทานหลาทานวา นิพพานไมใชผูรู เหนือผูรูขึ้นไปอีกหาประมาณไมได ผูรู
เดนๆ ที่ใชอยูนี้ไมใช ก็คือในวงขันธ ความรูอันนี้อยูในวงขันธ อันนั้นนอกจากนี้แลวพูด
ไมไดเลย
นี่แหละธรรมพระพุทธเจาที่วาเลิศเลอ เปรียบเทียบกับอะไรไมไดเลย เลยไป
หมดแลว ถาวาดีก็เลย อะไรก็เลย อยาง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง เราก็
คาดเปนสุขอยางยิ่งอยูนนี้ ะ แตนิพพานแท-ธรรมชาติแทไมใชอันนี้ แนะก็อยางนัน้ แหละ
อยางที่ทานวานิพพานไมใชผูรู ยังเหนือผูรูขึ้นไปอีกไมมีประมาณ นั่น ทานพูดถูกตอง นี่ผู
เจอแลวพูด เจอธรรมชาตินั่นแลวพูด หาที่คานกันไมได พอไปอานแลวเอออยางนี้ซี เราก็
วาอยางนั้น อยางนี้ซี
มันอยูในจิตของเจาของเอง ไมมีที่สงสัย ไมตองหาใครมาเปนพยาน จาขึ้นในนั้น
แลวรูหมด สวนละเอียดสวนไหนอะไรที่มาเกี่ยวของรูกันไปหมด นั่นละธรรมชาตินั้นละที่
พระพุทธเจาทรงทอพระทัย ทานทอพระทัยเพราะเหตุนี้เอง ธรรมชาตินั้นเหนือเสียทุกสิ่ง
ทุกอยางไมมปี ระมาณ ขอใหทา นทั้งหลายไดปฏิบัตินะ ธรรมพระพุทธเจานี่ทาทาย
ตลอดเวลา เรื่องมรรคเรื่องผลอยูก ับการปฏิบัตินะ ไมไดอยูกบั กาลสถานที่เวล่ําเวลา
ทานก็แสดงไวแลววาอกาลิโก ธรรมไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาที่จะเกิดเวลานั้นเกิด
เวลานี้ ถาเหตุมีเทาไรหนุนเขาไปแลวเกิดไดตลอดเวลา อิริยาบถใดก็ตามเกิดไดทั้งนัน้ ไม
วาเดือนปนาทีโมง อันนัน้ ยังไกล ในอิริยาบถของเจาของเกิดไดทุกเวลาถามีความเพียร
ธรรมเกิดไดตลอด สดๆ รอนๆ อยาไปเชื่อหูหนวกตาบอดมันเต็มโลกเต็มสงสาร มันมีแต
ลบลางบาปบุญนรกสวรรค ไมมีทั้งนั้นละพวกตาบอด พระพุทธเจา-พระอรหันตทั้งหลาย
ทานสลดสังเวชนะ กับความหูหนวกตาบอดของแดนนรก แดนวัฏจักร มันพูดของมันอยาง
นั้น นี่วิวัฏจักรเปนยังไงทานก็ดูของทาน ดูหมดแลว พากันจําเอา
วันนี้พูดเพียงเทานั้น วันนี้พูดธรรมลวนๆ เสียทีเถอะ มันมีแตเรื่องสกปรก เรื่อง
สวมเรื่องถานมายุง ตีกนั กับสวมกับถานวันหนึ่ง อูย กําปน หมัดนี่เลอะหมดตีกับสวมกับ
ถาน วันนี้ใหไดพูดเปนอรรถเปนธรรมใหสะดวกสบายเสียหนอยเถอะ เราสบายถาไดพูด
เรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องโลกนี่ โอ เราฝนพูดไปอยางนัน้ ละ ยังไงก็อยูกับโลก เราก็

๘
รับผิดชอบโลกอยูโดยตรงนั่นแหละ
ทางชาติ-ศาสนาก็อยูในความรับผิดชอบของเราที่
จะตองอุมตองชูกันทั้งสอง
(นองสาวทานปญญามากราบหลวงตา)
ดูเหมือนนี่ละมั้งเปนนองสาวของทาน
ปญญา คลายคลึงกันอยูน ะ ไปเยี่ยมตอนเย็นเมื่อวาน ทานดิ๊กพาไป เราก็ไดคุยใหฟง เรื่อง
ทานปญญา ทานเปนพระที่ดีเอามากทีเดียว เราบอก มาอยูกบั เราได ๔๑ ป ตั้งแตป ๒๕๐๖
ทานพึ่งเสียป ๒๕๔๗ ทานเชอรี่นี้ ๔๐ ทานดิ๊กนี้สักเทาไร ไปๆ มาๆ เขาๆ ออกๆ อยูอยาง
นั้นทานดิ๊ก ดีนะทานดิ๊กก็ดี เพราะฉะนั้นเวลาทานปญญาเสียไปแลว จึงตองสั่งใหทานดิ๊ก
มาเพื่อติดตอสื่อสารกับบรรดาพระชาวตางประเทศ ที่เขามาศึกษาอบรมแทนทานปญญา
แมจะไมเหมือนทานปญญาก็ยังดีอยู
ทานปญญานี้เปนพระที่ดีจริงๆ นะ มาอยูกับเราไมเคยไดตกั เตือนตรงไหนๆ เลย
เปนพระที่เรียบสุขุมมาก มีหลักมีเกณฑทุกอยาง ไปคนละแบบ ดีไปคนละอยางๆ ทานเชอ
รี่ก็ไปอีกแบบหนึ่ง ดีอีกแบบหนึ่ง แลวทานดิ๊กทานอะไรที่อยูน านๆ พวกนี้อยูนานๆ ทั้งนั้น
สามองคนี้อยูกับวัดนี้นาน ใหพร
ใครไดยินแลวยังที่ทานอาจารยเจี๊ยะเขียนวานักสู ขึ้นไอหา...นี่เปนภาษาธรรมลวนๆ
โลกจะถือเปนภาษาหยาบโลนโหดราย โลกจะถือแบบเดียวกันหมดเลย แตภาษาธรรม
เรียกวาเปนธรรมลวนๆ น้ําหนักเต็มที่เลย กระตุกอยางแรงใหไดสติสตัง เขาใจไหม
กระตุกอยางแรงใหไดสติสตัง ตัง้ หนาตั้งตาประกอบความพากเพียร เวลานี้วิ่งตามหลังโยม
ยังไมทันโยมเขาอีก เลว ทานก็ดุเอา มึงบวชมา เขาใจไหมละ มึงบวชมา ขึ้นเลย โอย ถึงใจ
เหลือเกิน นี่ละภาษาธรรมโดยแท กระตุกใหรูตัว แลวก็ตรงกับนิสัยของทานเปนคนจริงจัง
นั้นละคนจริงจังมักจะออกบทหนักๆ เพราะทานสอนทานภายในทานสอนอยางนั้น ทานเอา
บทหนักๆ กิเลสพังเพราะธรรมประเภทบทหนักๆ กิเลสพังออกๆ ทานเอาธรรมประเภทนี้
หรือวานิสัยออกมาแสดงตอโลก พอวา มึงบวชมา เทานี้โอยโลกตื่นเตนกันไปหมดนะ ทาน
ไมตื่น เอาใหกิเลสมันรูตัวสักที
ทานเอาจริงเอาจังนะทานเจี๊ยะ นิสัยทานเด็ด ตรงไปตรงมา กับพอแมครูจารยควร
คานที่ไหนทานซัดกับพอแมครูจารยมั่นนี้วากๆ เลยนะ เราอยูนั้นเราก็ฟง ไมพอสองสาม
ประโยค เดี๋ยวเงียบเลย แสดงวาหนาผากแตกแลว หงายลงไป สูพอ แมครูจารยมั่นไมได
เสียงวากวี้กๆ เอากัน เดี๋ยวเงียบ ตอนนั้นเราเดินจงกรมอยูในปาที่มันชัดเจนมากนะ เสียง
วากวี้กๆ สององคเทานั้นแหละ ทานเย็บผาปะผาอยูดวยกัน สักเดี๋ยวเสียงวากวี้กๆ มัน
ยังไงกันนา เราตัวสั่นอยูขางในมันกลัว ทางนั้นยังซัดกันอยู พอเงียบแลวเราก็เลยดอมๆ
ออกมา ทานกําลังเก็บอะไรๆ พอเสร็จแลวอาจารยเจี๊ยะก็ลงมา ทาน(หลวงปูมั่น) ก็เขา
หอง ตอนสิบโมงเชาแหละ

๙
เปนยังไงตะกี้นี้ เสียงอะไรวากวี้กๆ ทานดุอะไรทานวาอะไร ทานดุผม วางั้น แลวดุ
อะไร ก็ผมเย็บผาผิดทานก็ดุละซี ยอมรับนะ ก็ผมเย็บผาผิดทานก็ดุละซี อยางนั้นละ
อาจารยเจี๊ยะนิสัยเด็ด เวลามาพูดนี้กถ็ อดออกมาจากนิสัยเอาจริงเอาจังของทานที่ฆากับ
กิเลสเปนอยางนั้น ผึงเลยทันที กิเลสจะขาดดวยวิธีการอันนี้ทานก็นําออกมา เปนนิสัยที่
เด็ดเดี่ยว ทานขึ้นทีแรกวา ไอหา...มึงเปนพระใหเขากราบไหว แลวมึงภาวนานั่งสูญาติโยม
แกๆ ไมได แลวมึงจะมาบวชทําไม เอาละวะ เปนไงเปนกัน ตายเปนตาย อยูเปนอยู
พระพุทธเจาทําอยางไร เราจะทําอยางนั้น พระสาวกทานปฏิบัติเครงอยางไร เราจะ
เครงครัดอยางนั้น ขบขันดีนะ ใครอยากรูใหไปดูเอง นี่ละยอดธรรมของทานที่ถอดออกมา
จากนิสัยของทานฟดกับกิเลส ทานเอาขนาดนั้น เรียกวามึงกับกิเลส ขบขันดี ไปละที่นี่
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

