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“ภาวนามยปญญาเกิดจากภาคปฏิบัต”ิ 
 

 มะเร็งเขาเรียกโรคหมดหวัง แตกอนวัณโรค พอวาเปนวัณโรคน่ีหมดหวัง ออน
ลงทันทีเลย พอไดทราบวาเปนวัณโรค อันน้ันแกตก แลวทีนี้มาเปนมะเร็ง พอวามะเร็ง
แกไมตก ออนลงเหมือนกันนะ พูดถึงเรือ่งวัณโรคน้ี โห เปนจริง ๆ นะ กําลังใจน้ีตกวูบ
เลยเทียวนะ หลวงปูม่ันเราเปนวัณโรคนะ ทานเปนวัณโรค สําหรับเรามันไมเคยสนใจ 
วัณโรค-ณแลกอะไร มันยกโคตรมันมาวาง้ันเลย เอาจริง ๆ เราไมเคยหวั่นเลยกับพอ
แมครูอาจารยม่ัน ถึงไหนถึงกันเลย ปากเรากับปากทานคลอเคลียกันน้ีตลอดเวลา  

เพราะเสลดพันคอของทาน ตอนดึก คือมันหนาหนาวเดือนพฤศจิกา หนาวมาก
เทาไรไอนี้ไมหยุดไมถอย ดีไมดีไอจนกระทั่งนอนไมไดเลย เราก็อยูนั้นเปนประจํา เอา
สําลีหอน้ีกวานชวยทาน เราไมเคยสนใจกับวัณโรค เขารูกันทั้งวัด รูกันหมดทั้งนั้นวงลูก
ศิษย ถาไมรูก็มีเราคนเดียว ไมสนใจเลยนะ จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ถาธรรมดา
แลวก็ติดมหาติด วาง้ันเถอะนะ ติดวัณโรคนะ เพราะไมมีใครที่จะใกลชิดติดพันกับทาน
ยิ่งกวาเรา ในวงพระทั้งหลายบรรดาที่เปนลูกศิษย แตเราไมเคยสนใจ เสมหะ ๆ เราเอง
เปนผูกวานออกมาๆ ปากทานกับปากเราติดอยูน้ีตลอด แตเราไมเคยสนใจ 

ก็เดชะอยูนะไมเห็นเปนอะไร จนเปนหลวงตามาทุกวันนี ้ ไมเปน เราไมมีเรื่อง
เหลาน้ัน ไมสนใจแหละวัณโรค-ณแลกอะไร ย่ิงกวาพอแมครูอาจารยซ่ึงเปนยอดหัวใจ
เรา อยูตรงนั้นเทานั้น นอกนั้นไมมาเกี่ยวของเราไดเลย ปฏิบัติทาน จริงจังทุกอยางบอก
แลว ไมมีคําวาออนแอ ยิ่งเรื่องพอแมครูจารยมั่นแลว อะไรผานไมไดเลย คอขาดแทน
เลยเชียวเรา เพราะฉะนั้นคําวาวัณโรคจึงไมมีความหมายอะไรเลยกับเรา ไมสนใจเลย 
จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ก็ไมปรากฏเลยนะ ถาธรรมดาแลวติดมหาติด เขาวาติด
งายดวยนะ น้ีเราพัวพันกับทานตลอดเวลา มันเลยติดละ ถาพูดธรรมดานะ ไมวาแตติด
ธรรมดา มันเลยติดไปแลว แตมันก็ไมเปนไร  

ทุกอยางเก่ียวกับทานเราใกลชิดท่ีสุดเลย พูดอยางน้ีแหละ หรือกิเลสมันหาวา
ยอตัวเหรอ พวกเปรตมันหากินแตเศษแตเดน ของเก็บตก ของดีมันไมเอานะ พูดของ
ดีใหฟงมันไมสนใจ มันจะหาเอาแตมูตรแตคูถ พวกเปรต พวกคลังกิเลส คลังสวมคลัง
ถาน เปนแตอยางน้ันนะ คานธรรมตลอด ๆ ของดีไมยอมเอา หาเอาแตเศษแตเดน 
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เก็บตกไปอยางงั้น พูดแลวเราทุเรศ รูไหมวาขาศึกของธรรมจะเปนอะไรถาไมใชกิเลส 
ถาดีแลวไมยอมรับ ถาช่ัวแลวถึงไหนถึงกัน เรื่องของกิเลสเปนอยางงั้น  

อยางที่เราพูด เราพูดตามหลักความจริง ถึงเรื่องวัณโรคของทานเปนอะไร ที่
โลกเขากลัวกันมากท่ีสุดเลย เรามันไมมี แลวไมเปนอารมณดวย คลอเคลียกับทาน บาง
คืนตลอดรุง เพราะทานไมไดนอน เราก็ไมนอน เน่ืองจากหนาวมาก ไอมาก เราตองเอา
กะละมังใสสําลีมาไวในมุง แลวหอกวานออกมาๆ ใสกระโถนๆ วันหน่ึง ๆ ตอนคํ่าแลว
ตองเอากะละมังมาไวน้ี พวกสําลีมาไวเต็มกะละมัง มีแตเรานั่นแหละมาทํา องคอื่นไมม ี
นี่เรียกวารอยเปอรเซ็นตเลย ใครทํามันไมสนิทใจนะ มันหากเปนในหัวใจน่ี จะโงหรือ
ฉลาดก็ขอใหเรา พูดอยางงั้นนะ จะโงหรือฉลาดก็ขอถวายตัวไปเลย ทั้ง ๆ ที่โงเต็ม
ตัวนี้แหละ 

เพราะฉะนั้นจึงไมยอมใหใครเขาไปยุงทาน เวลาเจบ็ไขไดปวย หนักเขาเทาไรเรา
ยิ่งติดพัน ไมหางไกลเลย เวลาคอยเบาบางเราก็ถอยออกไป เพื่อหมูเพื่อน เราเองเปน
คนคัดเลือกท่ีมาปฏิบัติตอทานพอท่ีจะแบงหนักแบงเบากันบาง จะไมขัดขวางจิตใจทาน
มากนะ ดวยความเซอ ๆ ซาเหลาน้ีนะ ตองเลือกเอาพระเขามา เชนอยางกลางวัน ทาน
ก็ธรรมดาเงียบ ๆ เพราะไมไอ แลวมีพระคอยเก่ียวของ เราก็หางตอนน้ันออกไป ออก
ไปก็ทําหนาท่ีของเราน่ันแหละ ไมไดทําอะไรนะ  

ออกจากทานไปน้ีเขาทางจงกรมเพ่ือยืดเสนยืดสาย เพราะนั่งกลางคืน บางคืน
ตลอดรุงเหมือนวาเอวของเรา หลังของเราจะหักพังไปหมด แตเราไมเคยเปนอารมณ 
กับมัน มันอยูกับทาน มันจะเปนจะตายชางหัวมัน รับใชทานตลอด หมดสภาพแลวจะ
ตายก็ตายไปเลย เพราะจติอยูกับทานตางหาก น่ีละความจงรักภักดี ความเทิดทูนกับครู
บาจารย เราสุดยอดแลวในชีวิตของเรากับพอแมครูอาจารยมั่น เรียกวาไมมีอะไรจะเลย
น้ันไปแลว เต็มหัวอก คําวาบกพรองไมมีในความเทิดทูน ความรัก ความเคารพ 
เล่ือมใสทานทุกอยางเต็มหมดในหัวใจ เรายังไมมีความดีก็เอาทานมาเต็มหัวใจเรา เอา
ความเคารพ ความรัก ความเทิดทูน ความสละทุกอยางตอทานเลย 

นี่พูดถึงเรื่องมะเร็ง มันก็เลยหันเขามาหาวัณโรค วัณโรคแตกอนกลัวกันมาก 
บางคนพอวาวัณโรค ผงะเปนบาเลย อยางง้ันก็มีนาเกลียดเหลือเกิน อันนี้พูดจริง ๆ ไม
มีกับพอแมครูจารยมั่น ฟงซิวาคลอเคลียกันอยู ปากทานกับปากเราอยูดวยกัน ไมสนใจ 
อันน้ีออกแลวก็เอาอันใหมมาเปล่ียนเร่ือย ๆ ออกจากน้ีก็เขาทางจงกรม เปลี่ยน
อิริยาบถดวย กับเวลานั้นเปนเวลาที่จิตของเราเปนธรรมจักรหมุนตลอดเวลาดวย 
ธรรมดามันก็หมุนตลอดเวลา บางคืนไมนอนเลย ไมหลับเลย กลางวันยังไมหลับอีก 
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มันหมุนโดยหลักธรรมชาติของจติ ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส เห็นขนาดน้ันแหละ เห็น
ขนาดท่ีวาจะเอาออก จะฆากิเลสใหตายอยางเดียว ตัวจะตายไมวา 

น่ีแหละเห็นไหมโทษของกิเลส เวลาไดเห็นเปนอยางง้ันนะ ดูไมได วาง้ันเลย แต
กอนมันไมเห็นมันก็พันกันอยูอยางง้ัน เหมือนเรา ๆ ทาน ๆ เวลามันเห็น มันเจอเขา
มากเทาไรๆ โอย วาจงอาง งูเหา อันน้ีมันยังนอยไป อันน้ันยังเกงกวาน้ีอีก มันก็หมุน
ของมันละซิ 

พูดถึงเรื่องความเคารพรักเทิดทูนพอแมครูจารยมั่น เรียกวามอบทุกอยาง ไมมี
อะไรเหลือเลย ท่ีจะแบงสันปนสวนวามีกลัวอยางง้ัน ไมมีเลย ขาดสะบั้นไปหมดเลย 
เวลานั้นก็เปนเวลาที่จิตกําลังหมุนเปนธรรมจักรเสียดวยนะ พูดอยางนี้มันเปนยังไงพวก
เรา ที่พูดใหฟงเหลานี้ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดน่ีวะ ท่ีทานวาพวกเราเรียนทุกคน 
เราก็เรียน ทีแรกก็งง แตไมไดปกใจตอความสงสัยอะไรมากนัก ทานวาปญญาเกิดได
สามทางในปริยัติ เราก็เรียนมาแลว ก็เรยีนมาท้ังน้ันเหลาน้ี เรียนมาดวยกัน พวกน้ีพวก
เรียนเปลา ๆ หัวโลนเปลา ๆ หัวลานเปลา ๆ เรียนมาเหมือนกัน 

พออานเขาไปถึงปญญาเกิดได ๓ ประการหรือเกิดได ๓ ทางในปริยัต ิ สุตมย
ปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการไดยินไดฟง เชน เราฟงอรรถฟงธรรมจากครูอาจารย มี
แงใดแงหนึ่งที่เกิดปญญาใหเราไดเปนขอคิด อยางนี้เปนตน จินตามยปญญา เกิดขึ้น
จากการพิจารณาใครครวญ พินิจพิจารณาตามแตนิสัยของใคร ปญญาก็เกิดได มันก็
คาดไดไมสงสัย เกิดขึ้นจากการไดยินไดฟง เราก็เคยไดปญญาจากน้ีอยูแลวสงสัยอะไร 
การคิดอานไตรตรองอะไรเราก็เคยไดปญญานี้อยูแลว ตามนิสัยวาสนาหรือภูมิของเรา 
แตภาวนามยปญญานี่มืดตื้อเลย 

ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ วาอยางง้ันนะ ไมมีอะไร
เขามาแฝงเลย เรียกวาปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ เราก็งงเวลาเรียน เวลาออก
ปฏิบัติมันยังไมเขาถึงเงื่อนที่จะรับกันมันก็เปนธรรมดาอยูงั้นแหละ พอกาวเขาสูสติ
ปญญาข้ันน้ีแลว ภาวนามยปญญาเขามาเอง ออ อยางน้ีเอง มันหมุนของมัน เราจะพูด
ใหมันชัดเจนทุกคน กิเลสใดก็ตามในโลกน้ีไมมีอะไรหนาแนนกดถวงมากท่ีสุด และให
สัตวหลงมากท่ีสุด และทุกขมากท่ีกดถวงท่ีสุดย่ิงกวากามกิเลส ตัวน้ีหนักมากท่ีสุด 
ความเพยีรก็หนัก ฟงใหดีนะพี่นองทั้งหลาย 

กิเลสมีอยูกับทุกคน ต้ังใจจะถอดถอนทุกคน พูดอยางน้ีเพ่ือแกเพ่ือถอดเพือ่
ถอนมหาพิษมหาภัยผิดไปไหน ฟงใหดีนะ กิเลสตัวน้ีละตัวสําคัญมาก แหม รุนแรงมาก
ทีเดียว มันก็รับกันกับจิตที่มุงตอธรรมอยางยิ่งทีเดียว เพราะฉะนั้นมันถึงฟดกันเต็ม
เหน่ียว ไปบางแหง พูดใหมันตรงศัพทตรงแสง นี่ละคือวาจิตของเรามันมุงตอธรรม
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อยางยิ่งจะไมใหมีอะไรเขามาเกี่ยวของเลย เพราะฉะนั้นจึงไปคนเดียว อยูคนเดียวในปา
ในเขา มีแตจะฟดใหเต็มเหนี่ยว ๆ อะไรมาขวางทางไมได ไปบางแหง มันเปนของมัน 
แหม ไมสบายเลยนะ เปนไฟขึ้นมาในใจเลย มันไปเกี่ยวของกับผูหญิง ทั้ง ๆ ที่เราจะ
แกมันอยู พอมองเห็นผูหญิง แย็บเขาแลวนะ น่ีเขาแลว มันเปนยังไงเปนอยางนั้น 

เปนยังไง กูไมไดมาหาผูหญิง กูมาหาธรรมตางหาก มันก็รอนเปนไฟขึ้น แตไม
ไดไปยินดีดวยนะ มันกลับมาเห็นโทษเจาของ นี่ละเปนธรรม มันไมไดผูกพันตอไปให
เปนเงื่อนตอ เพิม่เติมกิเลสข้ึนอีกนะ พอมันเปนอยางง้ันแลว ทีนี้มันกลับมาเปนไฟเผา
เจาของ กูไมไดมาหาผูหญาผูหญิง อยูที่ไหนมันก็มีผูหญิงเต็มโลกเต็มสงสาร กูมาหา
ธรรมตางหาก ทําไมจึงมาเปนอยางนี ้ ย่ิงหมุนใหญ น่ีกองทุกขอันหน่ึง ตั้งแตยังไมได
เร่ืองไดราวมันก็เปนอีกแบบหน่ึง มันก็รอนของมัน ทีนี้พอพิจารณาเขาไปไดเรื่องไดราว 
เห็นเหตุเห็นผลซ่ึงกันและกันแลวทีน้ีหมุนต้ิวเลย เพราะฉะนัน้เราจึงกลาพูดไดจากการ
ภาวนาของเรา เปนในจิตในใจของเรานะ  

ภาวนาท่ีวาชุลมุนวุนวายท่ีสุดน้ี เราไมเรียกวาภาวนามยปญญา เราเรียกวา
ปญญาชุลมุน น่ีปญญากับกามกิเลส เราพิจารณาแยกแยะแกไข ทุกสิ่งทุกอยางจะนํา
มาจาระไนหมด จนสติปญญารูแจงของมันเต็มเหนี่ยว ๆ น่ีเรียกวาชุลมุน เราจะเรียกวา
ภาวนามยปญญา สติปญญากาวเดินเอง มันกาวเดินยังไง มันชุลมุนกัน ตอนนี้จะเรียก
วาภาวนามยปญญาไมได ฟาดเหลานี้ขาดสะบั้นลงไปแลว ทีนี้การฝกซอมภูมิของจิตใน
ขั้นนี ้เอาใหมันชัด ๆ คือการฆากิเลสตัวน้ี มันตายลงไปนี้เพียงไดระดับ อยางน้ันก็มี  

ถาผูชาผูธรรมดาก็เรียกวาเพียงไดระดับ เชนสอบได ๕๐% ไดระดับแลว ยังไงก็
ไมคืนใหคืน แตวาหมดจริง ๆ ที่มลทินอะไร ๆ เก่ียวของกันนอก ๆ ยังมี ตัวใหญมัน
ตายแลว เพราะฉะนั้นทานจึงไดฝกซอมอันนี้ พอไดระดับแลวทานก็เอานิมิตของทานที่
เคยไดผลขึ้นมาตั้งปุบ ๆ ฝกซอม ๆ ทีนี้มันก็ละเอียดเขาไป ๆ เรื่อย ๆ ฐานเดิมตัว
ใหญของมันตายแลว บริษัทบริวารของมันยังมีเล็ก ๆ นอย ๆ ถึงจะไมเปนภัยอะไรก็
ตาม แตส่ิงท่ีวาเปนภัยอยูแลวน้ันมันจะเล็กจะนอยก็ตาม ตองถือเปนภัยตอหัวใจผูที่จะ
ละสังหารมันเต็มหัวใจเชนเดียวกัน  

จากน้ันมันก็ฝกซอมอันน้ี น่ีแหละทีน้ีเรียกวาภาวนามยปญญา มันจะเปนของมัน
เอง หมุนฝกซอมอันน้ีใหชํานิชํานาญ ใหเกล้ียงเกลาละเอียดลออ ทีนี้จิตพอหลุดพน
จากอันน้ีแลวมันจะหมุนของมันข้ึนนะ ธรรมชาติอันนี้หมุนลงดึงลงทั้งนั้น หมุนลงดึงลง 
ตัวกามกิเลสตัวหนักท่ีสุดในกิเลสสามแดนโลกธาตุ ไมมีอะไรเกินกามกิเลส ราคะตัณหา 
เพราะฉะนั้นคนเราจึงหลงทิศหลงแดน หลงผัวหลงเมีย หลงกันไปทุกส่ิงทุกอยาง 
เพราะมันเพลินเปนบาตลอด ไมหยุดไมถอย ไมมีอะไรหักหามตานทานมัน คือธรรม 
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เวลาเหลาน้ีขาดลงไปแลว สวนใหญน้ีเรียกวาสอบไดแลว ๕๐% ถือวาสอบได 
ไดระดับแลว เอา ขาด ใชแลวประจักษใจแลวนะวา เออ น่ันขาด แตที่มันยังไมขาดมันก็
รูกันอยูน้ันอีกแหละ เพราะฉะน้ันจึงหมุนกับอันน้ัน ที่ยังมีเล็ก ๆ นอย ๆ เหมือนวาเปน
ผงเปนอะไรติดอยูกับแกว วาง้ันเถอะนะ ยังไมไดขัดแกวนั้น น่ันละทานเรียกวา
ภาวนามยปญญา ปญญาขั้นนี้มันหมุนของมันติ้ว ๆ จะไมใหมีอะไรเหลือเลย ใหมันสุด
ส้ินทุกอยาง เพราะมีอะไรมันก็เปนภัยๆ กลางคืนไมไดนอน หมดคืนเลย น่ังภาวนาก็รู
แลววาน่ังภาวนา นอนจะนอนใหหลับมันไมหลับ มันภาวนาของมันเปนสติปญญา
อัตโนมัติอยูตลอดๆ เอ ยังไงนี่ แลวลงเดินจงกรมมันก็เปนอยางน้ี ข้ึนมาน่ังอีกแลว
นอน สุดทายก็แจง มันไมยอมหลับ คือมันหมุนตลอดเวลา น่ีภาวนามยปญญา เกิดขึ้น
จากภาคปฏิบัติไมตองถามใคร แตกอนก็เห็นภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการ
ภาวนาลวน ๆ 

บทเวลามันไดเขาถึงข้ันภาวนามยปญญาน้ี จะพบ จะเห็น จะไดยินเสียงอะไร
มากระทบกระเทือน เพ่ือจะเอาอุบายวิธีน้ันมาพิจารณาเปนปญญาข้ึนมาน้ีไมตอง 
อันน้ันมาเกิดมันก็เปนปญญาของมัน ไมมีอะไรมันก็เปนปญญาอยูในน้ี หมุนกันอยู
น้ี เพราะกิเลสอยูภายในใจ มันก็หมุนอยูภายในใจ มันละเอียดลง ๆ มันก็เห็นชัด ๆ 
เวลาพิจารณานิมิตตาง ๆ ท่ีมาเก่ียวพันกันน้ันมันก็หดยนเขามา เร็วเขามา ๆ 
ละเอียดเขามา ตอไปมันก็วางไปหมดเลย ไมมีอะไร ตั้งพับดับพรอมๆ นั่นละคําวา
จิตวาง 

นิมิต คือเคร่ืองหมายของกามกิเลสยังมีอยูนิด ๆ หนอย ๆ เวลามันละเอียดลง
ไป มันมีก็รู ๆ ๆ จนกระทั่งถึงวาหมด ตั้งพับดับพรอม ใหอยูไมได ไมมีทางที่จะหาม
ใหอยู พอตั้งพับดับพรอมๆ ตั้งก็เลยเปนแสงหิ่งหอย ตั้งแพล็บดับพรอมเลย จากน้ัน
วาง มันมีอะไรอีกที่จะพิจารณา มันตอกันไปอีกอยางง้ัน เรือ่งธรรมเร่ืองกิเลสเหมือนไฟ
ไดเชื้อ กิเลสเปนเชื้อ ธรรมเปนไฟเผาเชื้อไปโดยลําดับลําดา เรื่อยเขาไป น่ีภาคปฏิบัติ
สด ๆ รอน ๆ ขอใหปฏิบัติเถอะนะ ธรรมพระพุทธเจาเปนอกาลิโกสด ๆ รอน ๆ ยอม
ใหพวกสวมพวกถานเหยียบยํ่าทําลายท้ิงอยูเปลา ๆ เปนเศษมนุษยอยูไดเหรอ ทั้ง ๆ ที่
เราเปนชาวพุทธ ไมอายผูท่ีเขาไมถือศาสนาบางเหรอ 

เราถือศาสนาทําไมไมคนออกมาปฏิบัติแกไขตัวเอง ขาศึกก็อยูกับหัวใจเรา 
ธรรมะก็อยูกับหัวใจเราที่จะฟดกันใหแหลกแตกกระจายไปไดมีอยู พระพุทธเจาสอนไว
เรียบรอยแลว เรียกวา สวากขาตธรรม ไมผิด อุบายวิธีการท่ีทรงสอนไวแลว แตเราไม
นํามาใชเทานั้นเอง ปลอยใหกิเลสเหยียบหัวเอา ใหพิจารณานะ เวลามันถึงขั้นนี้แลว 
มันก็มีอันหน่ึงของมัน มันหมดอันน้ี มันวางเปลา วางในข้ันน้ี แตภายในใจยังไมวาง ให



 ๖ 

มันเห็นอยางง้ันซิ อะไร ๆ มันก็วางหมด โลกภายนอกกําหนดดูอะไร ตนไมภูเขา ถา
มองเห็นดวยตานี้มันเปนราง ๆ แตจิตนี้ทะลุไปหมดเลย ทั้ง ๆ ที่ตัวภายในจิตมันยังไม
วางนะ มันยังสามารถมองทะลุไปไดหมดเลย น่ีเรียกวาจติวาง  

ออกจากน้ีแลว พิจารณาสิ่งที่มีเงื่อนตอ ก็คือพวกสวนรางกายมันชักจะหมด
ปญหาไปแลว เพราะกามกิเลสคือตัวรางกาย ตัวรูปตัวโฉม น่ีแหละ พอนั้นหมดไปแลว 
มันก็เหลือแตนามธรรม เปนสัญญา ตั้งขึ้นมาพับดับไป ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรุง
ข้ึนอะไรเกิดแลวดับๆ ปรุงขึ้นจากจิตตามกันอยูตลอดเวลา เปนหลักธรรมชาติภายใน
จิต อะไรหมายขึ้นมาปบ เกิดดับ วิ่งปบเขาถึงจิตๆ ตามเขาไปๆ สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ไดเห็นไดยินนี้ก็กระเทือนถึงจิต ดับพรอม ๆ น่ีแหละเรียกวาฝกซอม ละเอียด
เขาไปยิ่งกวานิมิตของกรรมฐานของกามกิเลสอีก หมดเขาไป ๆ สิ้นเขาไป ๆ  

ทีน้ีก็เหลือแตยิบแย็บ ๆ ยิบแย็บก็มีฐานของมันท่ีใหเกิด มันเกิดขึ้นจากที่ไหน 
มันก็ไลเขาไปๆ เพราะมันไมมีที่พิจารณาแลว มันปลอยวางหมดแลว มันรูหมดแลว 
พูดอยางน้ีนะ สามแดนโลกธาตุมันรูหมดแลว ปลอยหมดแลว ก็ยังเหลือแตขันธหาของ
ตัวเองท่ีปลอยยังไมได กับอวิชชาท่ีมันเก่ียวโยงกันอยู อวิชชาเอาขันธ ๕ น้ีเปนเคร่ือง
มือ เพราะฉะนั้นมันจึงติดตามอยูตรงนี้ ติดตามเขาไป จนกระทั่งถึงวาระของมันแลวก็
ดังเคยพูดแลว ทีนี้ยนเขามาเลย พอถึงวาระของมันแลว มันก็เขาถึงตัวใหญคือ อวิชฺ
ชาปจฺจยา ถอดพรวดขึ้นมาเลย น่ีวางแลวท่ีน่ีเห็นไหมละ  

แตกอนอะไร ๆ วางหมด แตหัวใจยังไมวางจากอวิชชา ไมวางจากตัวเอง ใหมัน
เห็นอยางง้ันซิ คําวาวางเปนมาแลว วางมาหมดๆ แตจิตของตัวเองยังไมวาง เหมือนคน
ท่ีข้ึนไปเหยียบอยูบนหัวตอ มองท่ีไหนมันก็วางหมด แตหัวตอกับเทามันไมวาง หรือเขา
ไปในหอง มองดูที่ไหน โอ นี่โลงหมด วางหมด แตตัวไปยืนขวางหองอยูน่ัน มันไมวาง
เขาใจไหม ตัวนี้ทําไมมันไมวาละ ตัวน้ีมันยืนขวางหองอยู น่ีแหละตัวน้ีตัวสําคัญ จิตของ
เรามันวาง อะไรก็วาง ๆ แตมันยังไมวางตัวของมัน มันก็ไมวางในตัวของมัน พอถึงตัวน้ี
แลวขาดสะบั้นลงไปหมด ทีนี้วางหมดเลย  

น่ันละผางข้ึนมา ทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร เมื่อถึงขั้นมันหมดก็รู มันยังอะไร
มันก็สืบตอกันเร่ือย ๆ ละเอียดลออไป จนกระทั่งมันหมดโดยสิ้นเชิง วางหมด วางหมด 
ไมมีอะไรในสามแดนโลกธาตุ มีแตความวางของจิตอยางเดียว ทัง้วางในตัวเอง ท้ังวาง
ภายนอกตลอดท่ัวถึง หาที่ตองติไมได พอแลวทุกอยาง พิจารณาซิผูปฏิบัติธรรม น่ีละ
พุทธศาสนาของเรา ฉุดลากโลกใหพนจากทุกข จากวัฏสงสารมาจํานวนเทาไรแลว เรา
เปนคนจํานวนอะไร ถามตัวเองซิ ทําไมจึงเห็นศาสนาเปนกองมูตรกองคูถไปได เอา
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กองมูตรกองคูถคือกิเลสท้ังหลายเขามาเหยียบทําลายศาสนา อะไรก็เปนเรือ่งของกิเลส 
ดีหมด ๆ  

ถาเร่ืองของอรรถของธรรมน่ีออนแอ ทอแท เหลวไหล จนออนเปยก มันเปน
อยางงั้นนะเดี๋ยวนี ้เพราะฉะนั้นมันจึงมีตั้งแตกองทุกขเต็มโลกเต็มสงสาร ใครวาโลกอัน
น้ีมีความสุขละ เอามาแขงกับธรรมดูสักหนอย ใจดวงเดียวนี้มันดูหมดแลว อยาเอามา
แขงในสามแดนโลกธาตุน้ี แขงธรรม จิตเพียงดวงเดียวจาไปหมดแลวรูหมด สงสัยหา
อะไรโลกอันน้ี นั้นละธรรม ธรรมแทเปนอยางง้ัน เม่ือพอแลวใครจะมาคัดคานตานทาน
อะไรก็มีแตถังขยะ ๆ มูตรคูถทั้งนั้น ธรรมชาตินี้จะไปสนใจกับอะไรกับสิ่งนั้น  

เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมออก ดวยเจตนาท่ีมีความเมตตาเหนือส่ิงท้ังหลาย
แลว เกินมูตรเกินคูถแลวจะไปสนใจกับมันอะไร วาเขาจะตําหนินั้น เขาจะวาง้ี ไปสนใจ
อะไร มูตรคูถก็รูกันอยูแลว อันน้ีเลิศเลอก็รูกันอยูแลวในหัวใจน้ี เพราะฉะนั้นจึงพูดได
เต็มเม็ดเต็มหนวยเมื่อถึงกาลเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากนอย ไมเคยสะทกสะทาน
กับสิ่งใดเลย ใครจะวาเปนอะไรเราไมสนใจ เพราะมันเหนือทุกส่ิงทุกอยาง เหลานี้มีแต
ความสมมุติทั้งนั้น ท่ีตายกองกันอยูในสมมุติ อันน้ันไมมี ถาลงไปถึงน้ันแลวไมมีคําวา
ตายกองกัน น่ัน มันตางกันยังไงบาง น่ันการปฏิบัติทานปฏิบัติอยางน้ัน 

พูดเริ่มตนมาตั้งแตวัณโรคของพอแมครูจารยมั่นเรื่อยมา ตอนน้ันละตอนจิต
หมุนติ้ว ๆ ออกจากทานเขาทางจงกรม หมุนในงานของตัวเอง คืออยูกับทานเหมือน
จับดินสอหรือปากกา มันไมไดเขียน แตไมปลอยปากกามันก็เขียนเต็มเม็ดเต็มหนวยไม
ได เพราะเรื่องเกี่ยวโยงกันอยู มันก็ไมไดเขียนเต็มเม็ดเต็มหนวย พอออกน้ันปบมันก็
เขียนละซิ นี่พูดถึงเรื่องวัณโรค ไมมีเลยหายเงียบ วัณโรคไมเปนท้ัง ๆ ท่ีคลอเคลียกับ
ทานอยูสุดขีดเลย อายุขัยของทานหมดเราก็ไดปลอยมือ การคลุกเคลากับวัณโรคของ
ทานน้ัน เราเองแหละเปนที่หนึ่งเลย เพราะทานปวยหนักมากเทาไร มันหากเปนเองใน
หัวใจ ทานเองทานก็ไมเคยถามหาใครนะ เราเองก็หมุนต้ิวอยูกับทาน ไมเคยสนใจวาจะ
ใหใครมาชวย 

ทานเองก็ไมเคยถาม ไมเคยบอกวา น่ีทานมหาก็ปฏิบัติกับผมมาเหน็ดเหน่ือย
เมื่อยลาใหพระเณรมาชวยบาง ทานก็ไมเคยม ีความรูสึกมันจะเขากันน่ันแหละ ตรงกัน
ไปเลย ไอเราก็ไมสนิทใจเวลาใหใครเขาปฏิบัติรักษาทาน กลัวจะไประเกะระกะขัดของ 
เราถึงโงก็ตาม โงก็ใหมันเต็มโงนี่ละ วาง้ีเลย โงก็มอบท้ังความโงน่ีแหละ เพราะฉะนั้นจึง
ไมยอมใหใครเขาไป ทานยิ่งปวยดวยแลวเรื่องความระเกะระกะจะใหเปนอารมณกับ
ทาน กวนใจทาน เราไมอยากใหพบเห็นนะ เพราะฉะนั้นเราถึงหมุนติ้ว ๆ  
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คร้ันเวลาทานหลับก็ใหพระองคท่ีพอจะปฏิบัติทานไดบางน่ันแหละ บอกมา
แทน มาแทนแลวยังไมแลว ยังส่ังเสียอีกดวย การเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนาในสถานท่ี
ใดเราเคยบอกใครเมื่อไร แตเรื่องของพอแมครูจารยนี้บอกทุกแงทุกมุม นี่ผมจะไปเดิน
จงกรมอยูตรงนั้น ๆ นะ หากวาทานต่ืนข้ึนมาแลว ทานถามไมถามก็รูกันเอง พอทาน
ตื่นแลวใหไปเรียกผมที่ตรงนั้นนะ เดินจงกรม บางทีไปไมนาน ทานต่ืนแลว ปุบออก
แลว สวนมากพอต่ืนนอนข้ึนมาลืมตาข้ึนมาทานมักจะถามเสมอ ก็ไมถามใครน่ี อวด
หรือไมอวดทานทั้งหลายฟงซ ิทานไมถามใคร เทาที่สังเกตไมเคยเห็นทานถามใคร พอ
ลืมตาข้ึนมามองน้ันมองน้ี “ทานมหาไปไหน”  

เพราะฉะนั้นพอไดเห็นเขาไปนี่ ปุบเขาเลย พอเขาปบพระก็ออก เราก็ปฏิบัติ
หนาที่อยูงั้นตลอดไปเลย ทานก็ไมเคยไดส่ังใหเปล่ียนอยางง้ันอยางง้ีผูดูแลทาน ทานไม
พูดถึงเลย เราก็ไมพูดถึงใครเลย มันก็พอเหมาะกัน เปนกับตายเรามอบหมดแลว เรา
จึงไดเทิดทูนสุดหัวใจกับพอแมครูจารยมั่น คือไมมีอะไรเหลือเลย หมดจริง ๆ นะ 
หมดอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมีคําวาจืดวาจางกับพอแมครูจารยม่ัน สด ๆ รอน ๆ ตลอด
เวลา นี่เราพูดถึงเรื่องวัณโรค เปนโรคเปนภัยอะไร ๆ เกี่ยวกับพอแมครูจารยมั่นแลวไม
มีอะไรมาเปนอุปสรรค มากีดขวางเราได ไมเปนกังวลเลย ไมคิดถึงเลย 

จากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องวาจิตมันหมุน นี่ละที่วาจิตเปนอัตโนมัต ิ คือสติปญญา
หมุนเปนอัตโนมัติ ไมตองไดบังคับบัญชา ขับไสทางความพากความเพียรไมมี มีแตรั้ง
เอาไวๆ  มันจะเลยเถิด คําวาความเพียรกลา คือเพื่อจะหลุดพนจากทุกข เรยีกวาความ
เพียรกลาได แตในปจจุบันจะกลาอะไรมันคนจะตายอยูแลว มันจะเอาอะไรมากลาอีก 
นอกจากกลาเพ่ือพนทุกขน่ัน เออ พอได มันมีเวลายับย้ังช่ังตัวเม่ือไร หมุนติ้ว ๆ อยูง้ัน
ตลอด ถากิเลสไมหมดยังไงมันก็ตายดวยกัน ใหถอยไมมีเลย น่ีโทษของกิเลสหนัก
ขนาดไหน เวลามันเห็นกันแลวมันเปนอยางง้ัน  

จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปใหเห็นประจักษในวาระสุดทายแลว จึงวาเปน
เหมือนโลกธาตุไหวไปหมดเลย มันกระเทือนอยางหนักทีเดียว รางกายนี้ไหวเลยทีเดียว 
น่ีแหละกิเลสตัวน้ีขาดสะบ้ันลงไปจากใจ เหมือนกับวาใจดีดผึง เปนเหมือนโลกธาตุ
สะเทือนสะทานไปหมด แตธรรมดาเขาก็อยูของเขาน่ันแหละ มันหากเปนอยูในกายกับ
จิตน้ี จิตกับกายน้ีกระเทือนจริง ๆ ไหวไปหมดเลย มันเปน ถึงไดออกอุทานมาอยางไม
มีขอแม ไมมีอะไรมาคัดคานตานทานคําอุทานน้ีไดเลย โห ๆ ขึ้นเลยนะ ข้ึนอยูในใจ 
มันอัศจรรยเกินเหตุเกินผล เกิดมาก็ไมเคยพบเคยเห็น ปฏิบัติมาโดยลําดับลําดาก็ไม
เคยพบเคยเห็น มาพบเอาเสียเวลาน้ี เจอเวลานี้  
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เพราะฉะน้ันมันถึงไดอุทานแบบไมมีใครพูดนะ ถาโลกกิเลสตัณหามันก็จะคาน
เต็มตัวของมัน แตความรูของเราก็เต็มตัวของเรา จะไปสนใจอะไรกับกิเลส เราภาวนา
เพ่ือแกกิเลสตางหาก พอผางขึ้นมานี้มันจาไปหมดเลย โหอยางน้ีเหรอ พระพุทธเจา
ตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอ ๆ คือถามตัวเองไปในตัวน่ันแหละ ทั้ง ๆ ที่ตรัสรูอยางที่
เปนนี้ละเหรอ ความหมายวาง้ัน จะวาถามใครสงสัยใคร มันก็ไมสงสัยใคร มันออกดวย
อุทานอยางรุนแรง หรือผาดโผนเทานั้นกับความเปนขึ้นมา ผางขึ้นมานี้ เหอ พระพุทธ
เจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละหรอ ๆ ยํ้าอยูน่ันนะ ก็มันไมเคยเห็นไมเคยเปน มันมาเปนเอา
จัง ๆ เวลาน้ัน มันจะไมผาดโผนยังไง 

จากน้ันมาอันดับสอง หือ พระธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอ ๆ ยํ้าอยูน้ันแหละ 
และพระสงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอ ๆ คือเปนอันเดียวกันแลวน่ัน แลวก็ประมวลมา 
หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลว
น่ัน เราเคยคาดไวเมื่อไร พุทโธ ธัมโม สังโฆติดหัวใจจนกระทั่งถึงขนาดนั้น เราไมเคย
ไดสะดุดใจ แตเวลาธรรมชาติน้ีมาเปนอันเดียวกันแลว มันขึ้นมาไดยังไง อุทาน พระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดยังไง 

ถาขอเปรียบเทียบก็เหมือนวาแมนํ้าสายตาง ๆ คือมหาสมุทรเปนที่รองรับแมน้ํา
ท้ังหลาย แมนํ้าสายตาง ๆ ที่ไหลลงมาๆ เขามาหามหาสมุทร เมื่อยังไมถึงมหาสมุทรก็
เรียกไดวาแมนํ้าน้ันคือแมนํ้าสายน้ัน แมนํ้าน้ีมาจากสายน้ัน ๆ วาไปได ใกลเขามา ๆ 
คือผูสรางบารม ีพูดงาย ๆ นะ ผูสรางวาสนาบารมี สรางคุณงามความด ี ใกลเขาไป ๆ 
ถัดกันไป ตามกันไปเรื่อย ๆ เหมือนแมนํ้าท่ีไหลลงจากมหาสมุทร ทีน้ีพอเขาถึง
มหาสมุทรปบ แมนํ้าสายน้ันจะหมดปญหาไปทันที เปนแมน้ํามหาสมุทรแลว ที่ไหลเขา
มาเทาไรถึงเมื่อไรก็เปนแมน้ํามหาสมุทร วาแมนํ้าสายน้ัน ๆ หมดปญหาไปทันทีที่แม
นํ้าน้ันเขาถึง สวนท่ียังไมเขาถึงก็เรียกวาสายน้ันสายน้ีอยูตามเดิม 

นี่จิตเวลาเขาถึงปบนี่พระพุทธเจาคือใคร มันจาไปหมด มันเปนแมน้ํามหาสมุทร
อันเดียวกันแลว เปนอันเดียวกันแลว พูดใหชัด ๆ อยางน้ีนะ แลวหาพระพุทธเจาที่ไหน 
ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเราตถาคต มันก็จาขึ้นมา คืออันเดียวกันน้ีแล เทานั้น น่ีละการ
ปฏิบัติธรรม ไมตองไปถามใคร  พระพุทธเจาบอกวา  สนฺทิฏฐิโก ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ 
วิฺูหิ สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเห็นดวยการปฏิบัติของตนเองเปนลําดับลําดาไป 
จนกระทั่งสิ้นสุด ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน ผูไมปฏิบัติมันก็
ไมรู หรือปฏิบัติไมถึงก็ไมรู  

เวลาจิตมันไดเขาถึงมหาวิมุตติ มหานิพพานน่ันแหละ ที่เราเทียบวามหาสมุทร
ทะเลหลวง พระโสดา สกิทา อนาคา ก็เปนสายตาง ๆ ของใจดวงนั้น ๆ ผูบําเพ็ญบารมี
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แตละรายๆ มันก็ไหลเขามาๆ พอถึงน้ันก๊ึกเทาน้ีก็เปนมหาวิมุตติ มหานิพพานดวยกัน
เลย เหมือนแมนํ้าสายตาง ๆ ไหลเขาสูมหาสมุทรแลวเปนมหาสมุทรทั้งหมด จอลงตรง
ไหนก็เปนมหาสมุทร มันเหมือนกันหมดแลว จอลงนี่ปบก็มหาสมุทร จอลงตรงนูนปบก็
มหาสมุทร แลวไปหามหาสมุทรที่ไหน มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันที่ตรงไหนแมน้ํา
มหาสมุทร จอตรงไหน ๆ มันก็เปนมหาสมทุรเหมือนกันหมด  

ทานถึงบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธ์ิท้ังหลาย นับแตพระ
พุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ความยิ่งหยอนไมม ี เสมอกันหมด ก็คือเปนแมน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมด หรือมหาวิมุตติ มหานิพพานเหมือนกันหมด มันประจักษ 
ในใจแลวก็จะไปถามใคร จะไปทูลถามหาพระพุทธเจาที่ไหน พระพุทธเจาคืออะไรมันก็
ไมสงสัยแลว พระรูปพระโฉมนั้นเปนเรือนรางของพระพุทธเจา พุทธะแทอยูในเรือน
ราง คือพระสรีระ เพราะฉะนั้นจึงมีเกิดไดตายได นิพพานที่นั่นนิพพานที่นี ่ 

พระอรหันตนิพพานที่นั่นที่นี ่ คือเรือนรางมันลงสูสมมุติเดิมของมัน ธาตุส่ีดิน 
นํ้า ลม ไฟ ลงตามสภาพ ธรรมธาตุน้ันก็ดีดผึงออกมา เปนมหาสมุทรอยูแลว มหา
วิมุตต ิมหานิพพานอยูแลว เปนแตเพียงวาหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งหลาย คือ
ขันธน้ีเปนธรรมชาติท่ีจติของทานผูบริสุทธ์ิจะรับผิดชอบอยูตลอดไป ถึงไมติดไมพัน ไม
ซึมซาบก็ตาม ความรับผิดชอบก็ตองมี เจ็บไขไดปวยก็รูวาเจ็บไขไดปวยแตไมยึดไมถือ 
แตไมซึมซาบ หากรู น่ัน พอสมมุติสุดทายนี้หมดลงไปปบเทานี ้เรียกวาธรรมธาต ุหรือ
วา อนุปาทิเสสนิพพาน เปนอันน้ันทันที เพราะเปนอยูในนั้นแลว เปนแตเพียงวาเก่ียว
ของกับขันธอยู น่ันตางกันอยางง้ันแหละ สุดทายหมด 

ทีน้ีหมด คําวาสมมุติจะมีในธรรมธาตุนั้นไมไดเลย แมเม็ดหินเม็ดทรายไมม ี
สามแดนโลกธาตุน้ีเปนสมมุติท้ังมวล ธรรมธาตุนั้นเปนวิมุตติทั้งหมด มันคนละฝงละ
ฝา ไมใชอันเดียวกัน เวลามันคละเคลากันมันก็ไมมองเห็นฝงเห็นฝา เห็นแดนอะไร 
เวลามันแยกกันไดแลววายังไงใหมันหลง มันก็ไมหลง มันเปนคนละฝง ๆ อยางระหวาง
ธาตุขันธกับจิต เอาเจ็บไป เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน จะเปนจะตายก็รูวามันจะเปน
จะตาย ทุกขมากขนาดไหน แตจติก็เปนจิต เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไมเขาซึมซาบซึ่งกัน
และกันเลย เปนหลักธรรมชาต ิใหมันเห็นอยางง้ันซิ 

นี่ธรรมพระพุทธเจาทาทายสําหรับผูปฏิบัติตามอยูตลอดเวลา นอกจากไมคอย
สนใจกัน เราจึงวิตกวิจารณกับบรรดาพ่ีนองชาวพุทธเราในเมืองไทย มีเร่ืองทาน เรื่อง
ศีลม ี แตภาวนาไมคอยมีใครสนใจ หลักใหญที่จะทรงทานทรงศีลไวเพื่อเพิ่มพูนกําลัง
วังชาข้ึนไปอีกน้ันคือจิตตภาวนา มันไมคอยสนใจ ก็เลยใหทานไปธรรมดา เลยกลาย
เปนประเพณ ี เขาใหทานเราก็ใหทานไปธรรมดา มันไมไดถึงใจนะ ถาจิตตภาวนาเขาถึง
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ใจแลว โอยเร่ืองทานก็ดี เร่ืองศีลก็ดี มันจะหนักแนนข้ึนทุกอยาง เพิ่มกําลังเขาไปทุก
อยาง ถาไดเจอ น่ีรากเหงาหรือแกนของพุทธศาสนาอยูท่ีจติตภาวนานะ 

ถาลงไดเห็นนี้แลวมันจาไปหมด เราไมไดมากก็ตาม ไดแตเพียงความสงบ ๆ 
เทานี้ก็เปนการเพิ่มเขาไป แลวย่ิงจาตามกําลังของเราดวยแลว นี่ละเพิ่มเรื่องการกุศลทั้ง
มวลที่เราเคยทํามาตามนิสัยของเรา จะเพิ่มกําลังขึ้นโดยลําดับลําดา อยากใหพ่ีนองท้ัง
หลายรูนะ พูดใหฟงขนาดนี้ เราพูดทั้งหมดนี่นะ อะไรพูดเสรจ็แลวมันหายพรอมกันเลย 
จะเอามาตีเปนตราเปนรองเปนรอยนี้ไมม ีพอจบไปปบดับพรอม ๆ ๆ ๆ ธรรมชาติที่
วาง วางเปนประจําตลอดเวลา อยูท่ีไหนวางหมด กิริยาท่ีมาใชกับสมมุติมีหนักมีเบา มีดุ
มีดา นี่เรื่องสมมุติเขาเปนอยางนั้น เวลามาใชกับสมมุติก็ตองเอากิริยาน้ีมาใช ทั้ง ๆ ที่
ธรรมชาติไมไดเปนอยางนี ้ มันตางกันก็ตองนํามาใช เพราะโลกเปนสมมุติ จะใชกิริยา
อยางอื่นไปไมได ตองใหเหมาะสมกับสมมุต ิ

เราเปนเจาของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนา เราจะออนแออยูไมได เมื่อมีขาศึก
สงครามอยางนี้ละเขามา ดวยความหนาด้ือหนาดาน สอดน้ันแทรกน้ี เราตองคอยปด
คอยตีตลอด หนักก็ยอนทวนสวนหมัดกันซิ อยางนี้มีแตพวกเราปดปองเอาไวนะ อัน
น้ันเขามาชองน้ันเขามาชองน้ี เราไมเคยสวนหมัด วงกรรมฐานของเรานี้เปนแกนเปน
หลักของพุทธศาสนา เพราะทานปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยลวน ๆ ไมมีอะไรที่
ระแคะระคาย นอกจากนั้นมันเปนแตมหาภัยที่จะเขามาโจมตีธรรม โจมตีวินัย โจมตี
ศาสนา สุดทายมันก็โจมตีไปหมดทั้งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหไดรับความกระทบ
กระเทือนไปดวยกันหมด เพราะเหตุเลวรายทั้งหลาย นี่ไมใชของด ี 

เวลาน้ีมันก็เร่ิมกอความยุงเหยิงวุนวายเขามา ใหพระปฏิบัติทานตองเคลื่อนไหว
แลวนะ แตกอนทานอะไรทานก็ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย สงบรมเย็นมาตลอด เพราะ
ธรรมนั้นเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว มันไปเอามาจากไหนก็ไมทราบ เรามองไม
เห็นท่ีเอามาอยูทุกวันน้ี มายุมาแหย มาทําลาย มากอกวนอยูเวลาน้ี มันไมมีในหลัก
ธรรมหลักวินัย แลวมีแตความเสียหายเต็มตัวของมัน โดยที่แสดงมาอันไหน อันน้ีเปน
ขาศึกยังไงรูทันท ีๆ นะ มันไมไดมีคุณ มีแตโทษ  

เราเปนเจาของสมบัติเราตองเอาเต็มเหนี่ยว เปนเจาของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนา 
เราจะออนไมได ถาไมอยากใหมหาโจรเขาเหยียบยํ่าทําลายท้ังศาสนาใหจมไปเทาน้ัน 
เราจะออนไมได วางั้นเลย ถายังเห็นวาท้ังชาติท้ังศาสนาเปนสมบัติท่ีมีคุณคาเหนือ
หัวของเราอยูแลว เราจะตองตอสูรับกันกับมหาโจร ออนไมไดวาง้ันเลย เรามันพูด
อยางงี้ภาษาธรรม พูดอยางตรงไปตรงมา ผิดตรงไหนวามา ไมไดสะทกสะทาน ถาลงได



 ๑๒ 

ออกคําไหน อยางพูดแลวนี้ใหขึ้นเลย ออม ๆ แอม ๆ ไมม ี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวา
ถูกไปเลย 

มีแตอุบายท่ีจะมาหลอกตมอยูตลอดเวลา มาชองน้ันมาชองน้ี วาเราจะรูไมทัน 
ปลาซิวลอยน้ํามาวาจะมองไมเห็น ก็ปลาซิว มาอวดกาม แผลงฤทธิ์ขึ้นมา โอย ฟงไมได 
เพราะแงของกิเลสตัวเดียว ความมักใหญใฝสูง อยากปรากฏชือ่ลือนาม อยากเดน 
อยากดัง อยากเปนเจาอํานาจบาตรหลวง ทั้ง ๆ ที่ไมมีความดีอะไรเลย ความถูกตองดี
งามอะไรเลย แตอยากเปนอยางน้ัน แลวมันจะเปนไดยังไง พระพทุธเจาเลิศเลอดวย
ความเปนของพระองค ความประพฤติของพระองค พระสงฆสาวกทานเลิศเลอดวยการ
ประพฤติดีของพระองค บรรดาพระปฏิบัติทั้งหลายทานจะดีก็เพราะการปฏิบัติของทาน 
มันไมไดสนใจปฏิบัติ ไมไดสนใจดูจนกระทั่งธรรมทั้งวินัย แลวจะมาอยากดีอยากเดน 
อยากโดงอยากดัง เหยียบหัวทั้งชาต ิ ท้ังศาสนาใหแหลกไปตาม ๆ กันน้ี มันฟงไมได 
คนในโลกน้ีคนดีมี คนชั่วมีนะ 

เราพูดถึงเรื่องภาวนามยปญญา เราไมไดพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปญญา มัน
เช่ือมเขาหากัน สติปญญาอัตโนมัติก็วารวดวาเร็ว พอเขาถึงมหาสติมหาปญญานี้ซึมไป
เลยเชียว  
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