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สมมุติเปนเครื่องขวางใจ
หนองบัวระเหวนี่หางจากชัยภูมิไปทางดานตะวันตก ๓๓ กิโล คือที่นี่กันดารๆ
ที่เราไปซอกแซกๆ ไปหาที่กันดารๆ ถาใกลถนนหนทางผานไปมาเกี่ยวของกับตลาด
ลาดเลพอสมควรแลวเราไมคอยไป เราจะไปที่ซอกแซกๆ อยางหนองบัวระเหวนี้ก็อยู
ลึก เราไป ถึงดูเหมือนเทีย่ งพอดี ไดโทรไปบอกเขา ออกจากนีด้ ูเหมือน ๙ โมงเชา กะ
วาไปถึงหนองบัวระเหวนาจะอยูในยานเที่ยง ก็พอดีเที่ยง ไปนี้ยังไมแลวนะ ไปตระเวน
เอาของตามตลาด หากเปนอยางนั้น
เราไปไหนเหมือนพอครัวแมครัวนะ ไมไดเหมือนครูเหมือนอาจารย ถาไปเปน
อยางนั้นแหละ มันเปนอยูในจิตคืออํานาจแหงความเมตตา ไปไหนอันนั้นก็ดีอันนี้กด็ ี
จนกระทั่งเขาบอกรถเต็มแลว ไมมีที่ใส มีแตดีหมด กวาจะไปโนนก็จอดทีน่ ั่นที่นี่ ผาน
เขาสวนกวางก็ไปเอาไกหกเจ็ดสิบตัว ไปที่ไหนมองดูแลวสั่งเขาไวตามสายทาง ถาเห็น
ผลหมากรากไมดีๆ ตรงไหนใหจอดรถซื้อเอาถารถเรามีที่ใส เรื่องหนักคงไมหนักเทาไร
นัก รถเราดี มั่นคง ไปจอดนั้นจอดนี้ไปเรื่อย แตขากลับมาพุงทีเดียวไมจอดที่ไหนเลย
แตไปนี้จอดตลอดๆ แปลกอยูนะ เปนเหมือนพอครัวแมครัวละ ไปที่ไหนอันนั้นก็ดีอัน
นี้ก็ดี แตไมลงรถ สั่งอยูภ ายในนั่น จนคนรถเขาจะตายเขาวิ่ง เราสั่งอยูภายใน ตาสอด
ออกไปสั่ง
ดูเหมือนเที่ยงพอดีถึงหนองบัวระเหว แตดูวาคนรถเขาโทรไปบอกแลว พอเรา
ไปถึงเห็นเขาจัดที่นั่งที่อะไรไวเรียบรอย เราไปเราก็ไมลง เขาจัดเกาองเกาอี้ปูเสื่อปูอะไร
ไวเราไมลง ใหเขาขนของลง เต็มรถนะไมวาคันไหนๆ ตองเต็มรถๆ พอไปถึงเขาก็รมุ
เขามาใหเราลง เราไมลง ไมลงละ โรงพยาบาลสูรถไมได สูไมไดยังไง ก็จะลงไป
โรงพยาบาลมันตองขึ้นตองลงมันลําบาก เขาใจไหม เรานั่งอยูในรถไมตองขึ้นตองลง สู
อันนี้ไมได แตเราไมบอก เราบอกเปนปญหาหรือตลก ไมลงละ โรงพยาบาลสูรถเรา
ไมได บางทีเขาก็มองดูหนา เราก็เฉย บทเวลาจะทําทําไดทุกแบบ
ถานั่งปบลงไปเขารุมเขามานี่ก็บอกวา เวลานี้ปดงานแลวอยามายุง คือมันจอเขา
มาจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราบอกปดงานแลว ปดปากไมทํางาน อยายุงเดี๋ยวจะฟาดปาก
ไปที่ไหนมันหากเปน พวกโรงพยาบาลรูทั้งนั้น ขนของลงตูมตามๆ แลวมาเลย ดู
เหมือน ๒ ชั่วโมง ๔๕ นาที ไกลอยูนะ รถวิ่งนี่เราดูเข็มไมลถาทางดีๆ แลวเห็นรถวิ่ง
พุงๆ มองดูเข็มไมล ๑๔๐ ก็มี ๑๓๐-๑๔๐ รถวิ่งเร็ว แตเขาขับรถดี ทางก็สะดวกตรง
แนว ไมมีอะไรที่นาระวัง มักจะถึง ๑๔๐ ,๑๒๐ เลยกลายเปนพื้นไปเสีย นี่ก็ ๒ ชั่วโมง
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๔๐ นาทีจากหนองบัวระเหวมา ไมใชอะไร เพราะอํานาจความเมตตาสงสาร มันเปน
ของมันอยูในๆ ลึกๆ ไมไดมาเปนอยูขางนอก กิริยานอกใครมองเขามาไมได กิริยา
ภายนอกจะตีปากเขา แตภายในมันไมเปน เขาก็รูละซิ มาก็วากําลังปดงาน ปดปาก ไม
พูดอะไรอยามาถาม เดี๋ยวตีปากเอานะ
กอนจะไปก็พูดแลวนี่ พูดนี้กอ็ อกทั่วประเทศไทยเสียดวย ออกจากนีไ้ ปก็จะไม
พูดอะไรอีก มันเหนื่อยพอแลว จึงบอกวาปดงาน ปดปากไมพูด ใครไมอยากปากแตก
อยามาถาม เดี๋ยวฟาดปากเอา เมื่อวานใหเขาเพียงสองหมืน่ บางโรงเขาก็เอาเงินมา
บริจาค พอเราไปจอดปบเขาก็นําเงินมาบริจาคๆ เอาจริงเอาจังดวยนะ เอามาๆ มี
เทาไรขนมา ไมมีเงินตั้งแตเชาจนกระทั่งปานนี้ เอามาๆ ใหอิ่มทองเสียหนอย คือมันหิว
เงิน เหมือนจะเอาจริงเอาจังกับเงิน ตั้งแตเชาจนกระทั่งปานนี้หิวเงินจะตายแลว เอา
มาๆ
เขาก็ใสถาดปุบปบๆ พอเสร็จแลวก็ยื่นใหโรงพยาบาลไป เราไปเงียบ อยางภู
เขียวนี่ก็เหมือนกัน รุมเขามา พอเต็มถาดแลวก็เอาของเราใสปวะเต็มนั้น ไปไมตอ งนับ
ไปนับเอง ออกแลวไปเลย ทีแรกเอาจริงเอาจัง เอามากําลังหิวเงินตั้งแตเมื่อเชา ถาเปน
หิวขาวมันจะตายนะคน หิวเงินก็เหมือนกัน เอามาๆ เขาเลยใสถาด คนนั้นใสมาคนนี้ใส
มา พอเสร็จแลวเอาเงินเราใสตูมตามๆ ใหพยาบาลไปนับเอง เราไปละ ไปเลย
สงสารทางโรงพยาบาล ขาดแคลนจริงๆ เขาบอกเดือนหนึ่งๆ แตละโรงๆ
ตางกัน หมื่นนึงนี้ไมคอ ยต่ําแหละ หมื่นกวาๆ สองหมืน่ ขึ้นสามหมื่น นี่หมายถึง
โรงพยาบาลตามอําเภอจาย เพราะฉะนั้นเราจึงไดใหเขาเฉลี่ยใหโรงละสองหมื่นๆ ไป
เลย สูงบางต่ําบางไมเปนไร เฉลี่ยเอาตรงกลางใหสองหมื่นเพราะเปนโรงพยาบาล
อําเภอ โรงพยาบาลอําเภอบางแหงก็ใชมากจายมาก เชนบึงกาฬอยางนี้ของเลนเมื่อไร
ภูเขียว หมอตั้งสิบกวาคน บึงกาฬหมอตัง้ สิบคน ฝงลาวยังขามมาอีกมาโรงพยาบาลบึง
กาฬ ทางโนนขามมาทางนี้ จายมาก
ที่เราจะหวังอะไรไมมีนะ แตการทําหากทําอยางนี้แหละ คืออํานาจความเมตตา
มันครอบไปหมดเลย จะหวังอะไรจากความเมตตานี้จริงๆ ก็ไมเห็นมี มีแตความเมตตา
สงสาร ใหๆ ไปเรื่อย เจาของจะหวังเอาอะไรไมเห็นมี ไมหวัง จะวามันอิ่มตัวพอแลว
โดยหลักธรรมชาติก็ไมผดิ เพราะไมตองการอะไรนี่สามโลกธาตุนี้ นั่นละเวลามันพอ
พอจริงๆ ธรรมะไมเหมือนกิเลส กิเลสไดเทาไรไมพอ ไดเทาไรไมพอๆ ทองจะระเบิดก็
ระเบิดไป ไมไดเสียดายทองเทาความอยากที่ใหไดมาๆ นี่ละอํานาจของกิเลส ไดเทาไร
ไมพอ ถาธรรมแลวพอเปนลําดับ เปนลําดับของธรรม ขั้นสมาธินี้ก็พอ สงบรมเย็น ไม
ดีดไมดิ้นไปไหน สงบเย็น

๓
เพราะฉะนั้นผูภาวนาถามีสมาธิดีๆ แนนหนามั่นคงแลว เรียกวาไดฐานสมาธิ
แลวจึงติดสมาธิ คือมันไมอยากออก ความคิดความปรุงนี้ธรรมดาที่จิตยังไมสงบ ไมได
คิดไดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูไมได มันกวนใจ ตองคิดตองปรุงยุงเหยิงวุนวายตลอด
พุงๆ ความคิด อํานาจของสมุทัยคือกิเลสมันดันออกใหคิดใหปรุง ทีนี้พอสมาธิระงับลง
แลวมันสงบเย็น คือน้ําดับไฟ สงบ เวลามันสงบมากเขาๆ เลยความคิดนี้กวนใจ ไม
อยากคิดอะไรเลย ยิบแย็บขึ้นมาก็กวนใจ กวนความสงบแนวอยูนั้น จนกระทั่งวานี่ละ
นิพพานอยูตรงนี้ เราเปนแลวนะ เวลามันสงบมากๆ นี้ ไอที่แนวอยูเปนอารมณอันเดียว
เรียกวาเอกัคคตาจิต-เอกัคคตารมณ มีอารมณอนั เดียวแตผูรูเทานั้น นั่นติด นั่งอยูสักกี่
ชั่วโมง เพลิน โลกอันนี้ไมมีอะไร เหลือแตความรูที่แนวอยูนั้น ติดแลวนั่นติดสมาธิ มัน
พอของมันเปนระยะๆ
ออกจากสมาธิทางดานปญญา เอา เพลินทางดานปญญา เพลินแกกิเลส นี่ละ
การเพลินแกกิเลส เห็นประจักษกับนักภาวนา ความเพียรในธรรมทั้งหลายนี้ไปขึ้นอยู
กับภาวนา ความเพียรธรรมดาๆ ก็เปนอีกอยางหนึ่ง เราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้
สงบรมเย็น สงบรมเย็นธรรมดาๆ ถาใหมันสงบแนวจริง ๆ แลวไมธรรมดา นั่งกี่ชั่วโมง
ก็ไมสนใจกับอะไร คือมีอันเดียวเทานั้น แนว ไมมีสองกับอะไร นี่จิตเปนสมาธิที่แนน
หนามั่นคง จากนั้นก็ติด ถาไมมปี ญญามาดึงออกไมออก เราก็พอแมครูอาจารยดึงออก
ตีตกเขียง เรามันสมาธิหมูขึ้นเขียง ทานมาตีตกเขียงยังเถียงทานวอๆ เรายังไมลืมนะ
บทเวลาทานจะเอาของเลนเมื่อไร ทานถามเรื่อย เปนไงทานมหาจิตสงบดีอยู
เหรอ บอกสงบดีอยู ทานก็นิ่งไป ไมรูจะมาเมื่อไร จะมาไมไหนไมรูนะ สงบดีอยูเรื่อยๆ
บทถึงขั้นจะเอา เปนไงทานมหาสงบดีอยูเหรอ สงบดีอยู ทานจะนอนตายอยูนั่นเหรอ
ขึ้นเลยเปรี้ยงๆ สมาธิเหมือนหมูขนึ้ เขียง วาอยางนั้นละ ใสเปรี้ยงๆ ยกทิ้งหมดเลย
สมาธิ ใหหาใหม ทานรูไหมวาสมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ทานรูไหม ทานปดสมาธิ
ออกหมด ใหหาดวยปญญา ทานลึกซึ้งกวานั้น เราไดแคนี้ เอาเถียงทาน ถาวาสมาธิเปน
สมุทัยแลว สัมมาสมาธิจะใหเดินทางไหน ขึ้นแลว เถียงทาน ทานก็ใสอีก
ออกมายังมางงตัวเองนะ ก็เรามามอบกายถวายตัวตอทานเต็มเม็ดเต็มหนวย
ตั้งแตมาถึง แลววันนี้มาขึ้นตอสูกับทานเหมือนมวยแชมเปยนไดยังไง แตเจตนามันไม
มีแหละไอเรื่องแพเรื่องชนะ คือเราก็มคี วามจริงอันหนึ่งมันก็เอา แมแตปยู ังยกกามมัน
ขึ้นใชไหมละ จะไปเหยียบปูไมไดนะมันยกกามมันขึ้น อันนี้มันก็ยกกามมันขึ้น มีแต
กามมันก็ยกขึ้น ทานก็ใสเปรี้ยงๆ นี่เวลามันเถียงก็เถียง แตเถียงนั้นเถียงหาความจริง
มันไมมีคําวาแพชนะละ ก็มอบทานทุกอยางแลว แตหาความจริงในระหวางการดําเนิน
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ถาลงแลวมันเปนอยางนั้นนะนิสัยเรา ถาลงแลวลงจริงๆ ถาไมลง ไมลง เพราะฉะนั้นจึง
ไดถกเถียงกับทาน
จนกระทั่งวาครูบาอาจารยทั้งหลาย ที่เปนลูกศิษยของทานมาดั้งเดิมแตกอ นนั้น
มีองคไหนบางที่หัวแข็งเหมือนเรา บอกวาไมมี มีเรา พระที่ทานทราบวาไมมี มีแตเรา
ซัดกันเรื่อยๆ กับทาน คือหาความจริง คําวากลาวากลัวมันไมสนใจยิ่งกวาความจริงที่
ตองการ เอาตรงนั้นนะ ใสเปรี้ยงๆ ทานใสเรา อูย หนาผากแตกทุกที ถาหนาผากแตก
ละหมอบดวย หนาผากแตกแลวยังไมแลวหมอบราบ ยอม ทีนี้เอาละ เปนอยางนั้น
ออกทางดานปญญาก็เอาอีก มันผาดโผนนะเรา ทานลากออกจากสมาธิ ออก
ทางดานปญญา ปญญาตางหากแกกเิ ลส สมาธิไมไดแกกิเลสนะ ทานจะนอนตายอยูนั่น
เหรอ ทานไมเอาธรรมดานะ คือที่วาพูดอยางนี้จะวาทานพูดหยาบโลนไมมีนะ ความ
เด็ดของธรรมใหถึงกับความจริง ถามันถึงใจแลวมันถอยละ เราถาถึงใจยอมเลย นั่น ถา
ไมถึงมันซัดกันอยูนั้นนะ เพราะฉะนั้นทานกับเราจึงไมเคยพูดธรรมดา ทานรูนิสัย
ถาพูดธรรมดานี้เหมือนพอแมกับลูก ทานกับเราเหมือนพอกับลูก อยูธรรมดา
เหมือนพอกับลูก พอหันธรรมะเปรี้ยงทันทีเลย ทานไมมีออน ไมวาที่ใดเหมือนกันหมด
เลย ถาพูดธรรมะกับเราจะไมมอี อน เปรี้ยงๆ เลย ทางนี้ก็ซัด มันก็พอดีกันกับทางนี้ก็
หัวดื้อ ดื้อหาเหตุหาผล ถามันไมลงไมลงจริงๆ นะจิต คาราคาซังอยางนั้นละ สะเทินน้ํา
สะเทินบก จะลงไหนมันก็ลงไมได รอนไปรอนมา ถาลงใจปบนี้ผึงเลยทันที มอบหมดๆ
เปนอยางนั้น
ทานรูนิสยั นิสัยมันผาดโผน หาความจริงความจัง มีแตทานทั้งนั้น เพราะฉะนั้น
จึงเทิดทูนสุดหัวใจเลยพอแมครูจารยมั่น ตั้งแตขั้นสมาธินี้ไป ทานก็ซัดไลหมูลงเขียง
ถึงขั้นปญญาก็มันหลงสังขาร นั่นเห็นไหมละ คือเวลามันออกทางปญญามันไมนอน ทั้ง
วันทั้งคืนมันไมนอน มันนอนไมหลับ มันหมุนกันอยูตลอดเวลา มีแตรางกายนอน แต
จิตระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจนี้มันไมไดนอน มันหมุนติ้วๆ ซัดกัน
สุดทายก็ลุกขึ้นมา นั่งก็ฟด เดินก็ฟด สุดทายแจง ถึงขั้นมันออกแลวเปนอยางนั้น
นี่ถอดออกมาจากจิตตภาวนา เปนความจริง ความเพียรนี้เวลาถึงขั้นสติปญ
 ญา
อัตโนมัติแลวเพียรนี้ไมมี จะมีแตวาเพียรเพื่อพนทุกขเทานั้น แตเพียรระหวางทางไมมี
ไดรั้งเอาไวๆ มันหมุนของมันตลอดเวลา เดินจงกรมแตกอนเราก็เห็นในตํารามี
พระโสณะทานเดินจงกรม มีความเพียรกลา เดินจงกรมฝาเทาแตก ในตําราเราก็ฟงไป
จะลงความเชื่อก็ไมเห็นลง จะไมเชื่อก็ไมใช อยูธรรมดา มันยังไมปก ลึก มันยังไมเอา
จริงเอาจัง แตพอกาวถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตนิ ี้แลว นี่ลงแลวนะ ที่วาฝาเทาแตก ไม
แตกไดยงั ไง ลงทางจงกรมเมื่อไรไมมีเวล่ําเวลา เชาสายบายเย็นไมมีเลย เดินอยูอยาง
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นั้นตลอด กลางคืนเหมือนกัน กลางวันเหมือนกัน มันจะไมแตกไดยังไงฝาเทา ก็เดินอยู
ตลอด
ทีนี้ลงแลว มันลงตอนเจาของเปน แตเจาของไมฝาเทาแตก หากเปนพยานกัน
เวลามาพักฝาเทานี้มันออกรอนเหมือนไฟลนนะ ออกรอนหมดเลย โอะ ฝาเทาเราแตก
เหรอ ก็จับเทามาดูจริงๆ เอาเทามาดูก็ไมเห็นมันแตก พอลูบฝาเทา โห มันเสียว ทั้ง
เจ็บทั้งเสียว มันกําลังจะทะลุถงึ เนื้อ คือหนังมันบางพอแลว คําวาแตกไมไดแตกนี้นะ
มันทะลุเขาไปถึงเนื้อ ทานเรียกฝาเทาแตก นี้เราก็ยังไมถึง พอลูบนี้มันเสียวๆ โอ นี่ฝา
เทามันจะแตกนะนี่ ลงแลวลงพระโสณะ ทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก
ไมแตกไดยังไง ถาลงไดลงทางจงกรมแลวกี่ชั่วโมงไมเคยสนใจ ไมมีอะไรเขามา
ยุงไดเลย มีแตกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ เดินจงกรมนี่ตาฝาตาฟาง เดินซุมซามๆ
ชนปาโครม เอาออกมา คือตามันมืดหมด จิตมันไมออกไปทางตา มันหมุนอยูภายใน ที
นี้เวลาเดินไปซุมซามๆ เขาปาโครมคราม เอา เขาปาถอยออกมา คนเขาเห็นเขาจะวาบา
นะ ความจริงคือกิเลสกับธรรมฟดกันอยูภายใน เลยกลายเปนหูนหนวกตาบอด ไปที่
ไหนมันตาฝาตาฟางไปหมด คือจิตมันหมุนอยูภายใน
นี่ละความเพียรอัตโนมัติที่จะฆากิเลสใหมวนเสื่อเปนอยางนั้น ไมมถี อย ถึงขั้นนี้
แลวถอยไมไดเลย ตายก็คอขาดไปตามๆ กัน ใหถอยไมมี จิตถึงขั้นนี้ทเี่ รียกวาความ
เพียรอัตโนมัติ จากนั้นเปนมหาสติ-มหาปญญา ยิ่งเลยทีเดียว มันจะตายจริงๆ ก็ตอง
พักสมาธิ ตองหักเขามาพักดวยพุทโธ เราไมลืมนะ บังคับใหมันพักสมาธิเฉยๆ ทั้งๆ ที่
สมาธิก็ชํานาญเสียพอ แตเวลาจะบังคับเขามาพักสมาธินี้กําลังของปญญาแรงกวา มัน
ดึงออกทางดานปญญา มันไมยอมใหพัก เห็นวามาพักนี้ไมใชแกกิเลส ปญญาตางหาก
แกกิเลส มันก็หมุนทางดานปญญา ตองไดเอาพุทโธมาบังคับ
พุทโธนี้ถี่ยิบ คําวาเผลอมันพูดไมไดนะสติปญญาขั้นนี้ แตพอรามือนิดหนอย
พอสติออนปบมันจะวิ่งถึงปญญาทันที ปญญาออกทางนั้น ตองไดเขมแข็งตอคํา
บริกรรมพุทโธๆ เขมแข็ง แลวก็แนวลง จิตเขาสมาธิหยุดกึ๊กเลย งานการที่หมุนติ้วอยู
ทางดานปญญาหยุดหมด มีแตสมาธิแนว เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ สงบเย็น ได
กําลังเสียกอน บังคับไวนั้น ไมงั้นมันจะออกทางดานปญญา กําลังทางดานปญญายัง
หนักมากกวากําลังสมาธินะ แมจะมีความสุขความสบายขนาดไหนยังสูความเพลินทาง
ปญญาไมได
ทีนี้พอปลอยพับนี้ผึงเลยเชียว เหมือนกับมีดไดลับหินแลว คนมีกําลังวังชาแลว
ไมชิ้นนั้นแหละฟนนี้ขาดสะบั้นไปเลย แตกอ นไมทราบเอาทางสันทางคมลง แตเวลามัน
มีกําลังพอแลวใสฉับๆ ขาดสะบั้นๆ ทานจึงสอนใหพักสมาธิ ถึงไมไดงานก็ตองพัก เพือ่
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เอากําลังทางสมาธิออกทางดานปญญา เมื่อมันเดินผานมาแลวมันก็รูเอง เอาจนทะลุ
เลย มันหมุนของมันอยูตลอดเวลานี้จนเกิดความรําคาญเหมือนกันนะ โห นี่เราคิดไว
แตกอนเวลาจิตลมลุกคลุกคลาน ภาวนาไมไดเรื่องไดราว เราก็ปลอบโยนตนเองวา เอา
พยายามไปเสียกอนเถอะ เวลามีกําลังวังชาแลวมันจะคอยเปนคอยไป ราบรื่นไปเรื่อยๆ
ทีนี้ความเปนจริงกับความคาดคะเนไมไดเหมือนกัน บทเวลาถึงขั้นไดสติปญญา
แลวมันยิ่งไปใหญเลย วามันจะสบาย มันสบายอะไรมันไมนอนทั้งวันทั้งคืน มันสบาย
อะไรอยางนัน้ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไมมีสงิ่ ใดเหลือ ดังที่เรา
เคยวา แตไมสําคัญนะวาเฉยๆ ตอนนั้นกิเลสมันวาง สติปญญาคุยเขี่ยหาที่ไหนก็ไมเจอ
มันวางไปหมดเลย หือ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ ยัง
ไมไดสําคัญตนวาเปนอรหันตแหละ คือมันวางก็วาเอาตอนมันวาง สักเดี๋ยวกิเลสโผล
ขึ้นมาก็ซัดอีกๆ
จนกระทั่งถึงขั้นมันมวนเสื่อ พอมันขาดสะบั้นผางลงไปนี้ อรหันตนอยก็ไมถาม
อรหันตใหญก็ไมถาม ไปหมดทั้งสองเลย ไปดวยกันเรียบเลย นั่นเวลามันตัดสินใจของ
มัน สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทายผางทีเดียวหมดเลย ทีนี้ความเพียรที่หมุนตัวเปนเกลียวไมได
นอนทั้งวันทั้งคืนนั้นมันยุติเองนะ ก็งานเสร็จแลวจะไปทําอะไรอีกใชไหมละ พองาน
เสร็จมันก็ปลอยมือ ทํางานทําการอะไรมันก็ปลอยมือ อันนี้พองานเสร็จมันก็รูเองปลอย
มือพรึบ วางที่นี่วางหมดเลย ไมมีอะไรละที่นี่มาขวางใจ ขึ้นชื่อวาสมมุติเปนเครื่องขวาง
ใจ สมมุติคือกิเลส กิเลสนั้นแหละเปนตัวสมมุตโิ ดยแท ละเอียดขนาดไหนก็เปนกาง
ขวางคออยูนนั้ ละ พออันนี้มวนไปหมดแลวไมมอี ะไรมาขวาง ขึ้นชื่อวาสมมุติทั่วแดน
โลกธาตุไมมเี ขามาขวางใจ ที่ขวางใจก็คือกิเลสนั้นแหละ เทานั้นแหละ ปฏิบัติซิ
นี่พูดอยางสดๆ รอนๆ ใหผูฟงทั้งหลายฟง ออกมาสดๆ รอนๆ ไมไดลูบคลํา
เฉยๆ อานจากตํารับตําราแลวก็มาลูบคลําพูดกันไปๆ ไม วางั้นเลย เวลามาปฏิบัติมันรู
จริงเห็นจริงมันเปนสมบัติของตัวเปนลําดับ ภาคปฏิบัติรูเห็นอะไรเปนสมบัติของตัว
เปนลําดับ แตการจํามานี้ไมเปนสมบัติ มีแตความจํามันหลงลืมไปได แตถาธรรมชาติที่
เราปฏิบัติมันรูเห็นขึ้นมานี้เปนสมบัติของตนดวยๆ ละกิเลสไปเรื่อยดวย เปนอยางนั้น
มันมาเปนในใจแลวจะไปถามใคร มันก็ชัด พูดออกมาอยางฉะฉานไมมีคําวาสะทก
สะทานวาจะผิดไป
เรานี่รูสึกจะพิสดารอยูนะถาพูดถึงเรื่องปญญาก็ดี ปญญานี่พิสดารมากทีเดียว
ไมหลับไมนอนๆ จนพอแมครูจารยมั่นรั้งเอาไวๆ สวนมากมีแตทานรั้งเอาไว คือมัน
ผาดโผน ทานรูนิสัยผาดโผน เชนเรานั่งสมาธิตลอดรุงๆ ทานก็รั้งเอาไว ดังที่เราเคยพูด
สารถีฝกมา พอขึ้นไปกราบปบๆ ทานยกขึ้นมาแลว มาตัวไหนที่มันคึกมันคะนองมาก
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ไมฟงเสียงการฝกฝนของเจาของแลวเขาตองฝกทรมานเอาอยางหนัก ไมควรกินหญา
ไมใหมันกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก นั่นทานวา เอาจนกระทั่งมา
นี้ลดพยศลงๆ การฝกเขาก็ลดลงๆ จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานไดแลว การฝกอยางนั้น
เขาก็ยุติไป เพียงเทานั้นละทานพูด
แตเราเขาใจแลวทานพูด มันเสียดายดังที่วาละ ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไง อยากให
ทานวาอยางนั้นมันถึงไมรูจักประมาณ กนแตกมันยังไมรู ทานพูดเทานั้นละ เรียกวา
ทานรั้งเอาไว ถานั่งนั่งตลอด เอาจริงเอาจังมาก พอทานพูดอยางนั้น หยุด เราไมเคยนั่ง
ตลอดรุงอีกนะ นี่ยอมรับทานแลวนั่น พอทานพูดอยางนั้นจิตของเรานี่ก็เหมือนมา การ
ฝกทรมานก็สติปญญาฝกทรมาน ทีนี้เวลาจิตของเรามีความละเอียดเขาไปโดยลําดับไม
ดื้อดานไมคกึ ไมคะนองมาก การฝกทรมานก็ตองลดลงตามสวนๆ ถูกตอง พอทานพูด
อยางนั้นมันก็เขาถึงจิตเราปบเลย
เรานี้พิสดารอยู แตกด็ ีอยางหนึ่งเวลาออกพูดอยางนี้จะวาติดหรือไมตดิ มันไม
สนใจนะ ก็มันเบิกกวางมาพอแลวตั้งแตปฏิบัติ คุยเขี่ยขุดคนเอาเสียจน เรียกวามัน
พิสดารมากผาดโผนมาก การใชสติปญญาอะไรๆ นี้ผาดโผนมากเชียว เวลามาใชนี่มัน
ก็เปนประโยชนมากอยู การเทศนาวาการไมเคยคิดวาจะอัดจะอั้นจะติดจะคาเรื่องการ
เทศนาวาการ มันโลงหมดโลกธาตุนี่ พูดใหชดั ๆ เสีย มันจะเอาอะไรมาติดวางั้นเลย
เหลานั้นเปนสมมุติ อันนี้เปนวิมุตติผานไปหมดแลว มันจะไปติดอะไรละ พูดใหมัน
ชัดๆ อยางนี้
เพราะฉะนั้นจึงวาคําวาติดวาคาที่ไหนอยามาถาม ฟาดปากเอานะ ขอใหมี
เหตุผลเขามาเถอะนะ เหตุผลเขามาที่ควรจะหนักเบานี้มันจะออกรับกันทันทีๆ เลย ถา
ไมมีก็เหมือนไมมี ถาไมเกิดประโยชนนี้แมแตดึงออกก็ไมออก ครั้นจะพูดใหฟงอะไรนี้
ตอบรับไปแลวเปนประโยชนอะไรไมเกิด ไมเกิดก็เฉย ไมตอบ ถาควรจะออกนี้ ควรจะ
ทุมมันพุง ของมันเลย เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

