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“กิเลสไมมีจะเอาอะไรมาเปนพิษ” 
 
 วันนี้เหนื่อยมากเปนยังไงไมรูนะ ไปเทศนนูนก็เทศนลําบากมาก ทนเอาเทศนก็
ไมไดมากมายอะไรนัก สอนอบรมใหทําจิตใหสงบเย็นใจหนอย แหม มันอดคิดไมได 
อดพูดไมได เร่ืองจติใจของโลกวาวุนขุนมัวน้ีมากท่ัวดินแดนเลย และตางคนก็ด้ินอยู
อยางงั้น ไมเคยมีใครเห็นโทษเห็นภัยของความดีดดิ้นของตัวเองเลย เพราะฉะนั้นความ
ทุกขจึงพันกันไป โลกวาเจริญขนาดไหน มันวาแตลมปาก มันอะไรเจริญ จิตใจถูกไฟ
เผาดวยความดีดดิ้นตลอดเวลา ดีแลวอยางงั้นเหรอ มันเจริญที่ตรงไหน คําวาเจริญตอง
เปนความผาสุกรมเย็น อันนี้หาความสุขรมเย็นไมได มองไปแลวโอยดูไมไดเลยนะ จึง
ตองไดพยายามอบรมใหมีที่ปลงที่วางความทุกขทั้งหลาย อยางนอยเบาลง 
 ถาลงไดทําจิตตภาวนาใหสงบเย็นแลวมันจะเห็นจุดที่ปลงที่วาง ถาไมมีจิตต
ภาวนาเลย ไมมีทางปลงวาง เปนอยางนี้ตลอดไปเลย เหมือนอยางเปนมาแลว ถามีจติต
ภาวนาตามทางของศาสดาแลวแน แนเลย นี่จุดที่ปลงวางพอซุกหัวนอนไดบาง ถาไมมี
การทําความสงบใจพอพักเคร่ืองแหงความหมุนของใจแลว มันจะหมุนของมันตลอดไป
เลย เพราะจิตนี้กิเลสมันหมุน อยางที่เราเคยพูดเสมอวา กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติ 
คือมันหมุนของมันตลอด ตั้งแตตื่นนอนปบหมุน เวลาหลับน้ันนะเปนเวลาพัก
เครื่องของกิเลส หากวาไมมีการหลับนอนบางเลยน้ีตายงายท่ีสุดมนุษย แตนี้มีการ
หลับนอนเปนการพักเคร่ืองของกิเลสท่ีมันพาจิตใจหมุนตลอดเวลาท่ัวโลกดินแดน 
 เวลาหลับนอนเปนเวลาดับเคร่ือง ไมมีภาวนา ถาเอาภาวนาเปนการดับเคร่ือง
เรียกวาหนึ่งเลย มันจะเห็นที่ปลงที่วาง เวลายุงยากข้ึนมามาก ๆ นี้มันจะทวนเขามา 
ทวนกระแสกลับเขามาหาใจเขาสูความสงบ บังคับจิตใหสงบ พอจิตสงบนี ้แหม มันเย็น
จรงิๆ นะ ออนนิ่มไปหมดเลย งานการทั้งหลายที่มันเคยยุงกับจิตนี้ ความสงบทับ
หัวมันหายไปหมด จนกวาวาจติถอนข้ึนมาแลว ความคิดอยางนั้นมันก็ไมรุนแรง ถึงมัน
จะเกิดจะมีขึ้นก็ตาม แตก็ไมรุนแรง เพราะมีนํ้าดับไฟ มันเห็นชัด ๆ อยูในหัวใจวาไง  

มาพูดน้ีไมไดมาพูดหลอกโลกหลอกสงสาร พูดจากการปฏิบัติจริง ๆ ตามธรรม
ท่ีถูกตองแมนยํา และการปฏิบัติตามธรรมที่ถูกตองแลว มันก็ไดผลขึ้นมาใหเห็นเปน
ลําดับลําดา ต้ังแตความสงบเย็นใจมาเรือ่ย ๆ จนกระทั่งถึงที่สุดของจิตตองอาศัยความ
สงบของจิตเปนที่พักกลางทาง เวลาทํางานหนัก ๆ มากๆ มันทุกขมาก แมจะมีผลราย
ไดก็ตาม แตความเหน่ือยความลําบากลําบนท่ีเก่ียวกับงานน้ันมันมีหนักเขา ๆ  ตองพัก
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งานน้ันเขาสูความสงบใจ ท่ีทานสอนใหพักเคร่ือง คือเครื่องของปญญามันเดิน นี่ละที่
แปลกประหลาดอัศจรรยมาก จะไมมีใครรูนะ ธรรมะขั้นนี้ออกกาวเดินไมมีใครรู นอก
จากภาคปฏิบัติเทาน้ัน ที่จะไปเห็นในตําราก็มีตั้งแตวา ภาวนามยปญญา เราเองก็งง
สงสัย มืดตื้อเลยแหละ 

ทานแสดงไวเร่ืองภาวนามยปญญา ปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ คือผู
ภาวนาแลวปญญาเกิด เกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ มันมืดมิดปดตา มันเกิดไดยังไง 
คนเราไมเคยภาวนาประเภทนั้น พอปญญาจะเกิดแบบที่ทานแสดงไว น่ีทานเปนมาแลว
พระพุทธเจา ทานถึงสอนอยางน้ัน ทานบอกวาปญญาเกิดข้ึนได ๓ ทาง สุตมยปญญา 
ปญญาเกิดข้ึนจากการไดยินไดฟงของคนท่ัว ๆ ไป เมื่อไดยินไดฟงแลวเกิดสติปญญา
ขึ้นมาได แลวจินตามยปญญาเกิดขึ้นจากการคิดอานไตรตรองก็เกิดได ๆ อันน้ีใครก็
พอคาดพอคิดกันได แตภาวนามยปญญานี่ซีคิดไมไดเลย เราเองก็คิดไมได  

พออานไปเจอบทน้ีแลววาปญญาข้ันท่ีสาม ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจาก
การภาวนาลวน ๆ เกิดขึ้นยังไงนา ก็เรายังไมถึงข้ันปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนาของ
ตน ก็มีแตภาวนาไปหลับไปอยางง้ันละม้ัง มันจึงมีตั้งแตเสื่อแตหมอนเต็มตัว ไมมี
ปญญาติดตัวเลย เราก็งงสงสัย แตเวลาปฏิบัติไปมันก็ไมเอามาเปนกังวล ปฏิบัติไป ๆ 
พอเขาชองนี้ปบ ถึงข้ันน้ีปบทีน้ีข้ึนเปนแลว ออ น่ันเห็นไหมละภาวนามยปญญา ปญญา
เกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ เลย ปญญาขั้นนี้มันกาวเปนอัตโนมัติไปเลย ไมหยุด ไม
ยับย้ัง ไมถอย หมุนติ้ว ๆ ๆ 

น่ีละปญญาข้ันน้ีเม่ือกาวเดินแลวไดผล การฆากิเลสเห็นประจักษในหัวใจ กิเลส
ประเภทใดที่ออนตัวลงรู ๆ ตัวไหนที่ขาดไปแลวก็รู ๆ การทํางานของสติปญญาขั้นนี ้
มันก็เหมือนเราทํางานน้ันแหละ คือผลก็ไดจากการพจิารณาน้ี แตการพิจารณานี้ก็เปน
การทํางานของปญญา มันก็เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา เจาของไมมีผูแนะผูเตือน มันก็หมุน
ของมันไปเรื่อย คือสติปญญาขั้นนี้จะไมถอย หมุนเรื่อย จึงตองไดหักหาม เวลามัน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา พูดตรง ๆ ภายในหัวอก เพราะมันหมุนอยูภายใน เหน็ดเหน่ือย
เม่ือยลา กิเลสมันก็มีของมัน ทางนี้มันก็ฟดกันไปเรื่อย  

เวลามันจะตายจริง ๆ มันก็ยอนจติท่ีกําลังหมุนต้ิว ๆ กับกิเลสน้ันเขามาสูสมาธิ 
คือสมาธิเปนพ้ืนฐาน ไดแกความสงบ นี่เรียกวาพักเครื่อง พักจากการพนิิจพิจารณา
ดวยปญญา พักเขามาสูสมาธิ พักเขามาแบบไหนมันจะสงบได ไมทํางานดวยการคิด
การปรุง พักเขามา บังคับเขามา จนถึงกับข้ันเอาคําบริกรรมเขามากํากับ เราเปนแลวนะ 
คือจติมันมีกําลังรุนแรง มันจะหมุนอยางเดียว หมุนเพ่ือฆากิเลส ไมรูจักประมาณใน
การทํางานของตน จึงตองรั้งจิตเขามาสูความสงบ รั้งเขามามันผึง ๆ มันจะออกตอสู
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กิเลส ปญญาข้ันน้ีไมมีคําวาถอย ทางน้ีมันก็เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา มันจะเปนจะตายจริง 
ๆ มันจะออกไมใหออก เอา ผลักเขามา เพราะไดพามันออกพามันพิจารณาแลว จน
เหน็ดเหนื่อยขนาดนี ้จะบืนไปไหนอีก น่ันความหมาย  

หักเขามาสูสมาธิใหพักเคร่ืองคือความสงบ ไมตองคิดตองปรุง จิตเขาสูสมาธิไม
ทํางาน ปรุงนี้เปนเรื่องของปญญา บังคับตองไดใชสติปญญากําลังวังชาเอาจริงจังนะ ไม
อยางง้ันมันไมอยู มันพุง ๆ กับคูตอสูคือกิเลส ทางน้ันเหมือนกับวายืนจังกาคอยทาอยู 
ทางน้ีมันก็ซัดกันละซิ เอายืนก็ยืน หักจติเขามาสูความสงบคือสมาธิ มันออกไป เอา
บังคับใหอยูกับพุทโธ เอาพุทโธติดกับจิตไวเลยไมใหออก พุทโธ ๆ ๆ สติจับกับพุทโธ 
จิตก็ไมใหมันออกไปคิด ใหมันคิดอยูกับพุทโธๆ หมุนติ้ว ๆ  

สักเด๋ียวจติก็สงบแนว ทั้ง ๆ ท่ีจติของเราเปนสมาธิมาแนนหนาม่ันคงขนาดไหน 
เวลานั้นไมเห็นมีคุณคาอะไรเลย สูทางปญญาไมไดเพราะปญญามันรุนแรง เห็นคุณคา
ของปญญามากจนเหยียบสมาธิ ตําหนิสมาธิไมรูตัว เวลาจะมาพักสมาธิมันก็ไมอยาก
พัก มันถือวาไมไดผลไดประโยชน แตตองหักเขามา น่ีละมาพัก เหมือนเราทําการ
ทํางานหนักเบามากนอย ทําไป ๆ ผลของงานน้ันได แตเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทํายัง
ไง ตองมีการพักผอนนอนหลับและรับประทานอาหารเปนพัก ๆ ไป เวลาจะเสียไปก็
ตาม คาอาหงอาหารจะส้ินเปลืองไปมากนอยเพียงไร ก็ส้ินเปลืองไปเพือ่จะหนุนกําลัง
ใหเปนกําลัง หลังจากการรับประทานอ่ิมแลวกําลังก็มี เอากําลังน้ีไปทํางานตอไป  

อันน้ีก็เขาสูสมาธิ บังคับเขาในพุทโธเลย ถ่ียิบ เอากันจริงจังทุกอยาง เมือ่บังคับ
เขาพุทโธ ๆ ถ่ียิบเขาไป ไมยอมใหออก ถาวาเผลอ เผลอไมไดนะ ผึงออกแลว แตจิต
ขั้นนี้มันไมเผลอละซ ีพูดไดแตวาพอรามือหรือออนนิดหนอยมันจะออกเลย สติออนนิด
หนอยเรียกวารามือ จะใหวาสติเผลอนี้พูดไมได ข้ันน้ีแลวไมมีเผลอ อยูเวลาไหนมันก็
เปนธรรมชาติของมัน หักเขา ๆ ดวยพุทโธ ๆ ถ่ียิบเลย เอาติดกับพุทโธ ไมยอมใหคิด 
ไมยอมใหออก ถาทางน้ีเบามือนิดหน่ึงจะผึงแลวใสงานท่ีตอสูกับกิเลสดวยปญญา แต
ปญญานี ้ถามีดก็ไมไดลับหิน คมมันปนหมดแลว ตองมาลับหิน มาเอากําลังจากสมาธิ
เสียกอน ใหจติอยูในสมาธิ บังคับไวนานเขาจิตมันก็แนวลงนะ  

เมื่อถูกบังคับตลอดติดตอดวยพุทโธ ๆ ๆ สติติดแนบแนนแลวก็แนวปงลงไป
เลย จิตสงบ สงบแนว เหมือนถอดเส้ียนถอดหนามนะความทุกขท้ังหลาย เพราะการ
ทํางานดวยปญญาน้ัน หยุดกึ๊กเลย มีตั้งแตความสงบเย็นใจ เบาหวิว ๆ ๆ รูสึกวา
กระปรี้กระเปราภายในใจ มีกําลังวังชาขึ้นในขณะที่จิตเขาสูสมาธิพักสงบนั้นแล แตถอย
ไมไดนะ ถาพูดภาษาโลกของเราวาเผลอไมได หรือวาออนมือไมได ตองบังคับ ถึงมัน
จะรวมสงบแนวขนาดไหน กําลังของทางปญญามันยังหนักกวา พอเบาทางนี้ปบมันจะ
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พุงใสนั้นเลย ทางดานปญญาฟดกับกิเลสอีกเลยละ ตองพัก เปนยังไงก็ชาง เอาใหสงบ
แนวลง 

เมื่อมันลงเต็มที่แลวเงียบหมดเลย เหมือนถอดเส้ียนถอดหนามนะ จิตใจน้ีเย็น
สบาย เบาหวิว ๆ ๆ โลงไปหมดเลย นี่พักงานแหงความคิดความปรุงของปญญา ใหอยู
ในน้ี บังคับไมใหออก ถาเรารามือสักหนอยออก ถึงขนาดน้ันวาดิบวาดี วาสงบรมเย็น 
อยางน้ัน มันยังสูกําลังทางดานปญญาไมได ถึงข้ันปญญามีอํานาจแลวเปนอยางง้ัน ตอง
บังคับไว จนกระทั่งมันไดกําลังวังชา แนใจเจาของ จิตสงบแนวอยูเปนเวลานานพอสม
ควร แนใจเจาของ มีกําลังวังชา มีความสุขความสบายเห็นประจักษ ประหน่ึงวาเรานอน
หลับ ต่ืนข้ึนมาก็มีกําลัง เราพักรับประทานอาหาร อ่ิมแลวก็มีกําลัง อันนี้จิตเขาพักตัว
แลวก็มีกําลัง ควรแกการตอสูกับกิเลสโดยทางปญญาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 

พอไดกําลังสมควรแลว พอถอยไมอยากนะ ดีดผึงเลย มันไมไดถอยแบบอืด
อาดนะ เพราะทางดานปญญามันดึงใหอยางคลองตัวไปเลย พอถอยน้ีมันก็ผึงเลยๆ ทีนี้
มันก็เปนเหมือนกับมีดเราลับหินเรยีบรอยแลว กําลังวังชาของเราก็มีแลว กิเลสตัวน้ัน
แลซ่ึงเทยีบกับไมทอนน้ันแล แตกอนฟนไมทราบเอาสันเอาคมลง มันไมขาดไดอยาง
งายดาย คราวนี้ซัด ๆ ขาดสะบั้น น่ีละจติท่ีไดรับการพักผอนตัวเอง ออกทํางานคราวน้ี
มีกําลัง สติปญญาแกลวกลา ๆ พิจารณาอะไรขาดสะบั้น ๆ ไปเลย นี่จึงเรียกวาสติ
ปญญามาลับหินเสียกอน พักตัวไดกําลัง ออก 

ทีน้ีก็หมุนต้ิวเลย จนกระทั่งมันจะตายจริง ๆ เอาอีก ถาธรรมดาใหมันมาพักจิต
ดวยสมาธิมันจะไมมา มีแตหมุนเลย กิเลสไมพังเม่ือไรเปนไมถอย ๆ ๆ มันดูดมันดื่ม
ขนาดน้ัน ไมมีวันมีคืน ลงไดลงทางจมกรมแลวทั้งวันมันก็อยูตลอด ไมมีคําวาหิววาโหย 
จะอยากอะไรจะฉันอะไร แมที่สุดน้ําก็ระลึกถึงกันไมได ความระลึกอะไรมันอยูกับขาศึก
ศัตรู เหมือนเขาตอยมวย มันจะไประลึกหานํ้าหาทาอะไร มันก็ฟดกัน นี่ภาคปฏิบัติเปน
อยางน้ัน 

ทีน้ีมันก็กาวเร่ือย ๆ พอรูสึกวาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาก็ทําอยางน้ีอีก บังคับใหเขา
พักสมาธิอีก พักไปพอสมควรไดกําลังแลวออกทํางาน น่ีสมํ่าเสมอ พอดิบพอดี ราบร่ืน
ดีงาม ถาจะปลอยใหเปนอยางงั้นไมได มันเลยเถิด เรื่องของปญญาขั้นนี ้ น่ีแหละข้ันท่ี
เลิกท่ีถอนกิเลสออกจากวัฏจิต คือสติปญญาข้ันน้ี ทํางานตลอดเวลา เชนเดียวกับกิเลส
ท่ีมันทํางานตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมนับนหัวใจของสัตว มันจะทําของมันอยางงั้น 
พอกระดิกปบกิเลสทํางานแลว ๆ เรื่อยจนกระทั่งหลับ นั่นละพักเครื่อง ตื่นขึ้นมามัน
เปนของมันแลว มันติดเครื่องของมันแลว แตดับไมลง ตองอาศัยการหลับเทาน้ันดับ
เครื่องความคิดปรุงของกิเลสสมุทัย  
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นี่ทานเรียกวากิเลสหมุนในหัวใจของสัตวโลกเพื่อผลประโยชนของมันนั้น สราง
ความทุกขใหแกโลกไดมากมาย มันทําอัตโนมัติเหมือนกันหมดในโลกน้ี ไมมีใครจะ
ระลึกรูไดวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติในหัวใจของตน ไมมีใครรู นี่เห็นไหมธรรม
อัศจรรยขนาดไหน ธรรมตามแกไดเลย มันทํางานเปนอัตโนมัติของมัน แตกอนเราก็ไม
เคยคิด ทั้ง ๆ ที่มันทํางานเปนอัตโนมัติตลอดเวลา แตเราไมไดคิดวากิเลสทํางานบนหัว
ใจเราโดยอัตโนมัตินะ  

พอถึงขั้นปญญาที่เปนอัตโนมัติหมุนตามแกตามไขกิเลสนี ้ มันเปนเองของมัน 
เหมือนกิเลสที่เคยหมุนหัวใจเราในทางผูกมัดจิตใจเรา ทางสติปญญาแกก็แกกิเลส แก
แบบเดียวกัน จะยืน จะเดิน จะน่ัง จะนอน แมท่ีสุดฉันจงัหันอยูน้ีจิตมันไมไดอยูใน
อาหารนะ มันจะทํางานของมันอยูลึกลับ ๆ หมุนติ้วๆ เปนอัตโนมัต ิจะยืน เดิน เคล่ือน
ไหวไปไหน ๆ เปนความเพียรตลอดเลย เปนอัตโนมัต ิ ยิ่งเขาทางจงกรมดวยแลวก็ยิ่ง
ปลอยละที่นี่ ข้ึนสนามแลวก็มีแตฟดตลอดเลย เพราะฉะนั้นถึงเดินจงกรมไมรูเวล่ําเวลา 
น่ังภาวนาก็เหมือนกัน บางคืนตลอดรุงเลย ไมหลับ  

น่ีละความหมุนของสติปญญาอัตโนมัติท่ีจะฆากิเลสไมใหมีเหลืออยูภายในจิตใจ 
มีกําลังมาก มันหมุนของมันอยางน้ีเอง หมุนเรื่อย ๆ น่ีจะรูไดดวยนักภาวนา ผูไม
ภาวนาตายท้ิงเปลา ๆ เรียนเทาไรก็เรียนเถอะไมรู เราก็เรียนมาแลวมันก็ไมรู นอกจาก
ไปสงสัยที่ทานวาภาวนามยปญญา ปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ อยูเพียงเทานั้น 
สงสัยเทานั้น แตก็ไมรูทางไป จนกวาดําเนินงานทางภาคปฏิบัติ พอเขาถึงขั้นนั้นแลว ที
นี้มันเขาทางนี้แลวมันก็หมุนของมัน ออ อยางน้ีเอง น่ันเขากันไดแลวนะ ทานวา
ภาวนามยปญญาเปนปญญาลวน ๆ ไมตองอาศัยไดยินสิ่งนั้น ไดเห็นสิ่งนี ้ จึงจะเกิด
ปญญาขึ้นมา ไดยินไมไดยินมันก็เกิด เห็นก็เปนปญญาขึ้นประเภทหนึ่งที่จากความเห็น
เอามาพิจารณา ไดยินก็เปนปญญาประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นจากการไดเห็นไดยินนะ ไมเห็น
ไมไดยิน กิเลสมันก็อยูภายใน มันก็หมุนของมันอยูภายในน้ี ฆากิเลสเร่ือยไป 

เวลามันจะตายจริง ๆ พักสักทีหน่ึง น่ีละการปฏิบัติตองมีผูแนะมีผูบอก ไมแนะ
ไมบอกไมได อยางเราน้ีก็หลวงปูม่ันขนาบเอา จิตที่มันกําลังผาดโผน ทานบอกวามัน
หลงสังขาร ทานวา ทางนี้ก็เถียงเลย ถาไมพิจารณามันก็ไมรู น่ันละบาหลงสังขาร เห็น
ไหมละ ทานเหนือกวาเรา คือสังขารที่ปรุงเปนปญญานี้แล แตเมื่อใชไมรูจักประมาณ 
สมุทัยแทรกเขาไปแลว เปนสังขารของสมุทัย กิเลสแทรกเขามาเราไมรู เพราะฉะนั้นจึง
ตองมีการพักสมาธิ ถึงเรียกวาพอดิบพอด ี เปนการกาวเดินทางปญญาโดยชอบ ๆ 
ธรรม  
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เพราะฉะนั้นจึงมีการพักผอนจิตใจ เวลาเขาอยูในสมาธิใหอยู จนกระทั่งมีกําลัง
วังชาแลวคอยถอยออกมา มันก็ดีดของมันทางดานปญญาไปเรื่อย ๆ พอกําลังวังชาทาง
ดานจิตใจออนลง ๆ เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาถอยกลับมาพักในสมาธิ หรือพักนอน นอนก็
เปนการพักจิตพักธาตุพักขันธประเภทหนึ่ง พักในสมาธิเปนการพักจิตประเภทหนึ่ง 
ตองพัก ๆ พอถอยออกไปแลวเอาเลยกาวเดินๆ  

น่ีละปญญาฆากิเลส ธรรมเมื่อมีอํานาจแลวฆากิเลสไดเชนเดียวกับกิเลสหมุนตัว
ภายในจติใจของเราน่ันแหละ ทรมานทุกขมากขนาดไหนก็คือเร่ืองกิเลสทํางาน มันคิด
มันปรุง มันบีบมันบ้ีดวยวิธีการตางๆ ลวนแลวแตความคิดของกิเลสสรางตัวของมัน 
เอาผลประโยชนของมัน ความทุกขโยนใหเรา ๆ เราก็ไมเคยคิดฆากิเลสวาจะฆาแบบ
ไหนๆ บทเวลามันมาเปนขึ้นที่ใจน้ี ซึ่งเราเรียนแลวในทางปริยัติวา ภาวนามยปญญา 
ปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ มันเกิดขึ้นเอง ๆ 

การภาวนาลวน ๆ ไมตองอาศัยอะไร ๆ มันเกิดของมันเอง ไดเห็นอะไรไม
ไดเห็นอะไร อะไรมาสัมผัสไมสัมผัส ไมสําคัญ มันเกิดของมันอยูอยางง้ัน สัมผัสก็
เอาเร่ืองน้ันมาเปนธรรมเขาอีก มันเกิดไดท้ังสองทาง ทั้งสัมผัสสิ่งภายนอก ทั้งไม
สัมผัส กิเลสมันอยูในใจ หมุนต้ิว ๆ ไมไดนอนบางทีสองคืน สามคืน มันจะตายจริง ๆ 
ออนไปหมดรางกาย คือมันไมยอมนอน มันหมุนตลอดกับกิเลส คือมันไมลดราวาศอก
ใหกันนะ ทางปญญาน้ีเม่ือมันมีกําลังแลวไมมีคําวาถอยใหกิเลส มีแตจะหมุนเรื่อย เปน
กับตายไมไดสนใจนะ มีแตจะฟดกิเลสใหพัง ๆ แตกําลังวังชาของเราไมพอ และอุบาย
วิธีการดําเนินของเราไมพอ มันจะเสียเปรียบใหกิเลสได  

เพราะฉะนั้นจึงตองเขามาพักสมาธิเพื่อเหมาะสม นี่ตามทางที่ครูบาอาจารยทาน
สอนไว ในตําราก็มีนะ เราก็เรียนมาแลวในตํารา ถึงคราวพักสมาธิใหพักแลวออก
ดําเนิน แตเวลามันหมุนจี๋เขาไปแลว มันไมไดสนใจปริยัตินะไมสนใจตํารา จนกระทั่ง
มันผานไปแลวมาพิจารณาถึงไดถอยไดความ โอยทานสอนไวหมดแลว แตเรามันเลย
เถิดตางหาก เขาถึงข้ันน้ีเอาจรงิเอาจัง อยูกับใครไมได พูดใหมันเต็มยศ อยูกับใครไม
ได เขากับใครไมไดเลย อยูคนเดียวทั้งนั้น ทั้งวันทั้งคืน เขากับใครไมไดเลยมันเสียเวลา 
น่ีความหมาย เสียเวลาฟดกับกิเลส เหมือนกับนักมวยตอยกัน แมแตกรรมการไปยุงได
เมื่อไร ปลอยใหเขาซัดกัน วางั้นเลย 

อันน้ีระหวางกิเลสกับธรรมท่ีมันหมุนกันแบบน้ีแลว อะไรเขามายุงไมได ไปที่
ไหนก็เหมือนกัน มันเปนภาวนาไปตลอดสายทาง จากน้ีไปน้ัน จากนั้นไปนั้น เปน
ปญญาของมันทํางานอัตโนมัติตลอดไปเลย อันน้ีจงึไมเก่ียวของกับใครไดนะ เราจึงไป
แตองคเดียว ๆ ถึงขั้นนี้ยิ่งเด็ด ใครไปดวยไมไดเลย บิณฑบาตเขาไดอะไรใสบาตรให 



 ๗

มันไมไดสนใจนะ มีอะไรๆ  ใสบาตร ก็มีแตเปดฝาบาตรใหเขาใส ทางจิตมันทํางานของ
มัน มันไมไดไปอยูนั้นนะ ไมอยูกับสัตวกับบุคคลอะไร แย็บเทาน้ันมันเขาอยูในน้ี เปน
กระแสท่ีรูขางนอกนิดหนอย ๆ สวนใหญมันอยูในน้ี ๆ เชน รับบาตรรับอะไรเขา เอา
อะไรใสบาตร มันก็เปนกระแสของจิตท่ีแย็บออกไปรับทราบนิดหนอย ๆ สวนใหญมัน
ฟดกันอยูขางใน นี่ฟงใหชัดนะ 

ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัต ิ ท่ีจะสังหารกิเลสไมใหมีเหลือภายในใจแลวตองเปน
อยางงั้น หมุนติ้ว ๆ เดินจงกรมไมรูจักหยุดจักพักเลย ถาลงไดลงแลว เดินเร็วมันก็ไม
เร็วนะ แตสวนภายในมันหมุนของมัน กาวเดินน้ีสักแตวากาวไป เดินไปสะเปะสะปะไป
อยางงั้น แตภายในมันไมสะเปะสะปะ หมุน บางทีเดินจงกรมไปน้ีมันออกนอกลูนอก
ทางเขาปาก็ม ีเขาเรื่อยเขาปา ทางจงกรมอยูนี้มันไมไปนะ คือตามันก็มืดไปหมด ตามีนี้
ถาจิตไมออกเสียอยางเดียว ตาก็เหมือนตาไมไผไมเห็นอะไรนะ ก็เดินเซอ ๆ ซาๆ 
โครมครามเขาปา เหอ ปา ถอยแย็บหน่ึงนะ เหอเขาปาถอยมา พอเดินไปอีกซวมซาม
เขาทางนี้อีก คนมาเห็นเขาจะวาบานะ ถาใครมาเห็นเขาตองวาพระองคนี้มันบาหรือไง 
เดินซวมซาม ๆ แลวเขาปาน้ัน ออกจากน้ันมาเขาปาน้ี  

ความจริงคือจิตมันหมุนของมันตลอด มันไมออก ตาก็มัวไปหมด มองอะไรไม
เห็น มีแตกาวเดิน ๆ เวลามันเอาจรงิๆ มันรูเวล่ําเวลาเมื่อไร มันไมไดหางกัน พันกัน
อยูตลอด โธ หนัก ภาวนาอันน้ีหนักมากเหมือนกัน แตมันไมรูจักเปนจักตายนะ ภาวนา
ขั้นนี้ไมรูหนักรูเบา ไมรูเปนรูตาย มีตั้งแตจะใหกิเลสพังอยางเดียว ๆ อยางอื่นไมม ีน่ัน
ละมันลืมตาย เดินจงกรมทั้งกลางคืนนี้โหยมันจะหยุดไมเปน ถามาน่ังภาวนาน้ีก็แบบ
เดียวกันอีก มันน่ังหมุนอยูอยางง้ัน ทําอะไรมันก็หมุนของมัน มันไมไดสนใจกับรางกาย
วาจะเปนอะไรตออะไร ระหวางธรรมกับกิเลสซัดกันอยูบนหัวใจเราน้ี มันหมุนของมัน
ต้ิว ๆ ๆ โห พิลึกจริง ๆ 

บางทีมาน่ัง ยังไงกันหนาเราน่ีนะ เราคาดเอาไวแตกอน ปลอบโยนจิตใจตัวเองก็
ถูก เวลาฝกหัดภาวนาทีแรก มันลมลุกคลุกคลาน ภาวนาลําบากลําบนเปนทุกข เปน
อะไรตออะไรก็ลําบากไปหมด ความข้ีเกียจออนแอมันก็มีมาของมัน เพราะทําไปมัน
ลําบาก จิตมันเพนพานออกไปหาเสือ หาชาง หาอันตราย หางูจงอาง งูสามเหลี่ยม จิต
มันไมไดกลัวนะ กลัวจงอาง กลัวสามเหล่ียมน่ี จิตปุถุชน จงอาง สามเหลี่ยมคืออะไร ส่ิง
ที่เปนภัยตอจิต เขาใจไหม น่ันละมันชอบหมุนชอบพันไปน้ัน แลวดึงมันมาซ ิ ตอนน้ีก็
ตองบังคับกันแลวก็ปลอบโยน  

โห คือหักหามไมใหมันออกไป มันก็ตองทุกขยากบางเปนธรรมดา แตเวลาจิตมี
ความสงบรมเย็นไปแลว งานนี้จะคอยเบาไป ๆ แลวสะดวกละเอียดลออไป ยิ่งเปนสุข



 ๘

ไปเรื่อย ๆ ปลอบจิตนะ ทีนี้เวลาฟดจิตแบบนี้แลวขึ้นไปขั้นนั้น มันก็เพลินในข้ันน้ันอีก 
ทีนี้มันออนไมไดซิที่นี ่ พอถึงข้ันน้ันมันก็เพลินข้ันน้ัน พอถึงสติปญญาอัตโนมัตินี้หมุน
ตลอดเลย โอโหมันยังไงคิด มันชั่วขณะนะ มันยังไงจิตเรานี่นะ แตกอนเราก็ไดคิดคาด
เอาไววา เวลาลมลุกคลุกคลานน้ีก็ปลอบตนเอง ตอไปเมื่อมันไดหลักไดเกณฑแลวมัน
จะคอยสงบรมเย็นไป เบาไป ๆ สุขไป สบายไปเรื่อย ๆ  

แตครั้นมาดูหลักปจจุบันที่เปนอยูบัดนี ้มันสูงขนาดไหนจิตมันก็รูแลวนี่นะ มันก็
คอยที่จะพนเทานั้น ทําไมมันยิ่งหมุนติ้ว ๆ มันยังไงกันน่ีวาเจาของนะ คือท่ีคาดเอาไว
ผิดหมดเลย วาไปละเอียดลออเทาไรย่ิงจะละเอียดลออและย่ิงจะสบายไปๆ มันเดาเอา
เฉย ๆ ไมไดเขากับความจริงได เขาไปหาความจริงแลวมันเปนอยางนี ้มันไมไดนอนทั้ง
วันทั้งคืน กลางวันมันก็ไมยอมหลับอีก จะทํายังไงนี่มันจะตายจริง ๆ นี่แหละเรื่องราว  

มันหมุนของมันอยางง้ัน แลวมันจะใหเสียเวลากับใครละ พระไปติดตามมันก็
เปนนํ้าไหลบา จิตใจมันแย็บ ๆ เปนภาระอันหน่ึง มันไมไดสนุกทุมซ ิถาไปแตคนเดียว
นี้เปนกับตายมันพุงเลย เพราะฉะนั้นจึงไปกับใครไมไดเลย ไปคนเดียวๆ อยูคนเดียว
ตลอด มีแตหมุนติ้ว ๆ เรื่อยเลย โห จิตเวลามันเพลินกับกิเลส ฟดกับกิเลส คําวาถอยน้ี
ไมมีเลย สติปญญาข้ันน้ีแลวไมมีคําวาถอยกิเลส มีแตขอใหพบ กิเลสตัวไหนออกมาจะ
ขาดสะบั้นไปเลย ไมขาดก็พันจนมันขาด มันไมตายเราตาย ที่จะใหถอยไมมี ถึงขั้นนี้
แลว สติปญญาอัตโนมัต ิ 

จากสติปญญาอัตโนมัตินี้แลว ก็เช่ือมเขาสูมหาสติมหาปญญาท่ีแกลวกลา
สามารถ อันนั้นซึมไปเลยนะ สติปญญาอัตโนมัตินี้ถาสมมุติเราฟนอะไรนี ้ เหมือนเรายํา
ลาบ มันรวดเรว็ก็ตาม ก็เห็นความรวดเร็วของมันอยู แตถึงขั้นมหาสต ิมหาปญญาแลว
มันซึมไปเลยนะ มันไมมียํา มันซึมไปเลย อะไรรู ๆ มันซึมเขาเลยๆ กับกิเลสประเภท
ตาง  ๆ นี้มันซึมเขา กลืนกันเลย ๆ ฆากันเลย วาง้ันเถอะนะ มันไมไปสับไปฟนเหมือน
ขั้นสติปญญาอัตโนมัต ิ มันซึมไปเลย เหมือนกับวากลืนไปเลยกิเลสน่ี ขาดไปพรอมๆ  
ไปเลย 

มันประจักษในหัวใจจะไปเช่ือใครในโลกอันน้ี ธรรมพระพุทธเจาก็ผานมาแลว รู
มาแลว สอนมาแลว สอนพวกเราน่ี แลวก็เดินตามน้ีมันเห็นอยางน้ันแลวจะคานพระ
พุทธเจาที่ตรงไหน มันก็ยอมรับ ๆ นี่พูดถึงเรื่องธรรมะเม่ือมีกําลังแลวจะทํางานฆา
กิเลสโดยอัตโนมัติ เชนเดียวกับกิเลสทําลายสัตวโดยอัตโนมัติของมัน คือกิเลสเปน
อัตโนมัติทํางานบนหัวใจสัตว เปนอัตโนมัติเหมือนกันหมด เปนหลักธรรมชาติ แต
ไมมีใครทราบนะ รายเดียวก็ไมมี ถาไมไดเขาภาคปฏิบัติ ไมมีแมรายเดียวทราบวา 



 ๙

กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัต ิ ไมมีใครคิดใครอานไตรตรองอะไรเลย แตมันก็
เปนอยูอยางงั้น มันก็หมุนหัวมันอยูอยางง้ัน 

คนก็ลมลุกคลุกคลานเพราะกิเลสสับเอา ๆ ดวยอัตโนมัติของมัน แตไมไดคิด
ไมรู พอมาถึงปญญาน้ีแลว และผานไปแลวมันยอนรูหมดเลย โห กิเลสทํางานบนหัวใจ
สัตวเปนอัตโนมัติ ทีนี้พอธรรมะมีกําลังดีแลวมันก็เปนอัตโนมัติแบบเดียวกัน ไมผิดกัน
เลยแมกระเบียดหนึ่ง ถึงข้ันสติปญญามีกําลังวังชาแลวมันเปนอัตโนมัติเหมือนกัน 
ถากิเลสไมพังหมดแลวอยูไมได เหมือนกับวาไฟ เชื้อมันมีอยูที่ไหนไฟจะตามไปเลย 
ไหมไปเลย เช้ือหยาบมันก็ไหมอยางหยาบ เชื้อละเอียดไหมละเอียด เช้ือมีอยูมากนอย
เพียงไร ละเอียดขนาดไหนมันจะตามไหมเขาไปหมดเลย นี่ละไฟคือตปธรรม  

สติปญญาเผาไปเรื่อยๆ ๆ จนกระทั่งหมดไมมีอะไรเหลือเลย ขาดสะบ้ันลง จิต
ใจเปดโลงเปนคนละโลกละสงสารไปเลย ระหวางวัฏจักรกับวิวัฏจักรน้ีมันเหมือนกับวา
คนละฝงไปเลย บอกกับตัวเอง ประจักษ ๆ แลวไปถามใครที่ตรงไหน ก็เห็นชัดเจน แต
กอนมันผูกมันมัดเรามามากนอยเพียงไร ละเอียดเขาไปขนาดไหนก็รู จนกระทั่งมันขาด
มวนเส่ือลงไปนี้ทําไมจะไมรู นี่อํานาจของการบําเพ็ญธรรมของผูที่บําเพ็ญเพื่อมรรค ผล 
นิพพานจริงๆ ทานมีความมุงมั่นตออรรถตอธรรม ตอความพากความเพียร ทุกอยางมี
สติสตังติดแนบไปเลย 

เพราะจิตนี้เปนมหาเหตุ สวนมากมหาเหตุน้ีสรางต้ังแตฟนแตไฟจากกิเลสซ่ึง
มันเปนอัตโนมัติของมัน เราจึงตองพยายามเอาน้ําดับไฟ นํ้าดับไฟดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน เราเริ่มฝกหัดอบรมนี ้ เรียกวาพยายามเอานํ้าดับไฟ ทุกขยากลําบากก็พยายาม ๆ 
จนกระท่ังมีกําลังแลวมันก็เปนอยางวา ทีนี้เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว ความเพียร
น้ีมันเลยเสียทุกอยาง เราจะพูดวาเพียร เพียรหาอะไร คนกําลังจะตายอยูน้ีก็เพราะมัน
บืนไมถอย เขาใจไหมละ มันเปนอยางง้ันนะ ถาวาความเพยีรกลา เออ ยอมรับ เพราะ
ความเพยีรกลาน่ีคือวาเพ่ือพนทุกข ความเพียรน้ีกลาถูก 

ถาจะมาวาความเพียรในเวลาท่ีเราดําเนินอยูน้ี วาความเพียร เพียรหาอะไร คน
กําลังจะตายอยูน่ีก็เพราะความเพยีรไมใชหรือ มันเปนอยางงั้น คือรั้งไวเทาไรมันก็ไม
ถอย ยังวาเพียรอยูเหรอ จนถึงขนาดรั้งเอาไว นี่แหละถามันลงรูในใจแลวมันพูดได
หมด อยางท่ีวากิเลสความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา สังขารมันปรุงออกจากสมุทัย
ผลักดันใหคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี น่ีลวนแลวต้ังแตกิเลสทํางานบนหัวใจสัตว ผลก็คือความ
เดือดความรอนใหมีความเพลิดความเพลินเปนสุขบางนิด ๆ หนอย ๆ พอเปนเหยื่อ
ลอเทานั้นนะ เอาจริงเอาจังกับมันไมไดแหละ เหย่ือลอใหมีสุขนิดหนอย ๆ พอใหเรา
เพลินหลงตาม มันดูกันขนาดน้ันจะวาไง เปนเหย่ือลอ ๆ  



 ๑๐ 

เรื่องของกิเลสทั้งหมดใหเปนสุขก็สุขเพื่อเปนเหยื่อลอ ไมไดเปนสาระแกนสาร
อะไรเลย เปนเหย่ือลอ ๆ พอใหสัตวหลง ถาไมมีเหยื่อสัตวก็ไมติด เหมือนเขาเอาเหยื่อ
เสียบไวปลายเบ็ดลอปลา ถามีแตเบ็ดปลาก็ไมกิน พอปลางับเขาไปปบนี ้ โห เบ็ดเสียบ
ปากเลือดสาดตายเลย ถาไมมีเหย่ือปลาก็ไมกิน น่ีก็ตองมีเหย่ือลอ อะไรจะแหลมคมยิ่ง
กวากิเลส น่ีละมันอานชัดเจนแลวอยางน้ี เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการใหโลกสงสารฟง
จึงไมมีเร่ืองท่ีวาสะทกสะทานหว่ันไหวกับส่ิงใดในสามแดนโลกธาตุ มันขามไปหมด พูด
ใหมันตรงๆ อยางน้ี 

อะไรจะวาอันน้ันสูงอันน้ีตํ่า ก็เหมือนเคร่ืองบินบินไปบนภูเขา ภูเขาลูกไหนมันก็
ขามไปหมด เราเทียบเพียงเครือ่งบินกับภูเขาเสียกอน เรื่องโลกุตรธรรมหรือธรรมธาตุ
มันเหนือไปหมดตลอดแลว น่ีเราเทยีบเฉย ๆ แลวจะอะไรมาตํ่ามาสูง ใหกลากับส่ิงน้ัน 
ใหกลัวกับส่ิงน้ีไมมี มันเลยเสียทุกอยางแลว อันน้ีมีกําลังมากอันเลยน้ี เปนหลักธรรม
ชาติเหนือกวาส่ิงท้ังหลายแลว มันก็ไปเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะน้ันการเทศนาวาการ
น้ียังออนอยูนะ ยังหยอน ๆ เอาไวอยู ถาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนี้มันพุงทันทีเลย น่ีละ
หลักธรรมชาติของจิตที่เปนธรรมลวน ๆ แลวเปนพลังของธรรมทั้งหมด จะเด็ดจะเดี่ยว
จะเฉียบจะขาดขนาดไหน มีแตเรื่องของธรรมชําระความชั่วชาลามกทั้งหมด ไมมีความ
เสียหายแตประการใดเลย 

ถากิเลสอยูในน้ัน กิริยาแสดงออกมาอะไรนี้เปนไฟออกมาพรอมนะ เชนโกรธ
โมโหโทโสใหใครนี้ฆาไดนะ โลกพินาศได ถาลงพลังของกิเลสมันไดแสดงตัวอยางน้ัน
แลวโลกพินาศได แตพลังของธรรมไมมีพินาศ เปนน้ําดับไฟไปหมดเลย มันตางกัน
อยางน้ี ถึงจะดุเดือดขนาดไหน เผ็ดรอนขนาดไหน ก็มีแตพลังของธรรมออกเพ่ือชําระ
สิ่งไมดีทั้งหลายเทานั้น ไมมีอะไรเสียหาย เพราะฉะน้ันอยางครูบาอาจารยทานแสดง 
ยกตัวอยางเชน หลวงปูม่ัน โหย เปรี้ยง ๆ ๆ ทีนี้เวลาฟงไป ๆ ถาทานไมดุ โอย มันฟง
ธรรมะไมถึงใจ ถาเปรี้ยงปางเอาละที่นี่ แนะ มันเคยไดยินอยางนั้นมันก็ไปละซิ มันติด
ใจ 

จะเอาอะไรมาใหเปนกิเลส ก็กิเลสมันส้ินไปแลว หมุนออกมาเทาไรก็มีแตเรื่อง
ของธรรมเทจาก ๆ ๆ เลย กิเลสไมมีแมแตเม็ดหินเม็ดทราย แลวจะเอาอะไรมาเปนพิษ 
เปนธรรมลวน ๆ ถามีกิเลสนิดหนึ่งเปนไฟทันท ีเหมือนไมขีดไฟกานเดียวก็ตาม ใสปบ
เขาไปไหมได ถามันไมมีแลวเราไสฟนเขาไปในเตา เตานี้ไมมีไฟแลว ไสเขาไปมันก็เปน
ฟนเฉย ๆ มันไมเปนไฟ ถาไฟยังมีอยูในนั้นไสเขาไปไมไดนะ เขาใจไหม เดี๋ยวแสดง
เปลวขึ้นมาแลว จิตถามันมีอะไรฝงอยูในน้ันแมนิดหน่ึงก็ตาม จะแสดงเรื่องของกิเลส
ขึ้นมา เรียกวาเตานี้ไฟยังม ี ไมสิ้น ถาเตาที่ไมมีไฟแลว เหมือนอยางจิตพระอรหันต 



 ๑๑ 

เรียกวาไฟไมมีในเตา มีแตธาตุแตขันธเทาน้ัน ออกมาเทาไรมันก็ไมมีไฟ ทํายังไงมันก็
ไมม ีถาวามีอยูจะเรียกวามันส้ินไดยังไง มันไมมีนั่นเองจึงเรียกวาสิ้น ทํายังไงมันก็ไมม ี

เมื่อทําลงไปใหถึงขั้นนี้แลวมันก็โลงไปหมดเลย ไมไดมากก็ตาม เราอยากจะให
บรรดาลูกศิษยลูกหาท้ังหลายน้ีไดอบรมจิต พอเปนการยับย้ังตัวในเวลามันวุนวาย
มาก ๆ ใหเอาคําภาวนามาทับมันเขาไป เอามันดีดมันด้ินมันอยากคิด เราก็เอาให
หนัก บังคับไว สักเด๋ียวสงบแนว เย็นฉํ่าไปเลย มันเห็นนะ ที่ไมมีอะไรมาดับเลย 
ปลอยใหอารมณมันเกิดข้ึนมาเอง เผาเองจนกระทั่งเปนเถาเปนถานแลวมันดับเองนี ้
มันก็ฉิบหายหมด ไมมีอะไรติดอยูเลย อันน้ีเม่ือเวลามันลุกลามข้ึนไปทางนูน เราหาม
เขามาทางดานธรรมะ เอาธรรมะเขาหาม เรียกวาเอานํ้าดับไฟๆ มันแรงเราก็แรง ใหทัน
กัน และตอไปก็เห็นผล จิตใจสงบแนว ออ น่ัน  

ทีน้ีเวลาวุนวายในงานการท้ังหลายดวยความคิดความปรุงแลว เอาธรรม
นํ้าดับไฟ คือเขาสูความสงบระงับจิตนี้ มันจะสงบเขามา เรื่องราวทั้งหลายหมดไป 
เพราะกิเลสอยูที่จิต ทีน้ีนํ้าดับไฟก็คือธรรมก็อยูท่ีจติ มันดับกันอยูในน้ัน มันก็หมดเรื่อง
ไป ความสุขก็มี เขาใจไหมละ  

พูดไปพูดมาเหนื่อยแลว วาจะไมเทศนอะไร ฟาดไปเสียจนนูนทุม ๒๕ นาท ี
หมดแลว ไมมีอะไรเทศนแลว หมดโวหารแลว เทศนทางนูนก็เทศนไปอยางงั้นแหละวัน
น้ี มันเหนื่อยเทศนอบรมคนที่เขาไมเคยอรรถเคยธรรม วาไป เหน่ือย  

ทองคําวันนี้ไปเทศนที่นูนได ๑๐ บาท ๕๗ สตางค สวนดอลลารได ๔๐๖ ดอลล 
สวนเงินบาทได ๓๗๗,๔๗๑ บาท ที่ไปเทศนที่ดอนตูม (สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรม
สถาน) 

ที่เราพูดเรื่องภาวนาที่วานี้นั้น เราหมายถึงผูท่ีเปนประเภทเนยยะนะ เราไม
ไดหมายถึงพวกอุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู ผูที่รูอยางรวดเร็ว เปนอีกอยางหน่ึงนะ ตาง
กัน การพดูมันตองแยกแยะ จะใหเปนแบบเดียวกันหมดไมได เหมือนอยางคนฝกหัด
เขียนหนังสือ คนหน่ึงมันชํานาญพอแลว เขียนลายมือไมเหมือนกัน ความเร็วความชาก็
ไมเหมือนกัน การอานก็ไมเหมือนกัน คลองตัวไปหมด ผูชํานาญแลว เชน อยางคําวา
ทานเทาน้ัน มันมาหมด ทอ สระอา นอ ไมเอก มาพรอมกันเลย พรึบหมด แตผูที่ฝก
หัดแลวยัง เปน ทอ อะไร ทอ ทหาร หรือ ทอ ตํารวจ  สระอาหรือแอ ไปอยางง้ันนะ ไป
ที่ไหนมันเต็มบานเต็มเมือง จะวาอาก็ไมเชิง วาแอก็ไมใช มันอะไรแตมันเต็มบานเต็ม
เมืองอยูอยางน้ัน 

ความชา เขียนแลวดูกอนวาตัวอะไร ระลึกถึงตัวน้ี ระลึกถึงตัวน้ัน เขียนถึงตัวน้ัน 
มิหนําซ้ํายังทั้งเขียนทั้งลบ มันผิด นี่ผูฝกหัดเขียน กวาจะอานเปนถอยเปนคําได โอย
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นานแสนนาน ผูท่ีชํานาญแลวปบเดียวมันถึงกันหมด จะวาผูชํานาญเขียนไมครบ อาน
ไมครบงั้นหรือ อานครบหมดแตเร็วกับชามันตางกัน พากันจําเอาไว  

อยางที่เขาพูดที่วา มาพูดมาตัดบทเขาเลย เรื่องศีล สมาธิ ปญญาอะไรไมจําเปน 
เดินปญญาเลย ฟงไมไดเลยเรา แสดงวาคนน้ีไมเคยภาวนา น่ันมันบอกในตัว ถาภาวนา
ตองรูจักส้ันจักยาว รูจกัหยาบ ละเอียด อยางง้ันมันถึงถูก นักภาวนาพูดอะไรทานเขาใจ
หมดเลย 

พากันฟงบางนะ เอาไปปฏิบัติบาง อยาใหแตเทศนกอก ๆ ๆ ผูสนใจปฏิบัติ
ตามไมมีนี้ไมเกิดประโยชนอะไร น่ีสอนดวยความเมตตานะท่ีสอนน่ี ใหมีท่ีพักจิตพักใจ 
พักผอนนอนหลับไดบาง ดวยการภาวนาใหใจสงบ นอกจากสงบแลวยังแสดงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นที่ใจนี ่แหลงแหงโลกธาตุน้ีจะข้ึนท่ีน่ีเลยนะ เมื่อเต็มตัวแลว 
ใจไดรับการอบรมเต็มตัวเต็มนิสัยวาสนาของเจาของแลว จะแสดงขึ้นที่นี่ทั้งหมดไมตอง
ไปถามใคร ใจนี้เปนมหาเหตุรับไดทั้งดีทั้งชั่ว เวลาทําความชั่วก็มีแตใจเปนผูรับเคราะห
รับกรรม หนักเบาขนาดไหน ตกนรกอเวจีต้ังกัปต้ังกัลปมันก็ตกไดสบาย ๆ พลิกตัว
ออกมาทางความด ี ทีนี้ไปกระทั่งถึงนิพพานปงเลย ไมตองกลับมาเกิดมาตายอีก เปน
บรมสุขลนพน ก็ใจดวงน้ีเอง เวลาครองขันธอยูน้ีก็ใจดวงน้ี แสดงฤทธาศักดานุภาพ
ครอบโลกธาตุน่ี ของงายเมื่อไร เพราะฉะน้ันทานจึงสอนลงท่ีน่ี 

จุดสําคัญอยูที่ใจนะ รางกายน้ีมันก็เหมือนทอนไมทอนฟน จิตเขาไปอาศัยอยู
นั้นก็เปนสัตวเปนบุคคลขึ้นมา รูน้ันรูน้ีก็คือความรูของใจน้ีมันแตกกระจายออกไปตาม
ประสาทสวนตาง ๆ อะไรก็รู ๆ ตานี้เพื่อด ูหูเพื่อฟง เปนเครื่องมือสําหรับนั้นนี้เพียง
เทานั้น ออกมาจากความรูของใจ กระแสน่ีสงออกมาใหรู พอความรูน้ีถอนออกไปส่ิง
เหลานี้เปนทอนไมทอนฟนไปหมดไมเกิดประโยชน 

เราอยากใหพ่ีนองท้ังหลายไดสนใจกับจิตตภาวนา ศาสนาพุทธเราเวลาน้ีแทบจะ
หมดสาระอันสําคญั เพราะไมมีใครสนใจปฏิบัติในจุดที่เปนสาระสําคัญ คุณมหาคุณอยู
ที่ใจ อยูท่ีจิตตภาวนา มีแตเรียนกับปฏิบัตินอก ๆ นานา สวนหลักใหญที่จะควรไดไมได
ก็เพราะไมทํา พระพุทธเจา พระสาวกทานทํา ทานจึงไดของอัศจรรยขึ้นมา พวกเราได
มาแตความขี้เกียจขี้ครานอะไรก็ไมรู ก็เคยพูดแลวมรรคผลนิพพานเหมือนน้ําในบึงใน
บอยังบอกแลว ไมไดบกบางไปไหนเลย เปนแตเพียงวาถูกจอกถูกแหนปกคลุมนํ้าไวจน
มองหานํ้าไมเห็น ทีน้ีก็พากันเหยียบซิวา นํ้าในบึง ๆ สวนท่ีมีก็คือกิเลส กิเลสก็คือความ
โลภ ความโกรธ ความหลง มันทับหัวใจเราไวคือน้ําธรรม ทีน้ีก็มีแตกิเลสออกลวดลาย 
ไปที่ไหนก็มีแตลวดลายของกิเลส เปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกตลอดมา ธรรมมีอยูในใจ
ไมผลิตขึ้นมาดับกิเลสไดบางเลย มันเปนยังไงพวกเรา 
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ทานอาจารยหลุย พวกเราคงไมเคยพบเห็นทานละมั้ง ท่ีทานมาอยูหัวหินเน่ีย 
ทานอาจารยหลุยเปนผูมาทางน้ีกอน มาเที่ยวกรรมฐานอยูทางภาคนี้ก็ไปทางหัวหิน มา
อยูนั้นนานจนกระทั่งถึงมรณภาพนะ องคหนึ่งที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ มักนอย
ที่สุดเลย เอาอะไรใหไมสนใจเลย ผาก็นุงหมแตผาเกา ๆ ผาใหมๆ ไมเอา น่ีนิสัยทาน
มักนอยมาก บรรดาลูกศิษยของพอแมครูอาจารยมั่นนี้มีองคนี ้ ทานอาจารยหลุยเปนที่
หน่ึงในความมักนอย อะไร ๆ ไมเอาท้ังน้ันเลย 

ทานไปอยางสบาย อยากไปไหนก็ไปของทานเลยนะ ไมเก่ียวของกับหมูกับ
เพื่อนอะไร ทานไปของทานอยางสบาย ๆ แตเวลาหมูเพื่อนไปเขาหาทานก็ไมวาอะไร 
ไมเหมือนเรา อันน้ีจะวาขัดกันหรือไปตามกันอะไรก็แลวแตเถอะ อยางเรานี้ไมได วาง้ัน
เลย ใครไปดวยไมไดเลย สลัดทีเดียวเลย ทางทานก็ไมวา แตทานก็หลบของทานไปของ
ทานสบาย ไอเรานี่สลัดทันทีเลย ทานอาจารยหลุยสนิทกันมากนะกับเรา สนิทมากมา
นาน ดูเหมือนคุนกันเริ่มเจอกันทีแรกเปนพรรษา ๘ เราจาํไดนะ เราเปนเปรียญแลว
แหละตอนน้ัน เจอกันท่ีหนองคาย ทานก็มาหนองคาย เราก็ไปหนองคายจะติดตาม
หลวงปูมั่น ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งทานมรณภาพ ติดพันกันมาเร่ือย เทาน้ันแหละ ตอไป
นี้จะใหพร  
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