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แนใจแลวสอนคนอื่นก็แนใจ
งานที่คนมากๆ ไมวางานไหนเราไมไปละ แมแตงานฟาหญิงนิมนตกี่ครัง้ แลวเราก็
ไมไป ทางนั้นก็เลยนิมนตใหไปพิเศษไมใหไปเกีย่ วกับงานเลย เราจึงไปใหทุกครั้งนะ ที่ของ
เราก็อยูพิเศษนูน มีพิธอี ะไรก็วากันทางนี้ เราไมเกี่ยวกับพิธีเลยเพราะเราบอกไวแลว ทาง
นูนก็เอาตามเราเลย ไปฉันคราวที่แลวที่ปราจีนฯ วัดเกษียณใหญ ตกลงกันแลวก็ไปตามนั้น
แหละ มีพิธอี ะไรใหทํากันไปเลย เรามาถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้น เรื่องพิธีไมใหเกี่ยวกับเรา ตกลง
ทางโนนก็นิมนตพระไป ๙ องคหรือ ๑๐ องค เราไปนี้พระทานทําพิธีเสร็จเรียบรอยแลว
กําลังจะเริ่มฉัน เราก็ไปถึงพอดี ก็อยางนั้นแหละ ไมเกี่ยวของกับพิธีอะไรเลย เรานั่งลงสัก
พักหนึ่งเขาก็นําอาหารมาถวาย
งานนายกนี้เราก็บอกเราไมไป บอกตัดขาดไปเลยวาไมไป มีอะไรก็วากันไปเถอะ
นึกวาแลวไปแลวยังไมแลวอีก ยังขอนิมนตใหไปเปนกรณีพิเศษ วันนั้นดูเหมือนเปนวันที่
๓๑ เปนวันงาน ก็เปนวันเราออกเดินทาง อาจเปนวันที่ ๑ ถาไปก็ดี ไปแลวก็ไมไดไปฉัน
อะไร แลวแตจะตกลงวาจะไปเมื่อไรเราก็ไป เราไมไดไปเขาพิธีอะไรทัง้ นั้น ดูซิ พัดนี้ของ
เลนเมื่อไร ลากเราเขาพระราชวังทุกพัดไปเลยนะ ไมเขาทั้งนั้นแหละเรา เอาจนรอดไปได
ทุกที สองพัดนี่แหละ พัดราชกับพัดธรรม เอาไปฉันในพระราชวัง เราไมไป พระรับพัด
ดวยกันนี้มีเทาไรไปเลยเราไมไป เราลําบากเราแกแลว หากินกับความแกไปเรื่อยๆ แกไม
แกชาง ขามมันไปเลย ใครก็รูมันไมใชเด็กคนนี้นะ วาได
ใหไปที่ไหนเราก็ไมไป ชัน้ ธรรมนี้เอาหนัก หนักเราก็เอาหนักเหมือนกัน รอดไดเลย
จึงไดขูเอาไว นี่ขึ้นธรรมแลวนะ มีแตขามชั้นๆ จากธรรมจะไมอยูรองสมเด็จ ไมอยูพ รหม
นะ จะขึ้นสมเด็จนะ บอกแลวขูดวยนะ อยามาเอาไปนะ เทานี้เราพอแลว พูดตรงๆ เลย นี่
เรารับดวยน้ําพระทัยของพระองคตางหากนะ เราบอกตรงๆ อยางนี้ที่เรารับ เพราะฉะนั้น
อยาใหไปอีกเลย อยาใหรับอีกนะ อยามาตั้งอีก พอแลวหนักแลวเราวางี้เลย พูดตรงๆ เลย
ก็มันพอแลวจริงๆ เอาอะไรมาใสมันก็ไมเอา เอาไปหาอะไร เราแบกมากี่กัปกีก่ ัลปแลว
เวลาปลอยก็ปลอยบางซิ ไมวาบางแหละ ปลอยเลยเทียว
ไมอยางนั้นจะกลาพูดเหรอ พระพุทธเจากลาสอนโลกสามโลกธาตุนี่ ก็ออกจาก
พระทัยอันเดียวกัน พระทัยคือใจเปนนักรู พระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ธรรมอัน
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เดียวกัน ความรูอันเดียวกัน เห็นอยางเดียวกันถามกันหาอะไร แนะเทานั้น เรื่องภพเรื่อง
ชาติตัดขาดสะบั้นเห็นอยูประจักษกบั ใจนั้นแลว จะไปถามภพชาติที่ไหนอีก เวลามันติดตอ
สืบเนื่องกันอยูมันก็สืบกันไปๆ ก็รูกันอยู มันยังไมสิ้น มันละเอียดขนาดไหนก็รูกันอยูใน
ใจๆ ดังที่เคยพูดแลวที่วายังไมอยากตาย ความไมอยากตายไมใชหวงใยอะไร หวงใยที่วา
ถาคางอยู จะไปคางที่ไหนก็ตามวันหนึ่งคืนหนึ่งไมอยากคาง ผานปงแลวไปเมื่อไรไดเลย
ถาผึงแลวไปเมื่อไรไดเลย ก็มาหวงใยเรื่องมันจะยังตกคางจึงไมอยากตาย ใหสิ้นเสียกอน
คอยยังชั่ว จะมาตายตอนนี้ก็จะคาง คางชั้นไหนมันรูแลวนั่น ถึงจะไมกลับมาเกิดอีกก็คาง
คางเพื่อจะกาวขางหนา ก็รูชัดๆ อยูในหัวใจจะไปถามใคร
เพราะฉะนั้นธรรมทานจึงมาเตือนเอา เตือนแบบกระตุกเลยนะ อาว ทานจะมา
หวงใยอะไรเรื่องความเปนความตาย ทานก็พิจารณามาอยางโชกโชนแลวนี่นะ ผึงขึ้นมานี้
เลย แบบกระตุกแรงนะ ทานจะมาหวงความเปนความตายอะไร ทานก็พิจารณามาอยาง
โชกโชนแลวนี่ เรื่องเหลานี้เปนอริยสัจที่ทานพิจารณามาแลวทั้งนั้น ทานมาหวงหาอะไร พอ
วาอยางนั้นจิตก็กลับปุบเลยทันที เรื่องความเปนความตาย ก็ฟดกันเลยกับทุกขเวทนาที่
แสนสาหัส ตอนนั้นยังไมไดเขาเต็มที่นะ คือหวงความเปนความตาย พอธรรมทานมา
กระตุกเอาเทานั้นตัดปง ทางนี้ก็พุงเลย
ทุกขเวทนานั้นเปนของงายเมื่อไร ตายอยางนอยวันละ ๓ ศพ วันละ ๘ ศพก็มี ไป
กุสลาอยูในปา กุสลาทั้งวันไมไดกลับ พอเสร็จจากนี้ เอา ศพนั้นมา แลวศพนี้มา นั่งคอย
กุสลาอยูที่ปา ชานั่นแหละ ไมกี่วันมันก็ขึ้นของเรา ขึ้นมานี้มันก็รูชัดเลย รูในเวลานั้นแหละ
มันขึ้นอยางรวดเร็วนะ เพราะฉะนั้นคนจึงตาย สองวันตายนี้มาก สามวันตาย หนึ่งวันตาย
ยังไมมี พอพนสามวันไปแลวก็ผานได อยูในยานนี้ เรามันขึ้นมันขึ้นอยางรวดเร็วนี่ มัน
เสียดแทงเขามานี้ อาวโรคเรานี้เปนอยางนั้นแลวนี่ ยังไมถึงไหนนะ มันขึ้นอยางรวดเร็ว พอ
รูชัดวา ออ นี่เปนโรคชนิดนั้นแนแลว เราก็บอกประชาชนเลย โรคชนิดที่หามกันมาเผาอยูนี้
เวลานี้มันเปนขึ้นกับอาตมาแลวนะ เปนขึ้นแลวเดี๋ยวนี้ กําลังเปน อยาใหมากุสลาตอไปอีก
นะ ใหกลับวัดเสีย เราก็เลาใหฟง ไมงั้นจะตายอยูดวยกันนี่นะ เขาก็ใหไปทันทีเลย เพราะ
เขาเห็นแลวเรื่องมัน
พอเราไปเขาก็ตามแหกันไป ไลกลับหนีหมดเลย ยกขบวนไปเลยเขากลัวเราตาย
ยกขบวนไปเราก็ไลกลับไมใหมีเหลือเลย เอายามาใหก็บอกวาเอาไวนั่นแหละ ไมเอาเลยไม
แตะยา ไลเขาหนีหมดแลวก็เขาที่ เขาที่ก็ไปหวงใยความเปนความตายเจาของ ที่วาตายใน
ระยะนี้แมจิตจะละเอียดขนาดไหนก็แสดงวายังอยูๆ ยังไมอยากตาย ใหสิ้นนี้แลวไปเมื่อไร
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ไดทั้งนั้น จึงวาพระธรรมทานกระตุก พอกระตุกก็สะดุงกึ๊กทันที ซัดกันเลย พุงเลย
ทุกขเวทนาแสนสาหัส นี่เราก็เคยซัดกันมาแลวเรื่องทุกขเวทนา แลวทางธรรมะก็เตือน ทาน
ก็เคยพิจารณามาแลว มันจับปุบไดก็พุงเลย ทุกขเวทนา เปนสติปญญาธรรมฟาดเขาไป
เปรี้ยงๆ ซัดกันถึงหกทุม หมุนกันติ้วเลยเชียว ไมมีละคําวาเปนวาตาย จะดูตั้งแตความจริง
มันก็พุงๆ ทางนี้กระจางออก ทางนั้นขยายออกๆ ก็ตามไปฟดกันๆ จนกระทั่งออกหมด
โลงในหัวใจปจจุบันนะ นี่ละแกปจจุบัน กําหนดที่ไหนไมมีขดั มีของ หมดเลย เห็นไหมละ
นี่ละมันแกกนั ธรรมโอสถ ประจักษอยูใ นหัวใจ
กําหนดไปทีไ่ หนโลงหมด แนแลวทีนี้ไมตาย หมดโดยสิ้นเชิงแลว หกทุมพอดี
จากนั้นก็ลงมาเดินจงกรม นี่พูดถึงเรื่องความเปนหวง จากนั้นมาแลวก็ไมหวง ไมเห็นมีหวง
อะไร ใหมันเห็นชัดๆ ซิ เปนอยูในหัวใจไมถามใคร พระพุทธเจาวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัตินั้น
แลจะรูดวยตัวเอง ไมมีใครมารูแทนได จาเขาไปตรงไหนมันก็รูทันทีๆ เลย
นี่จะมาตั้งอันนั้นใหอันนี้ใหมาใหแบกทําไม ความหมายก็วางั้น แบกมาพอแลวตั้ง
กัปตัง้ กัลป แบกภพนอยภพใหญ ใจดวงนี้ไปเทีย่ วจับจองหมด เคยพูดแลวนี่นะ ไมวาสัตว
ประเภทใดๆ หัวใจเรานี้มันไปเที่ยวจับจอง ไปเที่ยวเกิดหมดนะ คือมันมากตอมาก นาน
แสนนานขนาดนั้น มันเกิดไดหมดดวยอํานาจแหงกรรม มันซอกแซกใหพาไปเกิดทีน่ ั่นที่นี่
พวกเปรตพวกผี สัตวนรกอเวจี สัตวนํา้ สัตวบก มันเคยทั้งนั้นแหละ นรกก็เคยไปหมด ชั้น
พรหมขึ้นไปแลวก็ลงมา หมุนกันไปหมุนกันมา นี่ละใจดวงนี้ พอมันขาดสะบั้นออกจากใจ
โดยสิ้นเชิงจะไมรูไดยังไง มันจาขึ้นมา ขาดสะบั้นออกหมดทุกอยางก็รูไดชัดๆ อยางนั้นละ
จิตตัดสินตัวเอง
พระพุทธเจาทานวาจะตายวันนั้นๆ ก็ยังตายวันนั้น เชนจากเดือน ๓ เพ็ญปลงพระ
ชนมายุ ตัดสินพระทัยวาจะตายเดือน ๖ เพ็ญ พอถึงเดือน ๖ เพ็ญก็เสด็จไปเลย ตรงแนว
ไปเลย ไปถึงนั้นแลวก็ตายในคืนวันนั้น ทานแนในหัวใจของทานวาบริสุทธิ์แลว ยังชัดเจน
อีกเรื่องหนึ่งตายวันไหนๆ รูหมดเลย นี่ละธรรมที่ตั้งใจปฏิบัติแลวเปนอยางนั้น อยามา
นอนเฝาคัมภีรอยูเฉยๆ แบกคัมภีรจนหลังหัก เอาความจํามาอวดกัน เอามาเปนสมบัติของ
ตนมันไมได ความจําเฉยๆ เปนสมบัติของตนไมได ใครเรียนมากเรียนนอยจําไดทั้งนั้น แต
แกทุกขใหเจาของไมไดนะ ไมใชสมบัติของตัวเอง
สมบัติตัวเองออกจากภาคปฏิบัติ
ที่เราเรียนมาแลวปฏิบัติตามที่เรียนมา
ผลประโยชนเกิดขึ้นมากนอย นั่นละที่เปนของเราๆ เปนของตัว ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา
วิมุตติหลุดพน เปนของตัวเองโดยตลอด พนแลวก็เปนของตัวเอง อยางนั้นทานวาการ
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ปฏิบัติ ผลเกิดขึ้นมากนอยเปนของเราทั้งหมด แตปริยัติเปนเรื่องของความจํา เรียนมาก
เรียนนอยไมเกิดประโยชน ผูเรียนมากยิ่งกิเลสหนากวาคนไมเรียนมีมากตอมาก อวดทิฐิ
มานะวาตนเรียนมาก ยิ่งเขามายอวานี่พระไตรปฎกเคลื่อนที่นะ อูย เปนบาเลย นั่นความจํา
ถาเปนความจริงแลวจะวาอะไรก็เฉย ไมสนใจกับใคร ไมมีอะไรจะจริงจังยิ่งกวาหัวใจ เอา
อะไรมารับ ของเหลานั้นเปนของปลอมทัง้ นั้น นั่น ของจริงอยูกับตัวเราแลวไปหลงอะไร
เทานั้นพอ
นี่ละธรรมของพระพุทธเจาใหพากันไปปฏิบัติเอานะ โลกจะไดสงบรมเย็น เขาไม
รมเย็นเรารมเย็น ถาเรามีธรรมเรารมเย็น ในทามกลางแหงความเดือดรอนวุนวายนั่นแหละ
เราจะเย็นของเรา ถาไมมีธรรมแลวใครอยาไปหวังที่จะเอาความสุขความเจริญ ความ
สมหวัง ไมมี เพราะกิเลสมีแตหลอกใหหมดหวังๆ ไปเรื่อย พอไดมาสักนิดหนึ่งความ
ผิดหวังมาแลว พลัดพรากจากกันไปแลว พังไปแลว หาใหมไดมาก็ไมสมหวัง ไดมาแลวก็
ไมสมหวัง พังไปดวยกัน ถาธรรมภายในใจอยูที่ไหนเหมาะหมด สบายหมด อยูที่ไหนจึง
สบาย
นี่ก็สอนพระเมื่อวานนี้ถึงเรื่องภาวนาตั้งสติ สตินี้เปนสําคัญมากทีเดียว ที่เราตั้งตัว
ไดก็ดวยสติ จึงเอานี้มาสอนหมูเพื่อน ดนเดาตามเจาของ เพราะจิตมันเจริญแลวเสื่อม
เจริญแลวเสื่อม ทํายังไงถึงเวลาเสื่อมเอาไวไมอยูเลย ผางลงไปเลย ผางไปเลย โอย ยัง
เหลือแตรางกระดูกไมมคี วามหมาย จึงไดมาทบทวน พิจารณาทบทวน จะเปนเพราะเรานี้
เผลอคําบริกรรม เราไมมีคําบริกรรมติดกับจิต จิตอาจจะเผลอไปเวลานั้นไปสั่งสมกิเลสมา
ใหเกิดความวุนวาย ถึงกับวาเจริญแลวเสื่อมๆ อยางนี้
ก็มีแหวงอยูท ี่วาเราไมไดใชคําบริกรรม มีสติติดแนบอยูในนั้น ทีนี้เอาใหม ตั้งคํา
บริกรรมใหสติติดกับนัน้ เลย จะเจริญไปไหนเสื่อมไปไหนจะใหรูตอนนี้ เอาอยางนั้นจริงๆ
แตเรามันจริงนะ มันไมไดเหลาะแหละ ถาลงตัดสินอะไรเหมือนวาระฆังดังเปงเทานั้นละ
นักมวยฟดกันเลย อันนี้ก็เอาแลวนะเทานั้น เหมือนระฆังดังเปงติดปบเลย เคลื่อนไมได
เราไมลืมวันแรกนะ แหมเหมือนตกนรกทั้งเปน มันดีดมันดิ้น มันอยากคิดอยากปรุงตาม
เรื่องของกิเลส แตเรื่องของธรรมคือคําบริกรรมติดแนบบังคับไวไมใหคิดไปทางกิเลส ให
คิดแตพุทโธๆ อันเปนเรื่องของธรรมลวนๆ ติดเลย ไมใหเผลอเลยจริงๆ ขณะเดียวก็ไมให
มี ทุกขมากไหมละ
จิตที่มันเคยผาดโผนโจนทะยานดวยความคิดความปรุง มาบีบบังคับไมใหมันคิด
เลย จะเปนอะไรก็เปนกันความเผลอไมใหมี ซัดกัน วันแรกแหมทุกขมาก แตเรื่องความ
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เผลอไมมี ฟาดถึงวันทีส่ อง พอตื่นนอนปบจับเลยตลอดจนกระทั่งหลับไมใหเผลอ เราอยู
คนเดียวเสียดวยนะ มันก็สนุกละซิ ไมมีใครมายุงมาเหยิงเลย ติดแนบอยูกับคําบริกรรม
พอวันที่สองมาคอยเบาลง วันแรกนี้แทบเปนแทบตายประหนึ่งวาสลบไสลนูนแหละ แตมัน
ไมสลบไสล เพราะความคิดความปรุงเรียกวาสังขาร สมุทัยคือกิเลสดันออกมาใหคิดใหปรุง
เรื่องกิเลส มันดันออกมา ทางนี้ก็พุทโธเปนเรื่องของธรรมปดเอาไวๆ ไมใหมันคิด มันผลัก
มันดันเอาจะเปนจะตายมันก็จะออก เราก็ปดดวยพุทโธดวยสติ ซัดกันไปเต็มเหนี่ยว
พอวันสองมานี่จะรูสึกเบา ๆ นิดหนึ่ง พอวันสามวันสี่มานี้เบา เบาเรื่อย แตไมมี
ถอยนะนั่น ไมมีเผลอ ซัดกันจนกระทั่งมันเบาเขาไปๆ นี่บังคับไมใหมันคิด สติบังคับกิเลส
ไมเกิด จึงออกมาไดชัดเจน กิเลสเกิดขึ้นจากความคิดความปรุง พอเผลอเมื่อไรความคิด
ออกมา เพราะกิเลสผลักดันใหคิดออกมาก็เปนกิเลสวันยังค่ํา ไมใหมันคิด ใหแตธรรม
ทํางานคือคําบริกรรมสั่งสมตลอดวันไมใหเผลอ สุดทายผลของธรรมก็เกิดขึ้นเปนความ
สงบเย็นเขามาๆ
จนกระทั่งถึงขั้นที่วามันละเอียดสุดยอด คําบริกรรมที่วาพุทโธๆ หายเงียบไปเลยนะ
ไมมี ปรุงไมขึ้น ปรุงยังไงก็ไมขึ้น หมด เลยละเอียดเขาไปแลวหมดความคิดความปรุง
ไมมี จนกระทั่งสงสัยตัวเอง อาว แตกอนเราก็อาศัยคําบริกรรม ตั้งสติอยูก ับคําบริกรรม ที
นี้คําบริกรรมนี้หายไปแลว แลวจะทํายังไง มันก็ไดสติขึ้นมาในนั้นแหละ เอา คําบริกรรม
หายไป แตความรูที่เดนละเอียดลออนั้นไมหาย เอาสติจับไวตรงนั้น เอาสติจับที่รูๆ นั้น ที่
มันละเอียดสุดยอดแลวมันรูอยูเฉยๆ เอาสติจับไวตรงนั้น ไมใหเผลอกับตรงนั้น
คําบริกรรมคือพุทโธหายไปก็หายไป แตความรูที่ละเอียดนี้ไมหาย ใหอยูกับตรงนั้น
มันก็จับตรงนั้นแทนไปเลย พอไดจงั หวะจิตมันก็คลี่คลายออกมา พอระลึกคําบริกรรมได
พุทโธได เอาพุทโธอัดเขาไปอีก ติดตอกันไปเรื่อยๆ ทีนี้พอมันละเอียดเต็มที่มันก็ลงอีก
อยางนั้น ทีนี้เราก็จับไดแลว มันลงไปนั้นสติไมถอยจับตลอดๆ นี่ละทีแรกมันดิ้นมันดีดมัน
อยากคิดอยากปรุง ไมยอมใหคิด เอาพุทโธปดชองมันตลอดเวลา สติปดชอง พุทโธปด
ชอง กิเลสไมเกิดขึ้น จึงกลาพูดไดละซิ
จากนั้นไปมันก็ละเอียด ละเอียดเขาไปถึงขั้นทีว่ าบริกรรมไมได หมดโดยสิ้นเชิง
กําหนดยังไงก็ไมมี แตความรูอันนั้นละเอียดสุดอยูในนั้น สติอยูตรงนั้น พออันนั้นคลี่คลาย
ออกมาบริกรรมได เอา คําบริกรรมติดเขาไปตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตั้งแลวๆ ถึงขั้นที่มัน
เจริญแลวมันจะเสื่อม เอาเสื่อมไป เราหึงเราหวงไมใหมันเสื่อมมันก็เสื่อมตอหนาตอตา
คราวนี้ไมหึงไมหวง อะไรจะเสื่อม เสื่อม อะไรเจริญ เจริญไป แตกับคําวาพุทโธนี้ไมยอม
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ปลอย จับกับพุทโธ ทีนกี้ ็ขึ้นๆ ขึ้นเรื่อยเลยที่นี่ ถึงขั้นทีม่ ันควรจะเสื่อมมันรูนี่ พอถึงขั้นนี้
อยูไดสองสามวันเสื่อม เอามันจะเสื่อมก็ใหเสื่อมเราไมปลอย มันก็เลยไมลงนะ ขึ้นเรื่อยๆ
นี่ละมันเปนบทเรียนอยางสําคัญ จนกระทั่งขึ้นไปแลวไมเสื่อม ก็พงุ ใหญเลย ตั้ง
หลักไดเพราะอันนี้ เราตั้งไดเพราะอันนี้เราก็มาสอนหมูเพื่อนอยางนี้ จนกระทัง่ ถึงขึ้น
ตลอดๆ ไปจากสติ สตินี้ติดแนบตลอดๆ ตัง้ แตธรรมขั้นต่ําถึงขั้นสูงเรื่อยไป จนกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัติ เปนมหาสติ-มหาปญญา คําวาสติๆ ติดแนบอยูตลอด นี่การบําเพ็ญ
เมื่อแนใจแลวสอนคนอื่นก็แนใจ เราทํามาอยางนี้ๆ สอน เพราะฉะนั้นจึงวาผูที่บําเพ็ญหวัง
อรรถหวังธรรมจริงๆ สติเปนสําคัญนะ กับคําบริกรรมติดแนบกับจิต
เวลาที่มีสติอยูนั้นกิเลสจะไมเกิด กิเลสเกิดขึ้นจากความคิดความปรุง กิเลสอันหนึ่ง
มันผลักดันความคิดออกมา ความคิดนี้เปนสังขารธรรมดา ถากิเลสสวมเขาไปความคิดนี้ก็
เปนสมุทัย เปนกิเลสไป ถาเปนธรรมผลักดันออกมาความคิดก็เปนธรรมไป เชนอยางเรา
ผลักดันออกมาดวยพุทโธๆ นี้ความคิดนี้ก็เปนธรรม เปนธรรมก็แกกิเลส กิเลสก็ไมมีๆ
คิดขึ้นมาไมได ละเอียดอยางนั้นนะ พอถึงขัน้ มันอัศจรรยแลวมันไมไดเหมือนใจดวงที่
ลมลุกคลุกคลานหลับหูหลับตาชนนั้นชนนี้อยูอยางนี้นะ มันจาของมันไปหมด
นี่อํานาจแหงการฝกอบรมตนเอง พุทธศาสนานี้เทานั้นที่เปนเครื่องยืนยันรับรอง
รอยเปอรเซ็นต ขอใหดําเนินตามทางของศาสดาจะหลุดพนไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึง
ความพนทุกขไมสงสัย ในพุทธศาสนาเรานี้เปนศาสนาที่รับรองมรรค ผล นิพพาน ทุกอยาง
ไมสงสัยแลว นี่ไดกา วเดินมาแลว หายสงสัย เพราะฉะนั้นการสอนจึงไมสงสัยในการสอน
ไมวาธรรมขั้นใดๆ สอนดวยความแมนยําของจิตใจและสอนดวยความถูกตอง ใหใครตอ
ฟงก็ตามใหไดผลประโยชนไปทั้งนั้น จึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ
อยาเพลิดเพลินไปกับโลกกับสงสารที่มันถลุงมาเสียตั้งกัปตั้งกัลป มีตั้งแตความ
ทุกขความทรมาน เกิดก็หาความแนนอนไมได เกิดเดี๋ยวนี้เกิดเปนมนุษยปบลงไป ฟาดลง
ไปเปนเปรตเปนผี ฟาดลงไปนรกอเวจีใจดวงนี้แหละ เพราะบาปเพราะบุญที่ตนสรางนั่น
แหละมันไปทําลายตนและสงเสริมตน ถาใครทําดีก็สงเสริมไปเรื่อย ถาทําชั่วมันก็ลงไป ใจ
ดวงนี้ไมเคยตาย เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปดวยอํานาจแหงบุญแหงบาปนั่นแหละ จึงตองให
ระวังตัวใหดีนะ เราเปนผูรักตน ทานวา นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอตนไมมี คือ
รักสิ่งใดก็ตามรักตนเปนที่หนึ่งเลย ทานจึงวา นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ไมมีอะไรที่จะยิง่ กวา
ความรักตน รักตนปฏิบัติรักษาตนละซิแลวก็เลิศขึ้นที่ตนนั่นแหละ พากันจําเอานะ เอา
เทานั้นละวันนี้มันเหนื่อยแลว
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โยม
พระทานเขียนจดหมายถามมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับ วัดปาไผ
สามัคคีธรรม ถามปญหาดังนี้ ขอที่หนึ่งเมื่อเกลากระผมเรงความเพียร พยายามควบคุมสติ
ใหอยูกับคําบริกรรมใหไดมากและนานที่สุด ในอิริยาบถตางๆ ก็ไดความสงบเยือกเย็น
และพิจารณาธรรมไดพอประมาณ แตเมื่อทําติดตอกันประมาณ ๗-๑๐ วันทําไมจึงเกิด
อาการนอนไมหลับ ปวดหัว ปวดเบาตา แตเมื่อออนความเพียรลงอาการก็หายไป เมื่อเรง
ความเพียรก็กลับมาเปนอีก เปนอยางนี้ซ้ําๆ ซาก ไมรูจะทําอยางไร จะแกปญหานี้อยางไร
ครับ
หลวงตา
อยาเรง อยาออนแอ มัชฌิมาปฏิปทาจุดศูนยกลางคือความปฏิบัติ
ใหพอดี ถาเรงเกินไป นี่เรียกวาเกินไปแลวนั่น ถาออนมันก็ออนไปอีกแหละ เกินไปอีก
แหละ มันไมใชมัชฌิมา เขาใจเหรอ ใหปฏิบัติเทานั้น ถาเวลามันเรงมันนอนไมหลับก็ถอย
ความเพียรมาหนอย ถามันจะออนแอก็จับไสมันเขาไป เทานั้นแหละ เอาวาไปอีก
โยม
ขอสองครับ สมาธิความสงบระดับใด จึงพอเปนฐานของการ
พิจารณา
หลวงตา
แนะก็ถูกตองแลว จะใหวาอะไรอีก เอาวาตอไปอีก
โยม
ขอสาม เมือ่ มีความคิดเกิดขึ้นเราก็มีสติรูสึก แลวก็ตัดเลย โดยไม
พิจารณาเปนการปฏิบัติถูกตองหรือไมครับ
หลวงตา
ความคิดชนิดไหนนั่นนะ
ความคิดเปนธรรมไปตัดก็ไมถูก
ความคิดที่ไมเปนธรรม ตัดออกนั้นถูกตอง แนะ
โยม
สุดทายนี้ขอกราบอาราธนาหลวงปูใหอยูเปนรมโพธิ์รมไทร เปนที่พึ่ง
ของพระเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชน
หลวงตา
อยามาหาเรื่อง ลมหายใจมีใหหายใจไป ของเราก็มีเราจะหายใจของ
เราไป อยามาหายุงนะ เอาเทานั้นแหละตอบแลว อยามายุงเขาใจไหม ถาไมอยากตายให
หายใจตอไป ถาอยากตายอยาหายใจ เทานั้นแหละ หมดแลวเหรอ (หมดแลวครับ)
หมดแลวก็หมดแลว เราอยากหมดตัง้ แตยังไมตอบ เราเหนื่อยมากแลว
โยมอินโดฯ ถือศีลหาหลายๆ คนไมชอบโยม เขาวาไมเคารพครูบาอาจารย
อยางนี้ถูกตองหรือไม
หลวงตา
เคารพครูบาอาจารยเคารพยังไง
โยมอินโดฯ ทุกคนๆ เขาถือศีลแปด แตสันติถือศีลหา ปฏิบัติศีลหาเครงครัด
พวกที่ศีลแปดไมชอบสันติ
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หลวงตา
ถาอยากใหเขาชอบก็ถอื ศีลแปดเหมือนเขาใชไหมละ จะใหเราตอบ
วายังไง อยางนั้น
โยม
ที่เขาวาไมเคารพครูบาอาจารยถูกหรือเปลา
หลวงตา
ไมตอบ ขี้เกียจตอบ
โยมอินโดฯ นั่งภาวนาเห็นความสวาง ปากมากอน จมูกมา ดวงตามา ตอนนั้นไม
รูจักวาเปนใคร แตพอมาทั้งใบหนาก็เห็นชัดวาเปนหลวงปูมั่น และเห็นพระพุทธเจา
ตลอดเวลา กราบเรียนถามอันนี้เปนอยางไร
หลวงตา
ก็ถูกตองแลว เห็นในเห็นนอก เห็นหยาบ เห็นกลาง เห็นละเอียด
เห็นธรรมชาติแท นั่นเปนขั้นๆ ขึ้นไป จนมองดูอะไรฉลองพระบาทรองเทาก็เปนของ
พระพุทธเจา ฝาพระบาทก็เปนของพระพุทธเจา ขึ้นมาเปนของพระพุทธเจาๆ ดวงใจเปน
เหมือนพระพุทธเจา นั่นเปนขั้นๆ เขามา มีอะไรอีกละ
โยมอินโดฯ นั่งภาวนาความรูสึกหายไป เหมือนกับจิตออกจากราง
หลวงตา
มันหายไป ไมใชเกี่ยวกับความรูสึกอะไรตางๆ หายไปเหรอ
โยมอินโดฯ รูอยูที่ใจอยางเดียว อยางอื่นไมมี
หลวงตา
เอาใหมันรู แลวพิจารณาอาการของใจ รางกายมันพิจารณาพอแลว
เหรอมันจึงไมเอา (ไมเอาคะ) ไมเอาก็ใหมันพิจารณาตั้งแตอาการของจิตมันคิดไปยังไง
ปรุงไปยังไง ใหดูอาการนั้นนะ ดูเขาไปยนเขาไปๆ
โยมอินโดฯ ใจไมมีอะไร ไมรูสึกอะไร ไมหวงตอใคร ไมกลัวตอใคร พิจารณา
รางกายมันจะเจ็บปวดอะไรก็ไมสนใจ เอาแตจิตอยางเดียว เวลาเดินจงกรมเชนเดียวกัน
หลวงตา
ใหดูอาการของจิตมันคิดไปยังไงๆ นะ มันคิดยังไงมันก็จะออกจาก
นี้ๆ มันจะตามเขาไปใหถึงตัวจริงของมัน รากเหงาของมัน
โยมอินโดฯ มันไมมีอะไรรบกวนแลวคะ
หลวงตา
มันแนใจหรือวามันสิ้นสุดแลว มันไมมีอะไรกับภายนอก แตมันมี
อะไรกับตัวเองก็ยงั มี นั่นมันเปนขั้นๆ นะ เปนยังไงไมมอี ะไรแลว ในตัวเองมีไหม อีกนั่น
โยมอินโดฯ ใครจะพูดวาอะไรก็ไมไดเอามาติดใจอะไร ตรงนี้ไมมี ปลอยออกไป
หมด
หลวงตา
เจาของยังไมปลอยเจาของ ใหพิจารณาอยูในเจาของก็ยงั บอกแลว
กับผูรูมันจะคิดอะไรปรุงอะไรมันเกิดมันดับๆ ลงไปจุดนั้นละ เอาแคนั้นเสียกอน พอ เอา
ใหรางวัลภาวนาเกง ใหใหญๆ ถาอยากไดใหญกวานี้ไปเอาถังน้ํานั่นไป
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