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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ยกเลิกกัน-ใหอภัยซ่ึงกันและกันเปนประโยชนอันใหญหลวง 
 เทศนสมัยที่ยังหนุมอยู เทศนสอนพระลวนๆ รูสึกเขมขนมากตลอดเลย ดู
เหมือนชั่วโมงกวาๆ เทศนสอนพระลวนๆ ที่วัดปาบานตาด เทศนบนศาลา ไมมีใครมา
ฟง มีแตเทศนสอนพระลวนๆ แกงหมอเล็กหมอจิ๋ว พอขึน้ปบก็ขึ้นหมอเล็กหมอจิ๋ว
พุงๆ เลย เมื่อวานมีโอกาสใหพระเปดฟงดู โถ มันรัวไปเลยเหมือนปนกล มันรัวไปเลย 
โอโห ขนาดนี้เชียวนะ คือเนื้อธรรมยังไมหมด แตลมหายใจหมด อันนี้สูดลมหายใจ
ดังฟวๆ ตอนนั้นยังหนุมอยู ไดชั่วโมงกวาๆ ตลอด เทศนเรงๆ เดี๋ยวนี้ไมไหวละ ยัง
เทศนไดอยูบางน้ีก็นับวาดีอยูนะ ตอไปมันก็เทศนไมไดละ มนัเหนื่อย  
 หลวงปูมั่นทานเทศนเปนบรรจงชา แตไมใชชาจริงๆ นะ ชากวาเรา เวลาทานเรง
ธรรมะขั้นสูงนี้ทานก็เร็วเหมือนกัน แตอยางไรก็ไมเร็วเหมือนเรา เร็วตามนิสัยของทาน 
เวลาทานเทศนธรรมะขั้นสูง เรงๆ เราธรรมะขั้นสูงน้ีมันมักเรงกวานั้นอีก อยางโยมแม
ไมไดหนังสือนะ อานหนังสือไมออก มาเรียนหนังสือทีหลังนี้นะ เทศนคงไมเคยฟงจาก
ใครละเทศนทางภาคปฏิบัตินะ ก็จะไดฟงจากเราเทานั้น เพราะไมปรากฏวาโยมแมได
ฟงเทศนจากพระกรรมฐานที่ไหนนะ เทศนอยูวัดบานธรรมดา ก็อานหนังสือใหฟง 
เทศนใหฟง โยมแมก็เคยฟงอยางน้ันตลอดมา 
 ทีนี้บทเวลามาบวชก็ไดฟงเทศนเราตั้งแตเร่ิมบวชเลย คงไมคาดไมคดิแหละ 
หากไดฟงอยางน้ันเรื่อยไป สุดทายจิตก็ลงๆ เร่ือย มันหากเปนของมันเอง คอยสงบเขา
มา สงบเขามาเอง โดยไมคาดไมคดิในขณะที่ฟงเทศนเรา แมลงลูกนี่กม็ีโยมแมลงเรา 
ลงโดยหลักธรรมชาติ ไมคาดไมคิดแตไหนมาละ หลักธรรมชาติจากธรรมที่เทศนไป 
เทศนก็เทศนตามหลักธรรมชาติ เพราะเทศนปฏิบัติไมไดออกไปไหน ตีเขามาๆ ไมได
ออกนทิานเรื่องนั้นเรื่องนี้ เทศนปริยัติทานพูดไปตามเรื่องนิทานบางอะไรบาง เร่ืองราว
ไปขางนอก ฟงเพลินไปขางนอกเสีย จิตมันไมเขาซิ เทศนภาคปฏิบัติมันไมไป ตีตะลอม
เขามาๆ ทีนี้จิตมันก็ฟงจอ เดี๋ยวก็สงบ  
 ก็มีโยมแมละที่ลงลูกชาย ธรรมดาแมกับลูกไมไดลงกันงายๆ นะ ตางคนตางถือ
สิทธิ์เต็มตัว ลูกก็ถอืสิทธิข์องลกู แมก็ถือสิทธิ์ของแม มันไมลงกันงายๆ แตสําหรับโยม
แมนี้ลงโดยหลักธรรมชาติ เราก็ไมเคยไดเลา เชนเที่ยวกรรมฐานอยางไรๆ นี้ โยมแม
ไมไดฟงเหมอืนบรรดาพี่นองทั้งหลายนะ ที่เราเที่ยวซอกซอนไปไหนมาไหนเราไมเคย
เลา ไมเคยพูด กับโยมแมนี่เปนเหมือนทั่วๆ ไป ไมไดเคยพูดในฐานะแมกับลูก ไมเคย
มี เวลาไปก็ฟงพรอมๆ กันไปเลย ที่จะไปเลาเร่ืองอะไรๆ ใหโยมแมฟงไมเคย  
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 การปฏิบัติเปนอยางไรตออยางไร ทุกขยากลําบากขนาดไหนโยมแมไมทราบ 
คือไมเคยเลา ไมเคยพูด ในฐานะแมกับลูกคุยกันนี้ไมเคยมี สําหรับโยมแมเราไมเคย 
ถาเขาไปก็เทศนเหมือนกันไปหมดเลย ที่จะไปนั่งคุยกับโยมแมไมเคยมี แลวก็มาฟง
เทศน เทศนตอนติดกนัมากเขาๆ ก็คือเทศนสอนคุณเพาพงา อันนั้นมันตั้งสามเดือน 
เกาสิบกวากัณฑละมั้ง เพราะเทศนทุกคืนๆ เวนวันไหนที่เราประชุมพระเราก็บอก วัน
พรุงนี้จะไมไดเขามา เราจะประชุมพระ เราก็เทศนสอนพระนั้นเสีย ถาไมอยางน้ันพอ
หกโมงเย็นจวนมืดเราก็เขาไปในครัว ทานปญญาเปนคนติดตามอัดเทปจากเรา  
 เทศนโยมแมก็ไดฟงทุกวันๆ ติดกนั ทีนี้ฟงมนัฟงภาคปฏิบัติซิ ทางดานจิตใจ 
มันไมไดไปที่อื่น เทศนมันก็เปนหลักธรรมชาติของการปฏิบัติ จะรูธรรมเห็นธรรมรูที่
ไหนก็รูขึ้นจิต นั่น ทีนี้เวลาพวกเพาพงากลับไปแลวก็นิมนตใหเราไปเทศนใหฟง ไมมี
แขกมีคนกต็าม ถาอาจารยวางแลวนิมนตเขามาเทศนใหแมฟงบาง ฟงเทศนอาจารยนี้
ไมเคยพลาด จิตนี้สงบทุกวันเลย ไมมีครั้งใดที่จติไมสงบ พอเริ่มเทศนจิตก็เร่ิมจอเขา
ไป เราก็เทศนเร่ือยเลย ไมตองบังคับ วาอยางนั้นนะ คือจติสงบเอง เสียงธรรมนั่นละ
เขามาดังแววๆ ในจิต มันสืบเนื่องกันความรู มันก็จออยูกบัธรรม จอกับธรรมก็ถอย
ลงๆ แลวเขาสูความสงบ เปนเอง 
 นิมนตใหเราไปเทศน แตเราก็ไมไดไปนะ คือตอนนั้นแขกยังไมมมีาก เขาไป
เทศนในครัวสอนโยมแมกับพวกเพาพงา คุณหญิงสงศรีบางใครบางมาฟงดวยกัน นั่น
เทศนติดกันทุกคืนเลย โยมแมก็ไดกําลังใจตอนนั้น เทศนทีไรไมเคยพลาด พอเริ่ม
เทศนจิตก็เร่ิมจอแลวก็ลงแนว แนวเลย ทุกครั้งๆ ถาหากวาทําลําพังตนเองแลว โอย 
นั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง มันดื้อจติ วาอยางน้ันนะ จิตมันดื้อ พอไดฟงธรรมนี้ลง ไม
ตองบังคับ เปนเอง พูดขึ้นมาก็รูวาจิตเปนเอง ไมมีคาดมีเดา เทศนนี้ก็เทศนธรรมะก็มี
แตตีตะลอมเขามา ตะลอมเขามา จิตฟงแลวก็ถอยลงๆ สงบแนวลงไป 
 ตอนจะตายเราไมเคยไปนั่งกุฏิโยมแมสักทีนะ แมกับลูกนั่นแหละแตไมเคยไป
นั่ง อยางมากก็เดินเขาไปหนากุฏิ เปนอยางไรละอาการการเจ็บการปวย ถาไมใชการ
เจ็บปวยไมไป ถาเจ็บปวยก็เขาไปถาม ก็ลูกอยูขางใน เราก็ไปยืนหนากุฏิเทาน้ัน ไปถาม
เปนอยางไรๆ ตอนสุดทายนี้จวนตัวเขามาแลว โยมแมเปนอยางไรละ อาการนี้จวนแลว
นะ เราก็บอกตรงๆ จะไมกี่วัน บอกเลยละ อาการหนักมากเขาแลว แลวจิตใจโยมแม
เปนอยางไร  
 นั่นละเราไดฟงเสียงโยมแมพูดอยางชัดเจนเลย จับไดทันที เร่ืองรางกายเปน
รางกาย เร่ืองจิตใจแมไมมีปญหาอะไรเลย มันผองใสตลอดเวลา แจวอยูเชนนั้นตลอด 
ไมเคยหวั่นกับรางกายความเจ็บไขไดปวยหนักเบามากนอยเพียงไรนั่นเลย วาอยางน้ัน 
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จิตเปนอยางน้ัน จิตแมไมหว่ัน วาอยางน้ัน เขาใจทันที แลวเวลาจะไปในเชาวันนั้นก็
บอกลูก นี่แมจะไปวันนี้แลวนะ แมจวนเต็มที่แลว ตอนเชา พอแปดโมงกวานิดหนอย
โยมแมก็เสีย เสียดวยความสงบเงียบไปเลย แมจะไปนะ บอก พอวาอยางน้ันก็ไมนาน 
คอยสงบลง เงียบไปเลย ก็สมกับที่วาจิตแมมีความสงบผองใสอยูตลอดเวลา  
 แมรางกายนี้จะออนเพลยีขนาดไหนก็ตาม แตจิตไมเคยลดละความสงบเย็นใจ
และผองใส อยูอยางน้ันตลอด ไมเคยหวั่นกับเรื่องรางกายเจ็บนั้นปวดนี้อะไรเลย กไ็ป
อยางสบายโยมแม ไมเสียทีที่ไดบวชโยมแม แลวก็ไดอรรถไดธรรมจากเราเปนผูสอน
เสียดวย สวนโยมพอไมไดอบรม ตอนนั้นเรากําลังขึ้นเวทีฟดกับกิเลส ไมมีเวล่ําเวลามา
เยี่ยมบานเลย โยมแมกเ็หมือนกันตอนนั้น ก็มาตอนที่เราเอาโยมแมบวชนี้ละ จึงได
อบรมสั่งสอนเรื่อยมาจนกระทั่งโยมแมส้ินไป ไมขาดวรรคขาดตอนในการอบรม เพราะ
แขกคนไปเรื่อย และเขาไปเทศนเร่ือย ฟงเร่ือยตลอด  
 สวนโยมพอนั้นเสียเสียกอน ตั้งแตเรากําลังเรงความพากเพียรอยู ดูเหมือนจะ
เปนพรรษาที่ ๑๑ ละมงั นั่นละเปนเวลาที่กําลังเรงความเพียร ไมเกี่ยวกบัใคร แตมันก็
บันดลบันดาล เร่ืองจิตนี้มันไปถงึกันนะ เราก็อยูนูน นั่งภาวนาปรากฏแลว ตอนเชามาก็
บอกวา เออ โยมบิดาถาจะเสียแลวแหละ จําวันนี้ไวนะ ปรากฏชัดเจนเรียบรอยแลว 
แลวเขาจะสงขาวมา ก็มาจริงๆ ตรงเปงเลยกับวันนั้น เสียวันนั้น นี่มันไปถงึนะ  
 เราจึงอยากใหพี่นองทัง้หลายไดบําเพ็ญ ใหมองดใูจตนเองบางนะ ของเลิศเลอ
อยูที่ใจ บอกชัดเจน ของเลวที่สุดก็อยูที่ใจ เวลานี้ใจมักจะเลว และเลวที่สุดคือธรรมเขา
ไมไดเลย มแีตกิเลสทํางานในหัวใจของเรา มันหมุนของมนัตลอดเวลา นี่ละที่วากิเลส
ทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัต ิ หัวใจสัตวทั่วโลกนี้กิเลสทํางานอยูบนหัวใจโดย
อัตโนมัต ิ ที่เจาของไมทราบเลย วากิเลสตัวเปนภัยแกตนเองนั้นทํางานอยูบนหัวใจ
ตัวเอง ไมด ู มันพาดีดพาดิ้นไปไหนก็เปนเรื่องของเราไปเสีย กิเลสมาเปนเราเสียอยาง
เดียว คิดเรื่องใดๆ ดีใจก็เปนเรา เสียใจก็เปนเรา แลวจะตําหนิติโทษกันทีต่รงไหน มัน
ไมไดขัดกับกิเลส มีแตคลอยตามกิเลสตลอดเวลาโดยไมรูสึกตวั 
 จิตเพลิดเพลินในเรื่องใดมันก็เพลินไปตามเรื่อง เปนกิเลสเราเพลินไปเสีย 
กิเลสมาเปนเรา ดีใจก็วาเราดีใจ เปนกิเลสพาใหดีใจ พาใหเสียใจ มันทํางานของมัน
เปนอัตโนมัตินะ ตาหูจมูกล้ินกายสัมผัสสัมพันธกับอะไรกิเลสจะออกหนาๆ ทํางานเปน
อัตโนมัติของมันโดยไมตองบังคับ หากเปนของมันเอง อันนี้เราก็ไมรูแตกอน ตอเมือ่ได
ภาวนาเขาไปมากเขาๆ ระงับดับความคิดทั้งหลายซึ่งเปนอารมณของกิเลสน้ีใหลดลงๆ 
จิตคอยสงางามขึ้นมา สงางามขึ้นมา ผองใสขึ้นมา  
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 ทีนี้อารมณของกิเลสกับใจก็เร่ิมเขาใจกันแลววาเปนขาศึกของกันและกัน ทีนี้
เมื่อเร่ิมเขาใจมันก็เขาใจหนักเขา จิตก็จดจอกับขาศึกคือกิเลส มันจะออกแงไหนมุมใด
ทีนี้คอยจองคอยมอง ทราบแลววามันเปนตัวผูราย พูดงายๆ วาอยางน้ัน แตกอนไมรู 
นี่ละเรื่องธรรมจึงอยากใหพี่นองทัง้หลายไดภาวนาดูหัวใจตนเองบางเถอะ คือหัวใจน้ี
เปนมหาเหตุ เหตุใหญทั้งสอง เหตุทางกิเลสทํางานบนหัวใจสัตว ทรมานสัตวโดยไมรู
เนื้อรูตัวเลย เหมือนควายตัวหนึ่ง นั้นก็คือกิเลสมันทํางานอยูบนหัวใจ พาคิดพาปรุงยุง
เหยิงวุนวาย ใหดีดใหดิ้นตลอด เราไมรู เราว่ิงตามมันตลอด  
 ก็วาเรายุงเรายาก เราไมสบายอะไรก็วาเราไมสบาย กิเลสมาเปนเราเสียอยาง
เดียวจึงไมเห็นโทษของกิเลส คิดเทาไรยุงเทาไรก็พอใจยุง จนกระทั่งนอนไมหลับก็ยงัไม
รูโทษของมนั เพราะคิดมาก คิดในอารมณที่ไมดีถงึขนาดนอนไมหลับ ก็ไมทราบวา
อะไรมาทําใหนอนไมหลับ ก็มีแตมันคิดมากยุงมาก เราคิดเรายุงไปเสีย ทีนี้เวลาอบรม
ทางดานจิตใจเขาไปมันระงับอาการเหลานั้น เพราะฉะนั้นจึงตั้งจุดไวใหจิตอยูกับจุด
เดียว เชนภาวนาใหถือคําบริกรรม เอาคําบริกรรมเปนจุดยืนของจิต ใหจติยึดอยูกับคาํ
บริกรรม แลวสติติดแนบกันไมใหเผลอ ใหคิดอยูกับคําวาพุทโธ นั้นละคืออารมณของ
ธรรม  
 จิตเมื่อเกาะกับอารมณของธรรม จะสรางความเย็นขึ้นโดยลําดับ แตเกาะอยูกับ
อารมณของกิเลสแลวจะวุนวายไปเรื่อยๆ เปนทุกขไปเรื่อยๆ หาความสงบไมไดเลย 
เร่ืองของกิเลสไมพาใครใหสงบ พาใหยุงไปเรื่อย จนกระทั่งไมไดสติสตงั เปนเรื่องของ
กิเลสทั้งนั้น ทีนี้เวลาเราอบรมเขาไป เราตั้งจุดที่วาน้ี คําบริกรรมพุทโธมากเขาๆ จิตกับ
พุทโธอยูดวยกัน นั่นละเปนอารมณอันเปนคุณของใจ คือความคิด คิดกิเลสก็ได คิด
ธรรมก็ได เมื่อคิดกิเลสก็เปนฟนเปนไฟไปเรื่อยๆ เพลิดเพลินไปเรื่อย เมื่อคิดกับธรรม
ใจก็คอยสงบตัวเขามาๆ เชนวาคําบริกรรมคําใดก็ตามนั้นแลธรรม จิตเกาะตรงนั้นแลว
จะเริ่มสงบเย็นเขามา เย็นเขามาเรื่อยๆ 
 จนรูชัดเจนวาจิตหยุดทํางาน ไมคิดไมปรงุอะไรเลย มีแตความสงางามอยู
ภายใน หยุดจากการคิด ชมความผองใส ความสงางามของตวัเอง นี่เปนสุขแลวนะ ทีนี้
เราเรงเขาไปเรื่อยๆ มีกําลังมากเขาๆ ยิ่งสงบมากเขา อารมณของกิเลสไมคอยกวนใจ
ละที่นี่ มีแตอารมณของธรรมบํารุงจิตใจใหสงางามขึ้นเรื่อยๆ นั่นละคําวากิเลส คําวา
ธรรม ธรรมเปนอยางที่วาน้ี กิเลสพาใหคิด ใหเสียคนไป ถาเร่ืองธรรมสงเสริมจติใจให
มีความสงบเย็นใจ  
 เวลาทําไปๆ หนักเขาๆ ความคิดเรื่องของกิเลสไมอยากคิดแลว แตกอนไมคิด
ไมได มันอยาก ไมอยากคิดไดอยางไร ก็มันอยากคิดอยูแลว อยากรูอยากเห็นอยางน้ัน
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อยางน้ี มีแตอยากตลอดเวลา ดึงไปเรื่อย ใหคิดใหปรุงไปเรื่อย ยุงเหยิงวุนวายขนาด
ไหนจนจะเปนจะตายก็ไมรูเนื้อรูตัว นี่ความคิดของกิเลส ทนีี้ความคิดของธรรมเราคิด
ไปมากเทาไรๆ ทางนี้ยิ่งสงางาม สงบลงๆ ถึงขั้นที่หยุดกึ๊กก็หยุด ทั้งๆ เราบริกรรม
พุทโธๆ อยูนั้นแหละ 
 ทีนี้พอจิตอิม่ตัวในขั้นนั้นแลวเขาสูความสงบแนบลงไปเลย เงียบ ความคิดถึง
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมเงยีบไปเลย เหลือแตธรรมคือ เอกจิต เอกธรรม เอกัคคตารมณ มี
อารมณอันเดียว คือรูอยางละเอียดเทานั้น ทีนี้พอถอยออกมาปบเราก็เอาพุทโธจับเขา
ไปอกี มันกเ็สริมเขาไปอีก เพิ่มกําลังขึ้นไป ทีนี้จติไมเคยคิดเคยเห็น นี่ละที่วาใหดูจิต 
ภาวนาใหดูจิต มันจะบอกในตัวเองทุกอยางอยูในนั้นหมด จิตเบาบางจากอารมณ
ทั้งหลายที่เคยเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองนั้นมันจะเบาไปๆ อารมณของธรรมที่เปน
คุณตอจิตใจนี้จะสงางามขึ้นภายในใจ จิตใจเย็นสบายๆ บางทีจนอัศจรรยตัวเองเวลา
มันสงบมากๆ เพียงขั้นสงบเทานั้นก็อัศจรรยแลว ไมใชธรรมดา จิตสงบเย็น อยูที่ไหนก็
สบายหมด ถาจิตไมวุนเสียอยางเดียวเทานั้น ธรรมทานไมพาวุน พาสบาย 
 นี่เราพูดถึงขัน้ของจิตใหนักภาวนาทั้งหลายฟง เรงทางสมาธิมีมากขึ้นๆ จิตยิ่ง
แนนหนามั่นคง ไมคอยหวั่นไหวกับอะไรงายๆ ไมคิด ไมยุง อยูกับความสุขความสงบ
เย็นใจนี้ตลอด เอิบอิ่มอยูนั้นตลอด นี่ละอารมณของธรรมหลอเล้ียงใจเปนอยางน้ัน ทีนี้
หนักเขาๆ สําหรับผูตั้งใจ เชนพระซึ่งเปนนักบวชมุงมรรคผลนิพพานจริง ทานก็ยิ่งเรง
ของทาน ทางสมาธิมีความแนนหนามั่นคงแลวเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยาก
ปรุงเร่ืองราวอะไรซึ่งเคยคิดเคยปรุง แนวอยูนั้นอันเดียวสบาย 
 ที่ทานวาติดสมาธิ จิตมนัติดความสงบไมอยากคดิอยากปรุง คิดทางกิเลสก็ไม
อยากคิด คิดทางธรรมะธัมโมก็ไมอยากคิด คิดทางธรรมะนั้นหมายถึงปญญาจะออก 
มันก็ขี้เกียจไมอยากคิด ทีนี้พอดงึออกจากความสงบนี้ ออกไปทํางานมันไมอยากออก
ในเบื้องตน มันวากวนใจ ไมสบาย แนวอยูนี้สบายดี นี่เรียกวาจิตติดสมาธิ อยางพอแม
ครูจารยมาลากเราออก เอาตรงนี้ละ บทเวลาทานจะเอากับเรา คือนิสัยพอแมครูจารย
มั่นนี้ โอย ทานทราบเรื่องนิสัยของใครจะควรปฏิบัติอยางไรตอผูใดนี ้ ทานทราบ
ละเอียดมาก กับเรานี่ทานไมเคยพูดธรรมดานะ คุยกันธรรมดานี้เหมือนพอแมกับลูก
คุยกัน สนิทกันขนาดนั้น แตพอหันทางดานธรรมะนี้ทานเปรี้ยงออกมาเลยนะกับเรา ไม
มีออน  
 ที่ทานขนาบออกจากสมาธิก็เหมือนกัน ถกเถียงกันเสียจนพระแตกมาเต็มใตถุน
ศาลา ไมลงกัน ไอเราก็ติดสมาธิ มนักม็ีรสมีชาติ มีเหตุมีผลที่ควรติด มันก็เถียงกบัทาน
ละซิ ทานก็จะลากออก มนัจะนอนตายอยูในสมาธินั่นเหรอ ขึ้นเลย ขึ้นนอนตายเลยนะ 
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นั่นละเรียกวาเด็ด จะวาคําหยาบโลนไมไดนะ น้ําหนักของธรรมทาน แตโลกตองคดิวา
พูดสกปรกหรือพูดดพุูดดาพูดอะไร นั้นเปนเรื่องของกิเลสที่ชอบจะยออยางเดียว 
ตําหนิไมชอบคือกิเลส 
 พอทานเอาหนักๆ เขาก็ซัดกันเทานั้นซิ ทานบอก สมาธินี่นอนตายอยูเหมือนหม ู
แลวความสุขในสมาธินี้นะเทียบแลวมันเหมือนกับเนื้อติดฟน เนื้อติดฟนมันเอา
ความสุขมาจากไหน เพียงเทานั้นละความสุขในสมาธิ ทานวา ทีนี้ทานก็เนนเขาไปอีกวา
ฟาดสมาธิทัง้หมดใหเปนสมุทัยเลย เปนกิเลสทั้งหมดเลย ทานเอากับเรา ทานเอาอยาง
หนัก สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทงทานรูไหม รูไหมขึ้นเลย นี่ทานจะใหโละทิ้งหมด
สมาธินี้ ใหเอาทางดานปญญามา เราก็เถียง มีชองตรงไหนพอเถียงมันก็เถียงกันถกกนั 
เพราะถกหาเหตุหาผล ไมใชถกดวยทิฐิมานะนี่นะ 
 พอทานซัดลงไปถงึสมาธเิปนสมุทัยนี้มันก็ซัดกันตรงนี้ พอลงจากนั้นแลวยังไป
ตําหนิตัวเอง ทั้งๆ ที่เราไมไดมีทฐิิมานะจะเอาแพเอาชนะกบัทานนะ ถึงอยางน้ันมนัก็
ยังลงไปวิตกวิจารณ นี่ละเริ่มแรกที่ปญญาจะออกนะ เออ ทําไมเราก็มาอยูกับทาน มอบ
กายถวายตัวทุกส่ิงทกุอยางกับทาน ใหเฆี่ยนใหตีไดทุกแบบ แตวันนี้ทําไมจึงมาถกเถียง
ทาน เหมือนแชมเปยนอยูบนเวทีนา เจาของวาเองนะ วาเจาของเฉยๆ ทิฐิที่จะตอสูกับ
ทานอยางน้ันไมมีละ ทาํไมมันรุนแรงนักนะวันนี้ คือตางคนตางมีเหตุมผีลตามขั้นภูมิ
ของตน เหตุผลของเราก็พวก ก.ไก ก.กา เหตุผลของทานกป็ริญญาเอก ดอกเตอร วา
งั้นเถอะ มันมี ก.ไก ก.กา มันก็เอา ก.ไก ก.กาฟดกับทานละซิ 
 แลวก็มาลงใจ ถาหากวาไมเชื่อทาน คือเรายังเชื่อสมาธิของเรา ถาไมเชื่อทานจะ
มาหาทานทําไม ถาวาตัวเกงกไ็ปบําเพ็ญเฉพาะตัวเองซิ มาถกมาเถียงทานทําไม ความรู
ในฐานะเปนอาจารยกับความรูของผูมาศึกษามันตางกันอยางไร นี่ละเอากัน ทานเปน
ความรูของอาจารยชั้นเอกแลว ความรูของเรา ก.ไก ก.กา ไปถกเถียงดวยความรู
ความเห็นความสําคัญของตนวาถูกตอง ไดอยางไร ทานวาอยางไรฟงทานซิ จากน้ันก็
เปลี่ยนละ ออกละที่นี่ ออกจากสมาธิ ที่มันไมอยากคิดอยากปรุงเร่ืองสติปญญา ปด
ออก  
 ทีนี้เอา กาวเดินตามทานซิ พอกาวออกตามทานนี้เอาละนะที่นี่ พอปญญาเริ่ม
ออก มันเริ่มรูแปลกๆ ตางๆ ขึ้นมา ทุกส่ิงทกุอยางอยูในสมาธิไมเคยรู พอออกทางดาน
ปญญา มันก็รูแปลกๆ ตางๆ ทําใหดูดดื่มเรื่อยๆ ทีนี้ก็หมุนเลยละทางดานปญญา 
จากน้ันก็ยอนเขามาหาสมาธิ เออ สมาธินี้มันนอนตายเฉยๆ อยางพอแมครูจารยมั่นวา
นั่นแหละ ปญญาตางหากพาแกกิเลส ทีนี้มันก็จะไปแกแตกิเลส มันตําหนิสมาธิ เลยจะ



 ๗

ไมสนใจ ฟาดทีนี้กลางคนืก็ไมนอน กลางวันก็ไมนอน เวลามันออกทางดานปญญามัน
เพลินนะ  
 แลวกลับขึ้นไปหาทานอีก นี่ที่พอแมครูจารยวาใหออกทางดานปญญา เวลานี้
มันออกแลวนะ มันออกอยางไร ทานก็วา ก็มันไมไดนอนทัง้วัน บางคืนไมไดนอนเลย 
กลางวันก็ไมไดนอน มันหมุนติ้วๆ ตลอดเวลา นั่นละมันหลงสังขาร คือถามันพิจารณา
เกินไปมันเปนสมุทัยแทรก เราไมรูนะ ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั้นละบาหลงสังขาร เอา
อีกละนะ หมอบนะคราวนี้ไมเถียง มันก็เอาของมันจนไดนั่นละ จนกระทั่งมันพิจารณา
จะเปนจะตายจริงๆ ก็ยอนจิตเขามาสูสมาธิ พักสมาธิเสียกอน พอพกัสมาธิแลวก็ออก
ทางดานปญญา  
 ทีนี้เวลาออกทางดานปญญาเปนงานที่ผาดโผนโจนทะยานมากนะ .งานไมหยุด
ไมยั้ง ไดร้ังเอาไว คําวาความเพียรไมมี มีแตไดร้ังเอาไว คือมนัผาดโผนมาก ดูดดืม่มาก 
เพลินในการฆากิเลส มีเทาไรมันฆากันดวยปญญาตางหาก ไมไดฆาดวยสมาธิ มัน
เห็นชัดๆ เออสมาธินี้สงบขนาดไหนมันไมไดฆากิเลสแมตัวเดียว ปญญาตางหากเปน
เครื่องฆากิเลส ทีนี้มันก็หมุนทางดานปญญา เลยไปใหญเลย จนไปเต็มเหนี่ยวมันจะ
ตายจริงๆ ยอนเขามาพักจิต ร้ังไวในสมาธิ ถงึขนาดเอาพุทโธไปบังคับนะ เอาพุทโธๆ 
ไมใหมันเคลื่อนจากนี้ เคลื่อนจากนี้มันจะโดดออกทางดานปญญา ตองบังคับเอาไว พอ
เขาแลวก็ออก มันไมจะเปนจะตายจริงๆ มันไมยอมเขานะความเพลินทางดานปญญา  
 นี่ละที่นี่พอเขาถึงขั้นสตปิญญาขั้นนี้แลว นั่นละมันเริ่มเห็นสติปญญานี่ทํางาน
โดยอัตโนมตัิ ฆากิเลสโดยอัตโนมตัิ แตกอนกิเลสทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติ ดังที่
เราๆ ทานๆ เปนอยูนี้เอง คิดแงไหนๆ มีแตกิเลสทํางานๆ ทั้งหมด กิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน แมเชนนั้นสัตวแมรายเดียวก็ไมรูนะ ทีนี้พอปญญาขัน้นี้
ขึ้นแลวมันรับกัน อยูที่ไหนมีแตหมุนติ้วๆ ฆากิเลสตลอดเวลา ไมวาอิริยาบถใด เวนแต
เวลาหลับ นอกจากนั้นเปนเวลาสติปญญาห้ําห่ันกับกิเลสตลอดไปๆ แลวก็หมุนติ้วเสีย
ดวยนะ คิดดูซิไมอยากพักสมาธิ นอนตายเฉยๆ มันวาอยางน้ัน ฆากิเลสมันฆาดวย
ปญญา มันกห็มุนทางดานปญญา 
 ทีนี้เมื่อมันเปนอยางน้ันแลว สติปญญาทํางานฆากิเลสน้ีมันก็เปนอัตโนมัต ิ เปน
เอง แตกอนมีแตกิเลสทํางานเปนอัตโนมัติบนหัวใจของเรา ทีนี้พอธรรมมีกําลังมาก
แลว สติปญญามีกําลังมากแลวมนัจะหมุนฆากิเลสตลอดเวลา ไมวาอยูทีใ่ดๆ จะมีแต
การฆากิเลสตลอดไปเลย นี่เรียกวาจิตทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติ มันก็ทราบกันละที่นี่ 
จากน้ันมามันก็หมุนตลอด มีแตฆากิเลสตลอดไปเลย สุดทายจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น
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ไปหมดจากหัวใจ ไมมีอะไรจะฆา ไมมีอะไรจะสังหารกันแลว การตอสูกันไดส้ินสุดลง
แลว ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมันจาขึ้นมา 
 ทีนี้สติปญญาที่หมุนตัวเปนธรรมจักรนี้ มันยุติไดโดยหลักธรรมชาตินะ ในเวลา
มันหมุนนั้นบางทีเจาของรําคาญเจาของเหมือนกัน สติปญญานี้แตกอนมันไปอยูทีไ่หน 
บทเวลามีกําลังขึ้นมามากแลวมันถึงหมุนไมหยุดไมถอยมันเปนยังไง วนัไหนมันจะได
พกัผอนสกัที เราคิดไวแตตนวาเวลามันลมลุกคลุกคลานก็พยุงตนไปหรือปลอบโยนตน 
เอาถูไถไปเสียกอนแหละ เวลานี้ยังไมไดกําลังวังชา ตอเมื่อจิตใจมีกําลังวังชาละเอียด
เขาไปเทาไรๆ  จิตจะมคีวามสงบแนวลงไปและละเอียดลงไปเรื่อย จะเบาลงไป มนัจะ
เบาลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกิเลสส้ินไปจากใจ มันคาดเอาไวนะ แตมันไมใชความจริง  
 พอมันไดที่แลวนี้ กิเลสกับธรรมฟดกันนี้ยิ่งงานหนักงานหนา ไมมีเวลาหยุดยั้ง
เลย นอนกลางคืนนอนไมหลับนะ ตลอดรุงเอาเฉยๆ มันไมหลับ เพราะมันหมุนตัว 
นอนอยูกิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจ มันหมุนของมันตลอด เรานอนก็มีแตราง
เฉยๆ หัวใจน้ีกับกิเลสมันฟดกัน มันไมไดนอนนะ สุดทายก็ลุกขึ้นมา ลุกขึน้มานั่งสมาธิ 
มันยิ่งหมุนใหญเลย จากนั้นก็ลงเดินจงกรม ลงไปไหนก็มีแตหมุนอยูภายในๆ สุดทายก็
สวางขึ้นมา เออวันนี้ไมหลับเลย 
 พอวันหลังสวางจาแลวเปนกลางวันมันยังไมยอมหลับอีก หมุนตลอดเลย เออ
เราน่ีมันจะตายแลวนะ แตกอนก็วาจิตใจละเอียดลออเทาไร งานการจะลดนอยลงไปๆ 
จะสบายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งที่สุดของจิต ทีสุ่ดของธรรม ทีนี้มันไมไดเปนอยางนั้น 
ความจริงกับความดนเดามันตางกัน มันหมุนของมันตลอดๆ สตินี้หมุนตลอดเลย คํา
วาเผลอไมมี ขณะไหนสติปญญาอตัโนมัติจะเผลอตัวไมมีเลย เปนหลักธรรมชาติของ
มันเอง จากนั้นมันก็กาวเขาสูมหาสติ-มหาปญญา อันนั้นยิ่งละเอียด ซึมไปเลย กิเลสจะ
แย็บมาตรงไหนมันขาดสะบั้นไปพรอมกันๆ นี่จึงเรียกวาสติปญญามีกําลังกลา กิเลสมี
แตคอยขาดสะบั้น โผลหนามาไมไดเลย ถึงขั้นสติปญญามีกําลังกลาแลวกิเลสตัวไหนจะ
โผลขึ้นมานี่ขาดสะบั้นไปทันทีทันใดๆ 
 นี่ละเรียกวาธรรมทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติ มนัก็รับกันไดกับกิเลสทํางานบน
หัวใจเราโดยอัตโนมัติ ทีเ่รายังไมรูภาษีภาษา พอธรรมไดเกิดขึ้นแลวเปนเครื่องรับกัน
ทันที วา ออ ธรรมทํางานฆากิเลสก็เปนอัตโนมัติเหมือนกัน อยาวาแตกิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวเปนอัตโนมัติเลย ธรรมก็เหมือนกัน เมื่อมีกําลังแลวฆากิเลสโดยอัตโนมัติ
เหมือนกัน  นั่นมันก็รูละที่นี่ นี่ละมันหมุนติ้วๆ ไปเตม็สัดเตม็สวนแลว จนกระทั่งกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปหมด ใหเห็นประจักษใจ ไมถามใครเลยละ สนฺทิฏฐิโก ความรูเองเห็น
เองขั้นสุดยอด กิเลสขาดสะบั้นก็เปน สนฺทิฏฐิโก รูประจักษตัวเองแลวถามใคร นั่น 
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 พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว ถาพูดวาโลกก็เปนคนละโลกแลว โลกวัฏวน 
กับโลกวิวัฏวน คือโลกไมหมุน ถาเราเรียกนิพพานวาโลกนะ มันเปนคนละโลกไปแลว 
ทีนี้จิตก็หยุดหมุน จะทํางานอะไรอีกไมมี แลวเจาของก็รูวางานเจาของสิ้นสุดลงแลว ไม
มีอะไรที่จะทาํ ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺ
ตายาติ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่จะควรทําคือการแกกิเลสไดทําเสร็จเรียบรอย
แลว งานอื่นใหยิ่งกวานี้ไมมี มันก็ยุตติั้งแตนั้นมา  
 ทีนี้กิเลสตัวใดที่จะมาแฝงขึ้นไมมี จึงเรียกวาหมด ถามันยังมีอยูสตางคหนึ่งสอง
สตางค มันก็จะบอกวา โอย ยังอยูสองสตางค นีม่ันหมดเลย ในกระเปาฉีกกข็าดเฉยๆ 
ไมมีเงิน ทีนีเ้ราจะไปคนอะไรก็รูกันอยูแลววามันหมด คนหาอะไร ขาดสะบั้นลงไป นั่น
แหละเปนเรื่องทีอ่ัศจรรยเกินคาดเกินหมาย เปนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของจติเอง 
เราไมไดคาดหมาย เหนือความคาดหมายทุกอยางเลย ขนาดที่วานํ้าตานี้รวงทันทีเลยนะ 
มันอัศจรรย แลวมันเปนโลกใหมขึ้นมาในหัวใจดวงนี้ โลกเกาที่เราเคยจมมาตั้งกปัตัง้
กัลปมันเปนอยางไรๆ มนัก็รูมาหมด  
 พอถงึขั้นตดัโลกทั้งหมด จะไมใหสืบตอตอไปเรื่องการเกิดแกเจ็บตายเพราะ
กิเลสทํางานนี้ไมมี เพราะกิเลสส้ินซากลงไปแลวไมมีใครพาทํางานใหเกิดแกเจ็บตาย  รู
ชัด ส้ินสุดแลวที่นี่ การเกิดตายของเราไมมีอีกแลว มันรูชัดๆ อยางน้ัน มันมีสายมีเงื่อน
ตอมา ละเอียดขนาดไหนมันก็ตามกันมาๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นลงไป หมดแลวเรื่อง
เชื้อที่จะพาใหเกิด ก็คอืกิเลสตัวละเอียดนั้นแหละ พอมันสิ้นสุดลงไปแลวก็หมดขาด
สะบั้นลงไป จึงวาฟาดินถลม ธรรมดาแลวฟาดินเขาก็อยูของเขา เขาไมไดถลม มนั
เปนอยูที่ระหวางกายกับจิต กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนี้กายนี้มันไหวทันที  
 นั่นละวาฟาดินถลม กายไหวผึงเลยทันที สะดุงเลย เหมือนฟาดินถลม จากน้ันก็
จาขึ้นมา กิเลสตัวเสนียดจัญไรขาดสะบั้นลงไปแลวมันก็จาขึ้นมาเลย นี้ละความรู
ประเภทนี้ละที่จะนํามาสอนโลก มันสอนไดอยางไร มันรูแลวนั่น โอโหถึงขนาดนี้แลว
ความรูความเปนของจิต ถึงขนาดนี้แลวเราจะไปสอนใครได ไมมีใครเชื่อ สอนทีไรเขาก็
จะหาวาบา ทั้งๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลกน้ันแหละ นี่มันออนใจนะ  
 พอถงึขั้นนี้แลวมันทอถอยไปหมดเลย เรียกวาทําความขวนขวายนอย ดัง
พระพุทธเจาทานจะสอนโลก ทานทรงมีความขวนขวายนอย ก็เพราะวาภาระที่สอนโลก
มันหนักมาก ที่จะใหรูเห็นตามที่พระศาสดาทานทรงรูนี้อยากจะวาเปนไปไมได แมแต
เราเองมันก็เปน จะสอนโลกใหรูอยางนี้ใครจะมารูได สอนไปที่ไหนเขาก็จะหาวาบาไป
หมด เพราะอันนี้ประหนึ่งวาไมใชวิสัยของโลกจะรูได ขนาดนั้นนะ เปนเรื่องออนใจทีจ่ะ
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สอนโลก สุดทายมันก็ลง ลงไปในจุดที่วา เออ อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ พอยังชีวิตให
เปนไป ถึงวาระของธาตขุนัธที่จะพังเทานั้นพอแลว  
 คําวาอยูไปๆ จะไมเลนกับใครเลย อยูในปาในเขาพอถึงวันตาย พูดงายๆ นี่ละ
พอมันลงถึงจุดนี้วาจะไมสอนใครแลว ลงขนาดนี้แลว คือมันสุดวิสัยที่ใครจะมารูไดกับ
ธรรมชาติอันนี้ ความคิดของมันเปนอยางน้ัน ทีนี้พอเปนอยางน้ันแลวธรรมก็ขึ้นในใจ
เลย เราไมไดลืมสดๆ รอนๆ ขึ้นมา ก็เมื่อวาธรรมประเภทนี้สุดวิสัยของโลกมนุษยที่จะรู
ไดเห็นไดแลว แลวเราเปนเทวดามาจากไหน ขึ้นผึงเลยนะ เราก็เปนมนุษยเหมือนกัน
กับโลกทั้งหลาย เราทําไมรูได รูไดเพราะเหตุไร นี่ละตัวสําคัญนะ รูไดเพราะเหตุไร มัน
เปนสายทางเขามา สายทางบารมีของผูสรางคุณงามความดีทั้งหลายสืบเนื่องมา
จนกระทั่งถงึจุดนี้ 
 เหมือนเราเดินมาสวนแสงธรรม พอมาเขาถึงน้ีแลวมันมีทางมานี้ ไมใชมาลอยๆ 
มาพบสวนแสงธรรมเลยทีเดียว มันมีสายทางมา อันนี้มีสายทางเขามา กค็ือความดีงาม
ของเจาของสรางมา บารมีการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา มีตั้งแตสาย
ทางนะ หนุนกันเขามาๆ พอวาเรารูไดอยางไร เพราะเหตุใด นั่นมันยอมรับทันที เพราะ
สายทางกับธรรมชาติอันนี้ อันนั้นเปนทางเดินเขามาหาอันนี้ ยอมรับ ออ รูได นั่นเห็น
ไหมละ ไมมากก็ได ทีนี้รับกันแลวนะ ออ ได ไมมากก็ได  
 ก็เพราะตางคนตางไดสรางคุณงามความดีมาดวยกัน เปนสมบัติของตัวเองแต
ละคนๆ เหมือนกัน เมื่อถึงขั้นภูมิที่จะถงึ ถงึไดดวยกัน เมื่อมีบุญมีกุศลแลวถึงได
ดวยกัน ยอมรับทันท ีออ ได เราพูดตามหลักความจริง เปนในใจขึ้นมานี้ไมคาดไมคิด
วาจะเปนนะ เปนเอง ใครจะคาดคิดไมได เปนเองของมัน เวลาเปนอยางนั้นมันสุดวิสัย
จริง ๆ เหมือนวาไมมีใครจะรูไดในโลกนี้ รูไดเฉพาะเราคนเดียว อยากจะวาอยางน้ันนะ 
ไปพูดใหใครฟงเขาก็จะหาวาบาไปหมด โอย เขาก็เปนบาไปแลวไปสอนใหลําบากลําบน
ทําไม อยูไปกินไปวันหนึ่งพอ ไปเลย มนัทอดธุระแลวนะ 
 พอธรรมะกระตุกขึ้นมานี้จึงไดรูตัว ถาวาธรรมะเหลานี้โลกมนุษยจะรูไมได รูได
แตเราคนเดียว เราเปนเทวดามาจากไหนเราก็เปนเหมือนมนุษยนี่ทําไมเรารูได จากน้ัน
ก็ไลเขาหา รูไดเพราะเหตุใด สายทาง ยอมรับทนัที ออ มันจะไปไหนก็ไปเถอะ คนเรา
ถามีบุญมีกศุลสมภารที่สรางมาแลวหนุนไปเรื่อยๆ ถึงกาลเวลาถึงเอง ไมสงสัย 
เพราะฉะนั้นจึงอยาพากนัประมาทนะ  
 เร่ืองวาสนามากวาสนานอย วาสนานอยนี่ตองเพิ่ม กิเลสจะมากลอมใจให
ทอถอยนอยใจนะ โอย เรามีวาสนานอย ไปไมไหวแลว เวลาถอยลงไปแลววาสนามาก
แลวเหรอ เวลาไปไมไดแลววาสนามากแลวเหรอจึงไปไมได ฟงซินะ มันนอยก็เพิ่มเขา
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ไปซิ เหมือนเรารับประทาน รับประทานทีแรกมันอิ่มที่ไหน คําหนึ่งสองคําเขาไป สอง
ชอนสามชอนเขาไปมันก็อิ่มของมันได เมื่อรับประทานไมหยุดอิ่มได การสรางคุณงาม
ความดีถึงขัน้พอ พอ เร่ืองธรรมะนี้มพีอ ไมเหมือนกิเลสตัณหาไมมีคําวาพอ เร่ืองกิเลส
ไมมี ไมมีเลยคําวาพอ 
 ถาวาแมน้ําเหมือนหนึ่งวาไมมีฝงมีฝา ไหลเตลิดเปดเปงตลอดคือกิเลส นตฺถิ 
ตณฺหาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหานี้ไมมี มันใหญกวาแมน้ําอีก แมน้ํายังมีฝงมฝีา 
กิเลสไมมีฝง เตลิดเปดเปง นี่ทานสอนไวแลวอยางน้ัน ธรรมนี้มี มีเปนระยะๆ พอเปน
ระยะ เชนอยางสมาธิพอ เปนสมาธิเต็มภูมิแลว เอาน้ํามหาสมุทรมาเทแลวเหมือนน้ํา
เต็มแกว มันก็ไหลออกหมด นี่สมาธิพอก็อยูแคนั้น ทีนี้เอาปญญาเพิ่มเขาไปอกี พอ
ปญญาฟาดนี้กิเลสขาดสะบั้นลงหมดแลว ทีนี้พอสุดขีดเลย เปนพอๆ ไปอยางน้ัน การ
ปฏิบัติธรรม  
 นี่ไดพิสูจนตวัเองแลวที่ไดมาพูดใหพีน่องทั้งหลายฟง ตั้งแตลมลุกคลุกคลานก็
เราเปนเองแลว ทีนี้เวลามันตะเกียกตะกายถึงขั้นที่วาไมหลับไมนอนทั้งวันทั้งคืน เปน
การทํางานของธรรมโดยอัตโนมัติ ฆากิเลสเปนลําดับลําดามันก็ปรากฏแลว จนกระทั่ง
กิเลสไมมีเหลือ ขาดสะบั้นลงหมด มันก็ประจักษกับหัวใจ ไปถามใคร พระพุทธเจาทาน
ถามใครเวลาทานตรัสรู พระสาวกบรรลุธรรมแตละองคๆ เปนสรณะของพวกเรา สรณํ 
คจฺฉามิ ทานไปถามใคร ทานไมไดถาม  
 สนฺทิฏฐิโก ความรูเองเห็นเอง จากผลแหงการปฏิบัติของตวัเอง ประจักษกับทุก
คน ยอมรบัเองๆ อันนี้ก็จะไปถามใคร เมื่อมันจาขึ้นมาแลวมันเปนอันเดียวกันแลว 
พระพุทธเจาพระองคใดก็ตาม สาวกองคใดก็ตาม นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมอีะไรยิ่ง
หยอนกวากันแลว เปนธรรมชาติเหมือนกันหมด มันจามันถึงกันเลยเทียว มันรูอยูชัดๆ 
ภายในใจแลวจะไปถามใครอีก พูดชัดๆ นี่ละเวลาเขาถึงเปนอันเดียวกันแลวก็เหมือน
แมน้ําในมหาสมุทร  แมน้ําคลองตางๆ ที่ไหลเขามาๆ เวลายังไมถงึมหาสมุทรก็เรียกได
วาเปนน้ําคลองนั้นๆ พอเขาถึงมหาสมุทรปบเทานั้นเปนมหาสมุทรอันเดียวกันเลย ไมมี
คําวาคลองไหนตอคลองไหน จิตเวลายังไมเขาถึงก็เรียกวาคลองนั้นคนนี้ได บําเพ็ญ
บารมีมา พอเขาถึงจุดนัน้แลวเปนมหาวิมุตติ-มหานิพพานอันเดียวกันหมดเลย ใหพา
กันจําเอานะ 
 นี่ละเรื่องการสรางคุณงามความดีมีทียุ่ติมีที่หมาย ไมเตลิดเปดเปงเหมือนกิเลส
พาเที่ยว ถากิเลสพาไปเตลิดเปดเปงกี่กัปกี่กัลปมานี้เกิดตายกองกันอยูนี้ขนาดไหน ถา
หากวาเราไดรูเรื่องของเราสลดสังเวช ดีไมดีจะสลบไปนะ ตายกองกันมาสักเทาไร คน
คนเดียวตายทับตายถมซากเกาซากใหมของตัวเองมาสักเทาไร นี่ละมันปดไวไมใหรู ดี
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ไมดีมันยังเอากิเลสตัวหนาๆ ซัดเขาไปอีก ปดบังวาตายแลวสูญ ก็จิตเปนนักเกิดนักตาย
มันสูญที่ไหน จิตไมเคยสูญ นักเกิดนักตายคือจิต 
 กิเลสมันก็ฟาดเขาไปวาตายแลวสูญ ไมไดหวังอะไรละ อยากทําอะไรกท็าํตาม
ความตองการ เพราะตายไปแลวจะไมไดเกิดอีกแลว ยิ่งสรางแตบาปแตกรรม ตายแลว
มันไมไดสูญนะซิ มันลงไปจมในนรก เพราะเรื่องกลมายากิเลสของตัวเอง จงึใหฟงเสียง
ทานที่เปนจอมปราชญ ฉลาดแหลมคมสุดยอด ไมมีใครเกินศาสดานะ สอนโลกได
แมนยําที่สุดคือพระพทุธเจา นอกนั้นผิดๆ พลาดๆ นี่เปนผูส้ินกิเลสแลวสอนถูกตอง
แมนยําๆ ทุกอยาง คนมีกิเลสมีแตพาผิดพาพลาด ตกเหวตกบอไปเรื่อยๆ เราก็เคย
เปนมาแลวดวยความมืดบอดของเรา 
 ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงครูบาอาจารย แลวเราจะคอยไดดิบไดดี ทาน
วาอยางไรอยาฝนทาน เราเปนคนตาบอดอยาอวดดี อวดดกีวาคนตาดีมันจมไดนะ คน
ตาดีทานไมเปนอะไร ศาสดาองคเอก โลกวิทู รูแจงโลกชัดเจนหมด ไมวาตั้งแตนรก 
สวรรค พรหมโลก นิพพาน รูหมดเลย ใครจะรูยิ่งกวาพระพทุธเจา แตทานไมบรรยาย
เฉยๆ วา สัตวนรกตัวนี้ที่มันจะตกนรกหลุมนี้อยูมันทํากรรมอะไร พระองคทราบหมด
เลย  
 นี่ทํากรรมอะไรจึงมาตกนรกหลุมนี้ สัตวนรกแตละรายๆ มันมีการทํากรรมมา
แตละรายๆ เหมือนกัน ถาจะถามขึ้นไปก็มันทํากรรมอันนั้นๆ บวกกันแลวมาเปนอยาง
นี้ ทานก็ทราบหมดแตทานไมไดบรรยาย ใครจะทราบยิ่งกวาศาสดา ไมใชอยูๆ ก็มาตก
เอาเฉยๆ มันมีสาเหตุที่มาตก สาเหตุนั้นคืออะไร ไปทํากรรมอะไร ทีนีค้วามดีงามของ
เราทั้งหลายก็เหมือนกันอีก ไปสวรรคชั้นพรหมจนกระทั่งถงึนิพพาน ไปไดเพราะเหตุ
ใด ก็เพราะการสรางความดี สรางความดีมาอยางไรบาง มีแถวแนวมาเหมือนกันนั่น
แหละ พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ 
 หลังใหพร : 
 หลวงตา นี่ใหอานอะไรตาไมดีก็มแีตอึ๊อะๆ การฟองคดนีายวิษณุ เออ 
ฟองอะไร เราก็ไมอยากยุงมันสกปรกเรื่องเหลานี้นะ กับธรรมชาตินี้มันเขากันไมได ที่
เราไดอุตสาหพยายามบึกบึนนี้ก็คือสงสารพี่นองทั้งหลายนั่นแหละ ตามลําพังเราเอง
เปนอะไรไมสนใจ ก็มูตรคูถสนใจกับมันหาอะไร พูดใหมันเต็มยศนะนี่ เร่ืองราวเกิดนั้น
เกิดนี้ยุง มีแตเร่ืองหมากัดกันไมใชเร่ืองมนุษย ถามนุษยตองรูดีรูชั่วรูผิดรูถูก ยอมรับ
กันซิ นี่มันไมยอมรับมันก็เหมือนหมาละมันถึงไดกัดกัน เราเลยไมอยากอาน อานมันก็
เปนโลกไปอกีละ เหนื่อย ยุงเปลาๆ ไมอานละ วันนี้จะอานธรรม ขี้เกียจอานโลกสกปรก 
(อานใหลูกศิษยเขารูไหมครับ) 
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เอา ถาอยางนั้นก็อานไปซิ อยาใหเราอานเถอะ เอา อานลองดูใหลูกศิษยฟง 
อาจารยขี้เกียจฟงแลวแหละมันสกปรก วาไปเปนยังไง อานชัดๆ วาไป มันเปน
อยางไรๆ ฟองนั้นฟองน้ี ทั้งเหาทั้งกดักันอยูนี้ ใครแพใครชนะมันเจ็บดวยกันทั้งคู หมา
กัดกัน นักมวยตอยกันกเ็หมือนกัน ผูแพผูชนะเจ็บดวยกนั ดีไมดีผูชนะเจ็บกวาผูแพก็มี 
อันนี้ก็แบบเดียวกัน  
 ผูกํากับ แถลงขาว การฟองคดี  นายวิษณุ  เครืองาม 
 ตามที่ประชาชนผูรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ และคณะศิษยานุศิษย  ของ
หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปนโน  ไดรวมกันใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย  แสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษตัรยิ  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548  โดยไดลงลายมือชื่อเปนโจทกเพื่อยื่นฟองนายวิษณุ  เครือ
งาม  ผูกลาวอางวา  การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  เปนพระราช
ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อันเปนการกระทําที่เขาขายความผิดฐาน
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย   ตามประมวลกฏหมายอาญา  มาตรา  112  และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  8  และมาตรา  66  
ซึ่งเปนที่ทราบกนัโดยทั่วแลวนั้น 
 เมื่อวันที่ (8 ธันวาคม 2548)  เวลาประมาณ  09.00  น. ชมรมนักกฎหมายผู
รักชาติ  ศาสน  กษัตริย   ไดรับการแตงตั้งใหเปนทนายความจาก คุณสนธิ  ล้ิมทองกุล   
และประชาชนชาวไทยผูรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  จํานวน 45 จังหวัด  ยื่นฟอง
นายวิษณุ  เครืองาม  ตอศาลจังหวัดอุดรธานีในขอหาหรือฐานความผิดหมิ่นประมาท
พระมหากษตัริย เพื่อใหศาลยุติธรรมไดโปรดวินิจฉัยวาการกระทําของนายวิษณุ เครือ
งาม ดังกลาวขางตนนั้นเปนความผดิหรือไม   เปนคดีหมายเลขดําที่ 1556/ 2548 
และศาลจังหวัดอุดรธานีไดนัดฟงคําส่ังศาลในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 
09.00 น 
 หลวงตา ฟง นี่พูดวาเปนลูกศิษยอาจารยมหาบัวใชไหม อาจารยมหาบัว
จะบรรยายใหลูกศิษยทั้งหลายฟง พรอมกับพวกคณะทนายความที่ฟองรองกันอยูเวลา
นี้ใหเลิกกัน อยามาเหามากัดกัน ไมเปนประโยชนทั้งสองฝาย ผูถูกฟองก็ไมเปน
ประโยชน ผูฟองกไ็มเปนประโยชน การยกเลิกกัน ใหอภัยซึ่งกันและกันเปน
ประโยชนอนัใหญหลวง ทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตรยิของเรา อันนี้แนนหนา
มั่นคงมาก เราเห็นอยางน้ัน เราไมอยากเห็นหมากัดกัน ยิง่เปนลูกศิษยหลวงตาบัวแลว
ไปกัดกันเหมือนหมานี้มันฟงไมไดนะ ใหเปนคน หยุดทั้งหมด เขาใจแลวนะ เอาละพอ 
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 ไปหาเหากันอะไร ใหเลิกแลวกันไปเถอะทุกอยาง อะไรมีผดิมีพลาดดวยกันทุก
คนคนในโลกอันนี้ เราอยูในเมืองไทยก็มีผิดมพีลาดเหมือนกัน ผิดก็ยอมรับวาผิดเสีย 
ยิ้มรับกันวาผิดเทานั้นก็ไมเอาโทษเอากรรมกัน เชนอยางรัฐบาลผิดอยางน้ันอยางน้ี 
ประชาชนทราบวาเมื่อทางนูนผิด ทางนูนก็ใหยอมตนลงไป ทางนี้ก็ไมเอาเรื่อง แลว
เร่ืองก็สงบกนัไป อยางทีฟ่องอันนี้ฟองวิษณุ วิษณุก็คือคน เราก็คือคน คนก็คือคนไทย
ดวยกันมาหากัดกันทําไม ใหตางคนประนีประนอมเรื่องราวใหสงบลงไป นี้เปนความ
ถูกตองคอืเปนเรื่องของธรรมโดยแท เขาใจไหม  

นี่อาจารยมหาบัวเปนอาจารยของบรรดาลูกศิษยทั้งหลาย กต็ัดสินลงไปอยางน้ี 
เราเปนฐานะอาจารย คนไทยทั้งประเทศจะมากัดกันใหเราเห็น ใหธรรมเห็น เราเปนลูก
ชาวพุทธนี้มนัฟงไมได อะไรผิดถกูประการใดใหอภัยซึ่งกันและกัน ในนามของชาวไทย
ดวยกัน เปนลูกชาวพุทธดวยกันนั้นดี เปนธรรมแลว เราเห็นอยางน้ีละ ใครเห็นดวย
ไหม ไมเห็นดวยเอาเถียงขึ้นมา เราหาไมมาเราจะตีปาก (คนเห็นดวยยกมือดีไหมครับ) 
ยกไมยกก็ชางเถอะถายอมแลว ถายอมแลวไมตองยกกไ็ด ยอมอยูในหัวใจพอแลว 

เราไมอยากฟงเร่ืองทะเลาะเบาะแวง เร่ืองราวฉานกันไมด ี ไมใชธรรม การ
เทศนาวาการดุดาวากลาวประการใดเปนเรื่องของประสานเทานั้น เราไมไดเปนเรื่อง
ทําลาย เร่ืองทําลายฟองรองกันหาแงหางอนใสกันไมมีวันจบแหละ ใหเอาธรรมเขาไป
ตัดสิน ยอมรับกันวาผิดถูกชั่วดีแลวอยูดวยกันไดคนเรา เทานั้นแหละ อยางที่วาทาง
รัฐบาลผิดอะไรๆ ก็ไมเอาโทษ เราพูดไปตามเรื่องวาผิดแลวทางนูนก็ยอมรับวาผิด ทาง
นี้ก็ไมพดูอกีก็เทานั้นเอง ถาไมทําผิดอีกนะ ถาทําผิดอีกก็พดูไดวันยังค่ํา แนะมันกต็อง
มีขอแม 

ลูกศิษยทั้งหลายวาอยางไรที่เราเทศนนี่ ก็เราเพื่อความสมานทั้งน้ัน เรานําชาติ
มานี้เราไมไดนําเพื่อความแตกราว เราไมมี อยางน้ันไมมี มแีตประสานเขา ประสานเขา 
ควรดุก็ดุเอาบาง ดุเพื่อประสานเพื่อใหดี ไมไดดุเพื่อทําลายนะ ธรรมะนี้ไมเปนอันตราย
ตอใคร เปนแตความเปนธรรม เปนสิริมงคลทั้งน้ัน นี่ละฐานะอาจารยเหมือนอวัยวะ
เดียวกัน พูดกันไดสะดวกสบาย อยางที่วาตะกี้นี้ใหเลิกกันอยายุงกันเทานั้น เหมาะแลว 

นี่ละความเห็นของอาจารย ที่อางเราเปนอาจารย อาจารยก็สอนวาอยางน้ี ให
เลิกกัน อยายุงกัน ความยุงกันมันตองตอยกันไมดี กัดกันไมถูก เลิกกนัแลวก็ตองเจ็บ
ทั้งสองฝาย เอาแพเอาชนะกันหาอะไร ก็มนุษยตาดําๆ ดวยกัน ใครก็เสาะแสวงหา
ความสุขความเจริญ เอาเรื่องราวมายุแหยกอกวนกันใหไดรับความบอบช้ําไปหาอะไร 
ไมดี ไมถกู 



 ๑๕

นี่ก็ออกแลวไมใชเหรอ ออกทางวิทยุแลวไมใชหรือ ใหไดทราบทั่วประเทศไทย 
เรานําชาติเราไมไดนําเพื่อใหแตกราว เรานําเพื่อความกลมกลืนใหเปนสามัคคีน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในคนไทยทั้งชาติเรา เราตองการอยางน้ันตางหาก ไมตองการอยางอื่น มี
ทะเลาะเบาะแวงอันไหนเราก็ขูก็เข็ญเราก็วามาตั้งแตนูน ตั้งแตคุณทักษณิฟองคุณสนธ ิ
ฟองหาอะไร เราก็เอาแลวใชไหมละ ไมวาแตทางนี้ ทางนูนวามาเราก็ซัด มันผิดนี่นะ  

พอมากินลูกหาอะไร นั่น ใหเขาร่ําลือวาพอนี้เกงมากกินลูกของตัวกไ็ดอยางน้ัน
เหรอ มันก็ถูกตองแลวเราพูด ใหเลิกกัน ทีนีท้างโนนเขาก็ถอนฟองไปก็ถกูตองแลว
ตามที่เราสอน อันนี้ยังมาหากัดกันที่ไหนอีก มันเปนหมาตัวไหนเกิดลูกศิษยหลวงตาบัว
นี่นะ มันถึงไดเกงนัก เอามาตอยเขีย้วสักหนอยนะ พูดอยางน้ีเราก็พูดในฐานะลูกศิษย
กับอาจารย อยาใหมีเร่ืองมีราวอะไรเราไมชอบ ธรรมนี้สอนเพื่อความสงบเย็นใจทั้งน้ัน 
ไมไดเพือ่ความราวราน ไมมีในธรรม (หลวงตาเมตตาทุกคนละครับ) ใชแลวเมตตาทุก
คน เราอยากเห็นชาติไทยของเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธดวยนี้มคีวามสงบเสงี่ยม เห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ใหอภัยซึ่งกันและกัน แลวไมมีโทษ สงบรมเย็นตลอดไปนะ คนนั้น
แงนั้นคนนี้แงนี้นี่เปนเรื่องหาเร่ืองจะกัดกัน นั่นมันเปนเรื่องหมาไมใชเร่ืองคนชาวพทุธ 
เขาใจไหมละ ชาวพุทธไมตองมายุง เอาละพอ 

รวมทองคําที่ไดทัง้วัน ตั้งแตเชายันค่ํา ได ๑ กิโล ๑๒ บาท ๓๗ สตางค (สาธุ) 
นี่ของดทีี่เราหาอยู เราหาอยางน้ี เราไมหาเร่ืองหมากัดกัน เขาใจไหม ใหเลิกกัน อันนี้
เราก็จะเอาเขาเพื่อคลังหลวงของเรา เห็นไหมหลวงตาคิดกับพี่นองทัง้หลายเปนของ
เลนเมื่อไร ยังจะมากัดมาแยงมาฉีกกนัใหเห็นมันไมนาดูนะ นี่พยายามหามาเพื่อชาติ
ของเราใหแนนหนามั่นคงถึงอุตสาหพยายาม ทองนี่แลวก็ยังไมแลวนะ ได ๑๑ ตันกวา
แลวยังไมแลว ยังบิณฑบาตรบกวนบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายมาเรื่อยๆ เพื่อจะให
ทองคําของเราแนนหนามั่นคงขึ้น และชาติไทยของเราจะแข็งแกรงขึ้นโดยลําดับ ทุกส่ิง
ทุกอยางแขง็ไปตามๆ กนัถามีอันนี้ เราคิดหมดแลวนะที่นําพี่นองทัง้หลาย จะวาเปน
การรบกวนไมรบกวนขอใหพิจารณาเอา เพื่อชาตขิองเราเทานั้นละ เหนื่อยแลวนะพอละ  

วาไงผูวาฯ เห็นดวยไหมที่วาเหลานี้ ใหเลิกกัน อยายุงกัน (ครับ คนไหนคิดผิดก็
ใหคิดถูก คนไหนคิดถูกแลวก็ใหคิดถูกไปเรื่อยๆ) อยางน้ันซิ ใหอภัยกนัเทานั้น เรา
เปนลูกคนไทยดวยกันมากัดกันใหเมืองนอกเขาหัวเราะ ไมสมวาเราเปนลูกชาวพุทธ 
แลวมีครูมีอาจารยอีกดวย ตองฟงเสียงครูเสียงอาจารย ใชไหมละ อาจารยไมเคยพา
ทําลายคนไหนที่ไหน มีแตตะลอมเขาหากันเพื่อความแนนหนามั่นคง จะไปเปนหัวหนา
ทําลายคนไดยังไง ทําลายจิตใจเปนเรื่องใหญโตมากนะ รางกายยอมแตหัวใจไมไดยอม 
ยังจะกอกรรมกอเวรกันอกี เอาเทานั้นละ เห็นดวยหรือเปลา (เห็นดวยครับ) 



 ๑๖

นี่ออกแลวนะ ออกทั่วประเทศแลว คําพูดนี้ออกทัว่ประเทศแลว เฉพาะอยางยิ่ง
เร่ืองฟองรองกันนี่ เราบอกใหเลิก บอกงั้นเลย ไมใชของดี วนันี้เหนื่อยเพราะเทศนมา
เร่ือยๆ เทศนนูนแลวยังมาเทศนนี้อีก เทศนอยูนี้ตองชําระอธิกรณหมาจะกัดกันอีก เลย
หนักมากวันนี้ ชําระอธิกรณหมาจะกัดกัน จะยังมอียูนั่นเห็นไหม จะกัดกนั เลิก บอก ก็
ไมตองกดั สบายเลย 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

