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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

กิริยาที่ขวางสมมุติ 
 
 วันนี้เรามีโอกาสเลยไปกราบพอแมครูจารยที่ถ้ําสาริกา แลวไปดูเขื่อนทาดาน แต
ตนก็ไปด ู ตอนกําลังเขาสรางก็ไปด ู จวนจะเสร็จแลวดูเหมือนไปหนหนึ่ง ตอนนั้นเขา
เปดทางใหไปไดทั่วๆ ไป เราก็ไมไปรบกวนเจาหนาที่เขา วันนี้ไปก็ไปดจูะเสร็จแลวนะ เขา
กําลังทํางานอยูขางบน เก็บเครื่องของอะไรตออะไร เลยตองไดตดิตอกับเจาหนาที่เขา 
สุดทายหัวหนาเลยพาไปเสียเอง ไปดูหมดเลยขางบน ถาไมใชหัวหนาไปไมได ตองตดิตอ
ละวันนี้ ไปดูเขื่อน โอย ใหญ สูงตั้ง ๙๓ เมตร (กวาง ๖ เมตรครับ) ยาว ๒ กิโล ๗๐๐ 
เมตร เสร็จแลวเขากําลังเก็บสิ่งเก็บของ ยงัเหลือเล็กนอย หัวหนาเขาละพาไปเอง ไปดูให
หมดเลย เขายังนิมนตเราไปอีก เราก็อยากมาอยูแลว พอดีนิมนต พอไดโอกาสเราก็จะไป 
เราวางั้น เขื่อนนี่ก็ใหญอยูนะ หัวหนาเขาพาไปดูสุดขีดเลยจนไมมีที่ไป ถาไมไดติดตอกับ
หัวหนาก็ขึ้นไมได ไปไมได นี่หัวหนาเขาพาไปเองจึงไดไปทะลไุปหมดเลย 
 ความจําไมเปนทา ไปไหนผานไปๆ หายเงียบไปเลยๆ ไปเจอของเกาก็เหมือนเปน
ใหมขึ้นมา มันจําไมไดวาน้ันมีนั้นเคยเห็นแลวไมมี หายเงียบเลย ไปดูเหมือนเปนใหม
ขึ้นมาเรื่อย ความจําเส่ือม สังขารไมเส่ือม คือความคิดความปรุง ความคิดเรียกวาสังขาร 
ความคิดความปรุงในเรื่องตางๆ สังขารดูวาไมชํารุด ใชไดตลอดมา แตสัญญาความจํา
เส่ือมมากทีเดียวเวลานี้ พูดอะไรไปหายเงียบๆ ไมมีเหลือ พอเวลาเขาพูดเขาใจปบพอ
เสร็จแลวผาน หายเงียบเลย นี่คือความจําเส่ือมมาก ทางตาก็เส่ือม ตาฝาตาฟาง หูก็เร่ิม
หนวกเขาแลว จมูกก็เหมือนกันเหมือนเปนหวัด ล้ินรสชาติก็ไมเหมือนเกา กายก็ชํารุด นี่
เรียกวาเครื่องมือของใจมนัเสื่อมไปๆ แตดูวาสังขารไมเส่ือมนะ 
 ในขันธที่ใชมาอยูเวลานี้ ตา หู จมูก ล้ิน กาย รูปกายเหลานี้เปนขันธ แปลวากอง มี
สังขารคิด คือสังขารแตกอนเปนเรื่องของกิเลส เปนเครื่องมือของกิเลสนําไปใช ออกแง
ไหนมุมใดมแีตเร่ืองกิเลสพาคิดพาปรุงเร่ืองราวตางๆ เปนทางเดินของกิเลสทั้งน้ัน สังขาร
เปนเครื่องมือคิดปรุง สัญญาเหลานี้ก็ไปตามกิเลสทั้งหมด ตามองเห็นอะไรก็เปนกิเลสๆ 
ไปหมด เพราะกิเลสเปนเจาของ ขันธนี้เปนเครื่องมือ ตาดูเพื่อกิเลส หูฟงเพื่อกิเลส ผกูมัด
ตัวเอง ส่ังสมความไมดีใสตัวเองถาไมมีธรรม เร่ืองความเปนธรรมในตา หู จมูก ที่ไดสัมผัส
สัมพันธกับส่ิงตางๆ จะไมมี จะมีแตกิเลสลวนๆ  
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 ทีนี้เมื่อมีธรรมเขาไป ธรรมเขาแทรก แทรกเขาไป ธรรมก็เอามาเปนเคร่ืองมือของ
ตน กิเลสก็เอามาเปนเคร่ืองมือของกเิลส ทีนี้เวลาธรรมมีหนาแนนเขาๆ เร่ืองของกิเลสที่
เปนเจาของของขันธก็ลดนอยลง ใชนอยลงๆ ตาเห็น แตกอนเปนกิเลส ตาเห็นพับมันแปร
เปนธรรมไปแลว มันเปนธรรมของมนัเอง หูฟงอะไรก็เปนธรรมแทรกเขาไป จมูก ล้ิน กาย 
จิตคิดปรุงออกมาเปนสังขารกเ็ปนเรื่องของธรรมไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาเครื่องมอื ขันธหานี่
เปนเครื่องมือของจิต จิตก็เปนจิตมีกิเลส ก็กิเลสน่ันละเอาขันธนี้เปนเคร่ืองมือใช
ตลอดเวลา 
 ทีนี้เมื่อมีธรรมเขาไป ธรรมคอยแทรกเอาขันธนี้ไปใชในทางดานธรรมะๆ เมื่อ
ธรรมะมีมากแลว ธรรมะเอาไปใชมากกวากิเลสโดยลําดับลําดา ขันธหานี่กลายเปน
เครื่องมือของธรรมมากขึน้ๆ มีแตธรรมะใช เวลาธรรมมีอํานาจแลวออกแงไหนมุมใดมีแต
ธรรมนํามาใชทั้งหมด กิเลสออนตัวๆ ลง นี่หดเขามา ตา หู จมูก ล้ิน กาย อะไรๆ นีค้อย
หดเขามา จะมารวมอยูที่ใจ คิดปรุงขึน้มาเรื่องใดนี้เปนธรรมขึ้นมาๆ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
อยากเห็นนั้นอยากพบนี้ไมอยาก แตความคิดปรุงมันก็คิดของมัน เมื่อมธีรรมอยูในนั้นแลว
มันก็คิดเปนสวนธรรมไปเสีย คิดไปๆ 

สรุปลงไปเลยวา จนกระทั่งกิเลสขาดไปหมดภายในจิตใจ ตา หู จมูก ล้ิน กายเรานี้ 
กลายมาเปนเครื่องมือของธรรมทั้งหมด เพราะกิเลสตายแลว เจาของของขันธอันนี้แตกอน
มาดั้งเดิม คอืกิเลสเปนเจาของ เกิดมานี้ก็เพราะกิเลสพาใหเกิด ทีนี้กิเลสก็นําไปใช พอเรา
บําเพ็ญธรรมเขาๆ ธรรมก็คอยแทรกขึ้นมา ใชเครื่องมืออันเดียวกันเปนธรรมๆ  กิเลสก็ลด
นอยลง ธรรมหนาขึ้นๆ ทีนี้จิตทั้งหมดนี้เลยกลายเปนธรรมมากเขาๆ เหลานี้ที่เปน
เครื่องมือก็เลยกลายเปนเครื่องมือของธรรมไป จนกระทั่งกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงภายใน
ใจ ไมมีอะไรเหลือเลย ทีนี้ขันธกเ็ลยกลายเปนเครื่องมือของธรรมลวนๆ แตกอนเปน
เครื่องมือของกิเลส กิเลสเบาลงๆ ก็เปนเครื่องมือของธรรมหนักเขาๆ สุดทายกิเลสหมด
ไป เรียกวาเจาของตายไป ยังเหลือแตขันธ ก็กลายมาเปนเครื่องมือของธรรม เปน
เครื่องมือของกิเลส กิเลสมันยึดมันถือวาเปนเราเปนของเราเสียทั้งหมด  
 ทีนี้พอมาเปนของธรรมลวนๆ แลวอาการทั้งน้ีเปนเครื่องมือทั้งหมด ไมไดถือวา
เปนเราเปนของเรา ทานไมยึด เปนเครื่องมือลวนๆ กิเลสไมไดนํามาใชเลยละ เพราะกิเลส
ตายไปแลว ก็มีแตธรรมออกใช เชนการเทศนาวาการ เคลื่อนไหวไปมาเปนอรรถเปนธรรม
ทั้งนั้นไมเปนกิเลส เวลาสรุปลงมาเครื่องมืออันนี้มันชํารุดอะไรลงบาง เครื่องมือของธรรม 
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แตกอนเปนเครื่องมือของกิเลสมันก็ชาํรุดไปตามสภาพของมัน ในเร่ืองของขันธที่เปนกฎ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา  
 พอธรรมเราหนาแนนขึ้นมาแลว เหลานี้มันก็คอยเสื่อมเครื่องมือของธรรม ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย จะคอยหดเขามาๆ ตาฝาตาฟาง หูหนวกไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ตา หู จมูก 
ล้ิน แลวหดเขามาๆ ใชไมไดสมบูรณแบบ แตที่ปรากฏเดนชัดอยูก็คือสังขารขันธ สัญญาก็
เส่ือมลงๆ ใหเห็นชัดเจน รูปคือรางกาย เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่อยูใน
รางกาย สัญญาคือความจําไดหมายรู จําชื่อจําเสียง จําที่นั่นที่นี่ เรียกวาสัญญา สังขารคือ
ความคิดปรุงในแงตางๆ ทานเรียกวาสังขาร วิญญาณคือความรับทราบ เวลาตากระทบรูป 
หูกระทบเสียง จะรูแย็บๆ ในขณะที่กระทบ พอผานไปก็ดับ เรียกวาวิญญาณ  
 เหลานี้มีความลดลงๆ แตที่ปรากฏไมคอยลดก็คอืสังขารขันธ แตไมไดปรุงไปเพื่อ
กิเลส คิดปรุงไดธรรมดา พระพุทธเจา-พระอรหันตทานคิดปรุงไดธรรมดา แตไมไดเปน
กิเลส เพราะเปนธรรมลวนๆ เปนแตเพียงเครื่องมือใชคดิใชอะไรไปเทานั้นเอง อันนี้ยัง 
ความคิดนี้ยัง สวนสัญญาความจําเส่ือมใหเห็นชัด นอกจากนั้นเสื่อมใหเห็นชัดเจน สวน
สังขารนี้ยังมีอยู ไมเห็นเสื่อมไปไหน มันคิดอยูของมันอยางน้ัน แตไมไดเปนภัย คือมันหาก
ดีดหากดิ้นของมัน คิดปรุงของมันธรรมดาๆ เรียกวาคิดไปปรุงไป ผานไปๆ ไมเกาะไมยึด
เหมือนกิเลสเปนเจาของ อันนี้มีอยูธรรมดา เอามาพิจารณาทบทวนหมดเลย 
 สังขารขันธความคิดไมเห็นเสื่อมไปไหน เห็นมันคิดอยูธรรมดา เปนแตเพียงวาคิด
แลวไมเกาะไมยึด เดินผานไมหยิบนั้นหยิบนี้ คิดไปผานไปๆ ธรรมดา พอคิดทางดาน
ธรรมก็เปนธรรมไป ไมยึดทั้งสอง คิดไปถงึเร่ืองของโลกของสงสาร เห็นไปรูไปก็ไมเปน
กิเลส เพราะจิตไมมกีิเลส ตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลานี้จะสัมผัสสัมพนัธอะไรก็สักแตวา
สัมผัสสัมพนัธกันไปไมเกิดกิเลส เพราะกิเลสไมมีอยูภายใน ใชทานก็ใชของทานไปอยาง
นั้น จนกระทั่งอายุขัย ใชขันธนี้ไปเรื่อยๆ สังขารขันธนี้ก็ใชไป  
 สําหรับสังขารขันธนี้ชัดเจนมาตลอด ไมปรากฏวาชราคร่ําครา หรือเส่ือมไปไหน
เหมือนสัญญา เปนตน สัญญาความจํานี้หดเขามาๆ จนกระทั่งจะไมมีความจํา นี่เปน
เครื่องมือใช พระอรหันตทานจึงใหชื่อขันธนี้วาเปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเขาเจือปน  กลาย
มาเปนเครื่องมือของธรรมใชตลอดวนันิพพาน แตเปนเครื่องมือเฉยๆ ธรรมทานไมยึด
เหมือนกิเลส กิเลสมียึด อะไรๆ อยูในนี้เปนของตัวหมด รูปกายก็วาเปนของตัว เวทนา สุข 
ทุกข เฉยๆ ก็วาเปนของตัว สัญญาความจําไดหมายรูก็วาเปนของตัว สังขารความคิดความ
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ปรุงก็วาเปนตัวเปนของตวั วิญญาณความรับทราบตางๆ ก็วาเปนเราเปนของเราไปหมด นี่
เร่ืองของขันธที่มกีิเลสครอง 
 เมื่อกิเลสส้ินลงไปแลวเหลานี้เปนแตเพียงใชเฉยๆ ทานจึงเรียกวาขันธลวนๆ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนๆ ไมไดเปนกิเลสในกิริยาที่แสดงออก เพราะจิต
บริสุทธิ์แลว ใชขันธแลวก็ไมยึดขนัธนี้ดวย ทราบชัดเจนรอยเปอรเซ็นตเลยวา นี้เปน
เครื่องมือสําหรับใชเทานั้น ใชไปถงึวันเวลาก็ปลอยเสีย เพราะทานไมยึดไมถือ การปฏิบัติ
ธรรมเรื่องจิตตภาวนาเปนสําคัญมากในแดนพุทธศาสนา ไมมีอะไรเกนิดานจิตตภาวนา
ที่ใชประมวลทุกส่ิงทกุอยางเขามารูชัดประจักษกับใจ ไมสงสัย ไมถามใคร  
 เร่ืองจิตตภาวนาสําคัญมากอยางน้ัน สวนอื่นก็ไมคอยแนนัก แตสวนจิตตภาวนานี่
แนที่สุด ผลสุดทายกองการกุศลผลประโยชนที่เราสรางไวมากนอย มันก็มารวมอยูที่จิต 
เพราะจิตนี้เปนทํานบแลว เปนทํานบใหญสําหรับเก็บบุญเก็บกุศลทั้งหลายแลว สรางมา
มากนอยจะรวมเขามาหาจิตๆ พอเตม็ที่แลวก็หนุนจิตใหพนไปเลย พอจิตพนแลวจากบุญ
จากบาปทั้งหลาย ทานจึงไมหมายบุญหมายบาป กิริยาที่อยูกับโลกนี้ทานใชไปเหมือนโลก
นิยมกัน ยอมรับกัน ทานปฏิบัติตามที่โลกยอมรับ แตจะใหทานเปนบาปเปนกรรมอยาง
ฆราวาสก็ตาม พระกต็ามเมื่อจิตหลดุพนโดยสิ้นเชิงแลว จะไมมีตดิในจิตทานเลย จะมีแต
กิริยาที่ใชอยูเพียงเทานั้น ไมมีบุญมีบาปเขาไปติดใจ ก็มีแตกิริยาของขันธซึง่เปนสมมุติ  
 ทีนี้ขันธเมื่อเปนสมมุติ ปฏิบัติตอสมมุติทัง้หลายก็ตองใหเสมอกันเหมือนโลกทั่วๆ 
ไป ทานเปนพระทานก็ปฏิบัติแบบพระไปเรื่อยๆ เปนใครก็ปฏิบัติตามนั้นใหเหมาะสมกับ
ความเปนพระ เพราะรางกายนี้เปนสมมุติ เพศของพระก็เปนสมมุติ กิริยาความเคลื่อนไหว
ของพระ  ก็ใหสวยงามตามหลักธรรมวินัยที่ทานขีดเสนบรรทัดไวเรียบรอยแลว ปฏิบัติไป
ตามนั้น ที่จะใหทานเปนบาปเปนบุญ ตองอาบัติอยางน้ันอยางน้ีทานไมมี คือผานไป
หมดแลว  
 ใหชื่อวาปุญญปาปปหินบุคคล เปนผูมีบุญและบาป อันละไดโดยสิ้นเชิงแลว
ทางดานจิตใจ เปนแตเพียงมีขันธอยูก็ตองปฏิบัติตอขันธใหเหมาะสมกับสังคมยอมรบักัน 
ความเปนพระยอมรับกันก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย นี่เปนขั้นสมมุติในขั้นนี้ ก็
ปฏิบัติอยางนั้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันนิพพาน ถาเปนหลักธรรมชาติของจิตแลว พอกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปแลวหมดปญหาที่จะใหเปนบาปเปนบุญ ตองอาบัติสังฆาปาราชิกอยางน้ีไม
มี หมด กริิยาที่ทานรักษาก็รักษาไวตามสมมุติทีม่ีอยู และปฏิบัติใหเหมาะสมกันกับดาน
สมมุติทั้งหลายเทานั้น จนกระทั่งวันนิพพาน  
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 นอกจากทานจะทําแผลงๆ ออกมาบาง พอเปนขอคิดอยางนี้ก็มีบาง แตทานก็ไมมี
อะไร ทานแสดงกิริยาออกมานิดๆ ยกตัวอยางเชนหลวงปูแหวนของเรา ธรรมดาทานก็ไม
เคยไปจับไปตองเงินทอง เขาถวายมาเทาไรมีคนจับคนจายเก็บไวเรียบรอยเหมือนพระ
ทั้งหลายไมจับเงินจับทอง มาถวายทานก็เหมือนกนั บทเวลาทานจะทํา นี่ทานพลิกออกมา
เฉยๆ จะวาทานทําผิดในจิตใจไมมี อยูๆ ทานกไ็ปเอาธนบตัรใบละ ๕๐๐ มามวนบุหร่ี จุด
ไฟขึ้นสูบปุบๆ เลย 
 “โห หลวงพอสูบอันนี้มันธนบัตรนะ นี่เงินนะใบละ ๕๐๐ นะ” ทานก็ “เหอ”  
ทานก็รูอยูแลว “นี่ธนบัตรนะที่มวนบุหร่ีสูบอยูนี่นะ” “เหอ ทานกท็ําทาดู ประสา
กระดาษ” ทานก็วา หายเงียบไปเลย นี้จะไปวาทานผิดไมไดนะ คือทานพลิกกิริยาจาก
สมมุติที่ยอมรับกัน มาเปนกิริยาที่ขวางสมมุติ คอืยอมรับ ความเปนพระไมยอมรับกัน แต
ทานก็เอามาใชชั่วขณะ จะวาทานเปนบาปวาไมไดนะ ทานพลิกกิริยานั้นออกมาพอใหจับได
เทานั้นละ ทําไดแตไมเปนอาบัติ ไมเปนโทษ เพราะจิตบริสุทธิ์ลวนๆ แลว กิริยาของขันธ
พลิกมาเพียงเทานี้แลวก็กลับไปตามเดิม  
 จากน้ันทานก็ไมทําอกี ทานไมไดเอาธนบัตรมามวนบุหร่ีสูบเรื่อยๆ นะ ทานก็ทํา
เทานั้นแหละ จากน้ันทานก็ปฏิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา เราจะวาทานเปนอาบัติไมไดนะ 
ยุติหมดโดยสิ้นเชิง อันนี้เปนสมมุติทัง้มวล ทานก็ปฏิบัติตามสมมุติมานาน บทเวลาทานจะ
พลิกทานก็พลิกปบอยางนั้น เอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวนบุหร่ีตัวใหญๆ สูบ ปุบๆ สบาย
เลย ทีนี้เมื่อมีพระลูกพระหลานมาวาทาน “นี่หลวงปูเอาธนบัตรมามวนบุหร่ีสูบนะ” ทานก็
วา “เหอ” ทานก็ทําทาดู ทานรูแลวทานทําทาดู “ประสากระดาษ” ทานวา ทานก็สูบสบาย
ไปเลย แนะก็อยางน้ัน จะไปวาทานผิดไมไดนะ 
 นี่แหละทานพลิก กิริยาที่พระทั้งหลายยอมรับเปนความผิด ก็ผิดแตกิริยานี้เทานั้น 
ใจทานหมดโดยสิ้นเชิง จากน้ันทานก็ปฏิบัติตามเดิม ก็ไมเห็นมีอะไร เพราะใจทานหมด
โดยสิ้นเชิง ธรรมชาตินั้นเรียกวาหมด กิริยาของขันธที่แสดงออกทุกส่ิงทุกอยางจะไมเขา
กระเทือนถึงจิตใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวไดเลย แตทานก็ปฏิบัติตามสมมุตทิี่มีอยู ธาตขุันธ
ของทานที่มีอยู กิริยาอาการความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน การอยูการกิน การขบการฉัน 
ทานก็ปฏิบัติตามเพศของทานซึ่งเปนพระ ทานไมฝาฝน บทเวลาทานจะพลิกก็พลิกอยาง
นั้น พอใหเขาใจกันบางเทานั้นเอง ทานไมไดทําตลอดไป ไมใชวาจะมีไปอยางเดียวทีเดียว 
มีแยกมีแยะอยางน้ัน 
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 จิตนี่เมื่อหลุดพนแลวมันพนจากสมมตุิโดยประการทั้งปวง ไมมีคําวาผิดวาถูกเขาไป
เกี่ยวของไดเลย คือเลยหมดแลว ความผิดความถกูอยูในแดนสมมุติ คําวาบุญวาบาปอยูใน
แดนสมมุติ ทีนี้เวลาพนไปแลวทานจึงวาทานผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว พนไปหมด 
บุญไมมาเกี่ยวของ บาปไมมาเกี่ยวของ ผานไปหมดแลว อยางน้ันจึงเรียกวาผูมีบุญและ
บาปอันละแลว เปนวิมุตติแลว บุญบาปนี่เปนสมมุติ เวลาดําเนินอยูก็ตองอาศัยบุญ อาศัย
ความดีงามหนุนขึ้นๆ เหมือนขึ้นบันได พอถึงบานแลวบันไดกับบานแมจะติดกันอยูมันก็
เปนบันได มันก็เปนบาน คนละสัดละสวนอยูโดยดี  
 กิริยาแหงบุญแหงกรรมทั้งหลายก็เปนเพียงสักแตวากิริยา แตจิตใจนั้นพอทุกอยาง
แลว ทานไมเอาอะไร จิตลงถึงขั้นเปนอรหันตแลวพอทุกอยาง ไมเอาอะไรเลย สามแดน
โลกธาตุเปนสมมุติทั้งหมด จิตปลอยวางโดยสิ้นเชิง อาศัยไปเพียงเทานั้นเอง ที่จะใหยึดให
เกาะวาอันนั้นบกพรองอนันี้ขาดเขินไมมีในจิตดวงนั้น จึงเรียกวาพออยางเลิศเลอ พอก็พอ
นอกสมมุตไิปเสีย ไมใชพอธรรมดา เหมือนเรารับประทานอาหารตอนเชานี้พอ พอตกบาย
มาหิวอีกแลว สวนจิตอันนี้พอแลวพอตลอด ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง พอตลอดไปเลย 
 เวลาปฏิบัติเขาไป ส่ิงที่ไมเคยรูเคยเห็นจะเปนขึ้นในจิตในใจของภาคปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้น ที่ทานแสดงไวปญญาเกดิไดสามประเภท สุตมยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจาก
การไดยินไดฟง จินตามยปญญา ปญญาเกดิขึ้นจากการคิดอานไตรตรอง ภาวนามย
ปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาลวนๆ อันนี้เรียบนะ นี่ละปญญาขั้นนี้เปนปญญาที่
แตกฉานพิสดารไมมีอะไรเหมือน สุตมยปญญา จินตามยปญญา ไมไดเหมือน เพียงเปน
พื้นๆ หรือเปนคนละอยางๆ เทานั้น 
 พอถงึขั้นภาวนามยปญญาแลวเปนปญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนา มันหากรูหาก
เห็น หากเปนไปทุกส่ิงทกุอยางขึ้นจากการภาวนาลวนๆ ไมตองไปหาศึกษาเลาเรียนจากที่
ไหน หากเปนขึ้นมาๆ รูขึ้นมา กระจางขึ้นมา หายสงสัยไปโดยลําดับลําดา โดยไมตองไป
ถามใคร นี่ละภาวนามยปญญา จนกระทั่งถงึวิมตุติหลุดพนก็เกิดขึ้นจากภาวนามยปญญา 
พูดถงึขั้นภาวนามยปญญาโดยสมบูรณแลว จึงไมมีคําวาอัดวาอั้น ความเฉลียวฉลาด
รอบตัวเปนอยูโดยสมบูรณ ตามขั้นตามภูมิของทาน จะกวางแคบขนาดไหนหากเปนความ
รูอยูในนั้น ความบริสุทธิ์นี้เสมอกันแหละ 
 ปญญาที่จะกวางขวางลึกซึ้งนั้นมีตางกันอยูบาง จึงเรียกวาภาวนามยปญญา ปญญา
เกิดขึ้นจากการภาวนา เกิดอยางน้ี ปญญาเกิดขึน้จากการภาวนาเกิดอยางนี้เอง ไมไปหา
เรียนคัมภีรที่ไหน พระไตรปฎกก็ไมเรียน ถาลงไดเขาถึงนี้แลวตีออกหมดเลย กระจาย
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ออกไปหมด จึงเรียกวาภาวนามยปญญาเปนสําคัญมากในปญญาทั้งสามประเภท 
พระพุทธเจา-พระอรหันตทานเปนภาวนามยปญญา รูขึ้นเอง เห็นเองทกุส่ิงทุกอยาง ไม
ตองไปศึกษาเลาเรียนจากใคร หากรูหากเห็นหากเปนขึ้นภายในใจ เปนความตายใจแนใจ
ไปในนั้นโดยลําดับลําดา  
 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาพอตรัสรูแลวสอนโลกไดสามแดนโลกธาตุ ทานมีอัดมอีั้น
ที่ไหน สติปญญานํามาสอนโลก เทศนไดหมด สอนไดหมด มนุษยมนาตามขั้นตามภมูิของ
มนุษยทานกส็อนได เทวดา อินทร พรหมทั้งหลายทานก็สอนไดหมดเลย นี่ละถึงวิมุตติ
หลุดพน ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นจากจติตภาวนา เมื่อถึงขัน้สุดทุกอยางแลวคําวาภาวนามย
ปญญานี้ทานก็ไมไปคํานึง ไมคิดเสีย ภาวนามยปญญาพูดถงึเร่ืองการดําเนิน ปญญาเกิดขึ้น
เร่ือยๆ พอถึงขั้นบริสุทธิ์แลวคําวาภาวนามยปญญานี้มันก็ลดไปเอง หากรูในตัวเอง มันพอ
อยูในตัว ถาวาปญญาก็พออยูในนั้น ไมตองภาวนาที่ไหนใหไดเกิดปญญาอีก มันเปนอยู
แลว รูแจงชัดอยูภายในนั้น นี่ละภาวนามยปญญาเปนทางดําเนินเพื่อความพนทุกขโดย
ถายเดียว มารวมอยูที่ภาวนามยปญญาทั้งหมดเลย ทานจึงสอนใหลงในภาวนา ศีล สมาธิ 
ปญญา ปญญาก็คือภาวนามยปญญา  
 ผูปฏิบัติตามทางของศาสดาแลวก็เปนธรรมสดๆ รอนๆ อยูตลอดเวลา รูขึ้นมา 
เห็นขึ้นมา ประจักษขึ้นมาเปนลําดับลําดาจากการบําเพ็ญของตน ไมมีที่ส้ินสุด รูขึ้นมา
เร่ือยๆ สดๆ รอนๆ ไมไดมีคําวาครึวาลาสมัยดังที่กิเลสมันหลอกลวง วาจะวิ่งตามกิเลส
ทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัยตลอดไป แตเวลาจะหันหนาเขามาสูธรรมเปนสิ่งที่ครึที่ลาสมัยไปเสีย
หมด นี่เห็นไหมกิเลสมันปดบังหุมหอจิตใจ เปดทางใหไปทางของมนั ลํ้ายุคล้ําสมัย 
ทันสมัยตลอดเวลา ตายเกิดๆ แบกความทุกขความทรมานนี้ทันสมัยไปดวยกัน ไมมีคาํวา
ลดหยอน พวกนี้คือพวกทันสมัย เกิดไมหยุด ตายไมหยุด แบกหามกองทกุขไปกบัความ
เกิดความตายนั้นไมหยุดตลอดมา นี่เรียกวาลํ้ายุคล้ําสมัย  
 สัตวโลกจึงไมมีคําวาอิ่มพอ ถาอิ่มพอแลวก็ครึลาสมัย กิเลสน้ีครึลาสมัยแลว แต
กอนเคยถูกกิเลสกลอม บัดนี้ไมเชื่อกิเลสแลว กิเลสนี้เลยครึเลยลาสมัยไปแลว ไมมี วิ่งตาม
มันตลอด สดๆ รอนๆ ตลอดไปเลย คําวาเข็ดหลาบอิ่มพอในความเกิดตายเพราะหลงไป
ตามกิเลสนี้ไมสนใจ ความเข็ดหลาบจึงไมมี กิเลสไมสอนใหเข็ดหลาบ แตพอธรรมจับเขา
ไปปบมันมีคูแขงกันแลว พอปฏิบัติธรรมเรื่องของกิเลสเปนยังไงๆ เราไมเคยรูเคยเห็นเคย
เปนมาแตกอน วาจะรูอยางน้ัน กิเลสเปนภัยอยางน้ันมันก็ไมรู มันก็บืนไปตามเรื่องของมัน 
คือกิเลสลากไป 
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 แตพอธรรมขึ้นแลวมันก็มีเครื่องรับกัน เชนจิตใจพาใหฟุงซานรําคาญ สรางแต
ความทุกขใหแกตัวเองตลอดเวลา ตั้งแตตื่นนอนจนหลับ เชนภพชาติมนุษยเราถือเอาการ
หลับนอนเปนเครื่องตัดสินกัน เวลานอนเปนเวลาระงับความคิดปรุงทั้งหลาย ถาไมไดนอน
แลวตายงายที่สุดมนุษยเรา จึงระงับกันดวยการนอน ระงับความคิดความปรุง ความฟุงซาน
วุนวาย ถามันไมเลยเถิดถึงขนาดที่วากินไมไดนอนไมหลับ ถาอยางน้ันมันก็จะกาวเขาขั้นบา 
คือกิเลสพาใหคิดมากขนาดนั้น  
 ทีนี้พอเวลามาภาวนาความคิดประเภทนั้นมันสงบตัวลงไป เพราะธรรมเปน
น้ําดับไฟ สงบตัวลงๆ จิตคอยขยับเขามา รวมเขามา มันฟุงซานวุนวายนั่นคือเปนไปตาม
กิเลส เปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดไป พอทําใจใหสงบดวยการภาวนา ดังที่เคยสอนแลววา 
ใครถนัดธรรมบทใดใหยึดธรรมบทนั้นมาเปนคําบริกรรมภาวนา ใหจิตไดเกาะอยูกับคาํ
บริกรรมนั้น ไมใหมันไขวควากับอารมณนั้นอารมณนี้ ซึ่งเปนเรื่องอารมณของกิเลสเสีย
ทั้งนั้นแหละ ไมอยากวาแทบทั้งนั้นนะ เพราะมันเปนอยางน้ัน  
 ใหมันมายึดคําบริกรรมซึ่งเปนอารมณของธรรม นี่อารมณของธรรมคําบริกรรม 
เหลานั้นเปนอารมณของกิเลสลากไป มีแตฟนแตไฟเปนผลขึ้นมา นี้เปนอารมณของธรรม 
จิตใจของเราเมื่อนําคําบริกรรมภาวนาติดกับจิต ไมใหมันคิดเรื่องอารมณของกิเลส ใหคิด
แตเร่ืองอารมณของธรรม เชนพุทโธๆ ก็คิดตัง้แตเร่ืองพุทโธ มีสติติดแนบอยูกับนั้นตลอด 
นี่เรียกวาจิตไดรับความเหลียวแล ไดรับการบํารุงรักษาแลว ทีนี้จิตจะคอยสงบตัว ไมถูก
รบกวนจากกิเลสเหมือนแตกอน เพราะมีธรรมเปนเครื่องปองกัน จิตก็คอยสงบเขามาๆ  
 พอสงบเขามามันก็เปนสุขคนเรา ความสงบ ความเย็น แปลกประหลาดขึ้นมาในใจ 
อันนี้แหละที่ออกไปเทียบเคยีงกับความยุงเหยิงวุนวาย ซึ่งเปนไฟทัง้กองที่กิเลสสรางขึ้นมา
ไดเห็นอยางชัดเจน กับความสงบรมเย็นของธรรมที่สรางขึ้นมา ทีนี้มันก็มีเครื่องฟด หรือ
เครื่องวัดเครื่องตวงกัน พอเรามาภาวนา คือจิตมันสงบเขามา ถามันไมคอยสงบ โอ วันนี้
จิตไมสงบ เพราะมันยุงกับกิเลส แนะมันก็รูนะ พยายามเอาอีก สงบเขามา ทําอยูเร่ือยๆ 
บังคับอยูเร่ือยๆ จติจะมนี้ําดับไฟประจําตัว มันไมแสดงเปลวตลอดเวลาเหมือนกิเลสพาไป 
มีแตสงบลงๆ เย็นสบาย  
 พอพดูถงึเร่ืองน้ีก็เคยพดูใหบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟงแลว นี่มันก็เปนสักขี
พยาน เราบวชมาทีแรกตั้งแตกอนที่เปนนาคอยูในวัดนั้น ก็เห็นทานพระครู ตอนเชาๆ 
ทานลงเดินจงกรมแตเชา ตี ๔ ทานลงไปเดินจงกรม พอสวางแลวทานเขาในโบสถแลวไหว
พระ ทําวัตรเชา พอเสร็จแลวพระก็ออกบิณฑบาต นี้เปนประจําอยูวัดโยธานิมิตร เห็นทาน
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ออกเดินจงกรมตอนเชาๆ เวลาบวชแลวก็เรียนภาวนากับทาน อยากภาวนา แลวจะภาวนา
ยังไง ทานวา เออ ภาวนาพุทโธนะ เราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกนั ทานวางั้น 
 เราก็จับเอานั้นมาภาวนา ภาวนาสะเปะสะปะ ตามภาษีภาษาคนอยากภาวนาแตยัง
ไมรูผลเปนยังไง ก็ภาวนาไป บังคับจติกับสติใหอยูดวยกัน ไมนานเดี๋ยวมันก็เผลอ ทนีี้จิตก็
สงบไมไดเมือ่สติเผลอไปแลว แลวกน็อน วันหลังเวลาไหนภาวนาก็ตั้งสติ ไดขณะแรก ครั้น
ตอไปกิเลสลากไปๆ สตกิ็อาปากอยูไมมีหวัง กิเลสเอาไปกินแลว ก็ทําไป ทีนี้สรุปความลง 
บทเวลามันจะเปน คือหยุดเรียนหนังสือแลวเราจะสละเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนา อยางน้ี
กอนจะนอน เปนความชอบใจ มีนิสัยชอบอยูอยางนั้นลึกๆ  
 ทีนี้บทเวลามันจะเปนก็นึกพุทโธนั้นแหละ ภาวนาไปตามภาษีภาษา เพราะไมเคย
เห็นผลจากการภาวนาวาเปนยังไง จะวาสงบมันก็ยังไมเห็นสงบ มันก็เผลอไปเสีย จากน้ันก็
เอาความนอนเขาไป พาสงบกับหมอนไปเสีย ทีนี้บทเวลามันจะเปน เรานึกพุทโธๆ ตัง้สติ
ไวเหมือนแตกอนนั้นแหละ พอนึกพุทโธๆ จิตที่มนัซานอยูนั้นดวยความคิดความปรุงตางๆ 
เหมือนเราตากแหไว ทีนี้พอระลึกพทุโธๆ มันเหมือนเราดึงจอมแหเขามา ตีนแหก็หดเขา
มา ยนเขามาๆ เปนอยางนั้นละเทียบแลว ทีนี้กระแสของจิตที่มนัคิดไมมขีอบเขตก็ปรากฏ
วาหดเขามา เหมือนเราดึงจอมแหนัน่แหละ คอยหดเขามาๆ ก็เปนจุดที่ใหจิตสนใจมากขึ้น 
มันก็จอเขาไป สติจอเขาไปเรื่อยๆ มันคอยหดเขามา กระแสของจิตคอยยนเขามาๆ 
 ยนเขามาจนกระทั่งถงึใจเลยนะ นี่เปนครั้งแรกที่เราบวชใหมๆ เรายังไมรูเร่ืองรูราว 
พอเขามาถึงใจแลวหยุดกึ๊กเลยเทียวนะ ทีนี้ปรากฏวามันวางหมดเลย ยังเหลืออยูเฉพาะ
ความรูที่เดนอศัจรรย โอย เกิดความอัศจรรยตื่นเตนนะเวลานั้น โอย ทําไมจิตเราอัศจรรย
เอาขนาดนี้ เราก็ไมเคยเห็นเคยไดยิน วันนี้ไดปรากฏแลว ทีนี้ความตื่นเตนมันเลยไปเขยา
จิตที่สงบ ใหขยายตัวออกมา ถอนออกมาเสีย โอย เสียดาย พยายามทําอีกกไ็มได แตมัน
ฝงลึกนะ ถงึไมไดก็ตาม เร่ืองความรูความเปนแปลกประหลาดอัศจรรยนั้นไมไดถอนนะ 
ฝงลึก ทาํวันหลังขยับใสเร่ือยมันก็ไมไดเร่ือง เพราะสัญญาอารมณมันไปหมายอดีตที่เคย
เปนมาแลว แปลกประหลาดอัศจรรย มันไปอยูนูน มันไมอยูกับพุทโธใหเปนปจจุบัน มันก็
เลยไมไดเร่ือง นี่ละเรื่องอศัจรรย 
 วันนั้นทั้งวันจิตไมไปไหนเลย เปนอารมณอยูกับความอัศจรรยของจิตที่ไดผลมา
เมื่อคืนนี้ ที่จิตสงบอยางแปลกประหลาดอัศจรรย ปวนเปยนๆ อยูนั้น วันหลงัขยับอีกจะ
ภาวนาอีกมนัก็ไมไดเร่ือง และก็ตอไปอีก จนกระทั่งจิตใจมันหมดหวังแลวมันก็ปลอย เปน
อารมณกับอันนั้นละ ทําไปมันก็ไปหมายที่เคยเปนมาแลว ผานไปแลวนั้นมาเปนอารมณ
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เสียมันก็เลยไมไดเร่ือง จนกระทั่งจติใจมันเหมือนหนึ่งวาหมดหวัง โอย ไดไมไดชางเถอะ 
ทําไปอยางน้ี  
 ทีนี้มันก็ปลอยอารมณทีม่ันไปคาดไปหมายไวในอดีตเขามาเปนปจจุบัน แลวมันก็
ลงไดอกี ลงอัศจรรยเหมือนเดิม แลวก็เปนบาขึ้นอีกนะ วันหลังขยับใหญจะเอามันก็ไมได
อีกแหละ เพราะเราไปหมายผลที่ไดแลวมาเปนปจจุบัน มันก็ไมไดเร่ืองซิ มันไมเอาพุทโธ 
ไมเอาคําบริกรรมตั้งสตอิยูปจจุบัน เราสรุปเลยวาเราเรียนหนังสืออยู ๗ ป เราไดจิตที่สงบ
แบบนี้สามหน ไดสามหนเทานั้น เรียนหนังสือตั้ง ๗ ปเต็มๆ แตมันไดหลักไวแลวนะ คือ
มันไมถอนความเชื่อที่จิตเปนของอัศจรรย เปนแตเพียงวาเรายังทํามันไมรวมใหเฉยๆ ที่ทํา
มานี้มชีัดเจนแลว พอหยุดจากการเรียนแลวทีนี้จะเอาใหไดเลย เพราะอันนี้ไดจับไวแลว
เปนหลักเปนเกณฑ ไปก็ซัดกันใหญเลย ทีนี้มันก็ไดละซิ เลยได นี่ละเรื่องภาวนาเบื้องตน
เปนอยางน้ัน 
 จิตของเรามันมีแตเปนบอยของมูตรของคถูคือกิเลสตัณหา มันไมไดเปนผูรับใช
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยธรรมมีอยูภายในใจเลย มีแตกิเลส ทีนี้เวลามันเปน
ขึ้นมาอยางน้ันมันก็แปลกประหลาดอัศจรรย ถาวันไหนไดเปนแลววันนั้นทั้งวันมันจะไมคิด
ไปไหนนะ มนัจะปวนเปยนๆ เปนอารมณอยูกับจิตที่อัศจรรยนี้ทั้งวัน แตเวลาไปทําวันหลัง
มันก็ไมไดเสีย พอคอยจดืไปๆ ปลอยแลว มันก็หมดอารมณสัญญาอดีต มันก็เปนอีก  
 เราพูดถึงเร่ืองความแปลกประหลาด เร่ิมแสดงขึ้นในครั้งแรกดังที่วา บวชใหมๆ ละ 
จากน้ันมาจิตใจก็มีความกระหยิ่มยิม้ยองตอการภาวนา ถึงมันไมไดเปนอยางน้ันก็พยายาม 
ตอมาจนกระทั่งเรียนจบแลวทีนี้จะเอาใหเต็มเหนี่ยว เพราะตั้งหนาตั้งตาจะภาวนาโดย
ถายเดียว มันก็ปรากฏละซี เพราะไมหยุดไมถอย เอาทั้งวันทั้งคืนเลย เรียกวาความเพียร
ตลอด ยืน เดิน นั่ง นอน ดวยการภาวนาโดยความมีสติทั้งน้ัน มันก็สงบไดแนนหนามั่นคง
ขึ้นไป แตทีเ่คยเปนสามหนนี้ไมเคยลืมนะ มันเปนอารมณพื้นฐานไมลืมนะ ธรรมะจะกาว
เขาไปขนาดไหนก็ไมเคยลืมอารมณที่เปนพื้นฐาน ที่เราเปนมาสามครั้งแลวนั้น 
 นี่ละจิตเปนอยางน้ันอัศจรรยจริงๆ โหย ตื่นเตนทั้งวัน แลวก็มาทําอีกจะใหไดอยาง
นั้นอีกมันไมไดเสีย แลวคอยจืดไปๆ พอทอดอาลัย โอย ไดไมไดชางหัวมันเถอะ ปลอย
แลว ทีนี้มันก็ไมเปนอารมณกบัอดีต มันมาเปนปจจุบัน ก็เปนอีก เปนบาเขาอีกเหมือนเกา
นั่นแหละ เราพูดตามความจริงที่เคยเปนมา เปนอยางน้ันนะ ภาวนาทีแรกเปนอยางน้ัน จน
มาไดหลักไดเกณฑใหมที่เอาจริงเอาจังเร่ือยๆๆ ทีนี้จิตก็เปลี่ยนไปเรื่อย เร่ืองความ
อัศจรรยมันก็ไมลืมนะ ที่เคยเปนเบื้องตน เพราะเปนมรดก เรียกวาเปนตนทุนเบื้องตนมัน
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ก็ไมลืม ไปขนาดไหนมันก็ไมลืมตนทุนของมัน จึงไดนํามาพูดอยูนี้แหละ นี่การภาวนา
สําคัญมาก 
 พุทธศาสนาเราสวนมากไมมีใครภาวนา แมแตพระก็ไมไดภาวนา สนใจอะไรกับ
ภาวนา ไมสนใจนะ วาบวชมารักษาศีลเทานั้นก็พอแลว มีศีลเทานั้นพอ ภาวนาไมมี อยูกัน
อยางน้ันละ จะวารักษาศีล ศีลดี ศีลบริสุทธิ์ ก็มเีพียงเทานั้น ไมไดสนใจกับภาวนา นูนผู
ปฏิบัติทานสนใจภาวนา ทานไดความแปลกประหลาดขึ้นมาๆ จึงคอยกระจายออกไป 
อยางหลวงปูมั่นของเรานี่ละทานกระจายออกมา ไดรับความแปลกประหลาด ลูกศิษยลูกหา
มากเขาๆ ฟงอรรถฟงธรรมของทาน จึงกระจายออกมามากทีเดียว บรรดาลูกศิษยหลวงปู
มั่นมีมากที่สุดที่เปนครูเปนอาจารยสอนลูกศิษยลูกหามีนอยเมื่อไร โอย มาก ตอจากนั้นก็
คอยกระจายออกมาทุกวันนี้  
 เร่ืองภาวนามยปญญานี่เราพูดเบื้องตนมาเขาองคภาวนานี่ เวลามันไดรูไดเห็นในจิต
นี้ โถ พูดไมถูกนะ แตจะปฏิเสธความรูความเห็นของตัวเองไมได มันเปนขึน้มาทุกแบบทุก
ฉบับ ซึ่งเราไมเคยคาดเคยคิด พอจติมันคอยเบิกกวางๆ กิเลสคอยจางไปๆ ธรรมกค็อย
เกิดขึ้นมาเรื่อยๆๆ ยิ่งจติมีความละเอียดลออเขาไปมากเทาไร มีแตธรรมเกิดทั้งน้ันแหละ 
ธรรมเกิดๆ กิเลสเกิดก็ซดักันขาดสะบั้นไปเลย กิเลสเกิดที่ไหนขาดสะบั้นไปที่นั่นเมื่อธรรม
มีกําลังมากแลวนะ จนกระทั่งไมมกีิเลสเหลืออยูเลย ไมมีอะไรมาแสดง นั่นละทานวาบรม
สุข ไมมอีะไรมากวนใจ  
 พระอรหันตตั้งแตวันทานบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันตแลว ไมมีกิเลสตัวใดกวนกระทั่ง
วันทานนิพพาน เพราะมันหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีในใจ หมด เร่ืองทั้งหมดอยูกับกิเลส กิเลส
มีมากมีนอยจะมีเร่ืองของมันอยูนั้น พออันนี้หมดแลว ไมมี ในใจของพระอรหันตไมมีเลย 
ก็มีแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม คิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมไปธรรมดาเทานั้น 
 ชาวพุทธเราจึงควรสนใจทางดานจิตตภาวนาใหมากนะ ทานทั้งหลายอยากเห็นของ
แปลกประหลาด ธรรมะพระพุทธเจานี้สดๆ รอนๆ ตลอดมานะ ทานจึงใหชื่อวาอกาลิโก 
ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลามาทําลายไดเลย ขอใหทําลงไปเถอะ ไมวาหญิงวาชาย นักบวช
และฆราวาสทําเปนธรรมไดดวยกันทัง้น้ัน จิตไมมีเพศหญิงเพศชาย รับไดทั้งบาปทั้งบุญ
เหมือนกนัหมด เมื่อเราทําในทางที่ถกูที่ดีจะรูไดเห็นได แปลกประหลาดในตัวเองไปโดย
ลําดับลําดา นั้นละที่นี่ศาสนาเจริญ เจริญที่ใจ 
 ใจที่มีจิตตภาวนา มีหลักมีเกณฑ ไดเห็นเหตุเห็นผลเทาไร ยิ่งแนนหนามั่นคงในการ
เชื่อศาสนาไปโดยลําดับนะ นี่ละทําธรรมดาตามประเพณีของพอแมปูยาตายายทํา ทําบุญ
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ใหทานรักษาศีลไปนั้นก็เปนประเพณีอันหนึ่ง ยังไมแนนนะ แตพอจิตตภาวนาปรากฏขึ้น
มาแลวไมวาการใหทานรักษาศีลอะไร จะแนนหนามั่นคงเขาไปโดยลําดับ และละเอียดลออ
เขา พิถีพิถนัในวัตถุทานของตนที่จะไปใหทาน ศีลก็รักษาตัวเอง หากรูตัวเอง สะดุดใจ 
อะไรที่จะทําลายศีลของตนมันหากรูของมัน เร่ืองหิริโอตตปัปะความสะดุงกลัวตอบาปจะ
เกิดขึ้นจากผูภาวนา ไมมีใครบอกก็เปน เตือนอยูภายในใจนั้น  
 นี่ละการภาวนาจึงเปนเคร่ืองสนับสนุนการทําบุญใหทานตางๆ นี้ไดเปนอยางดี และ
แนนหนามั่นคงเขาเปนลําดับ ละเอียดลออเขาเปนลําดับ ถามีแตการทําบุญใหทานเฉยๆ 
ไดเร่ืองไดบญุไมปฏิเสธ แตไมไดเหมือนมีภาวนาเปนเคร่ืองสนับสนุนเขาอีก อันนี้มันเกิด
ความสนใจเขาทุกอยาง การใหทานก็เคยใหทานมามากนอย แตมันยิ่งหนักแนนเขาไปอีก
เมื่อมีภาวนาเปนเครื่องสนับสนุน การใหทาน การรักษาศีล การสํารวมระวังตัวมันจะรูของ
มันเอง ผิดถูกชั่วดธีรรมทานเตือนอยูในใจ อะไรที่ขัดของนีไ้มมีใครบอกก็รู มันไมฝนนะ
ฝนธรรม อันนี้ไมควรทํามันหยุดเอง นี่เจาของเตือนตัวเอง อยูกับตัวเองแลวไปที่ไหนก็มี
หิริโอตตัปปะ เปนผูสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม เชื่อบาปเชื่อบุญเปนลําดับลําดาประจําตัว
เองน้ันแหละ พากันจําเอานะ 
 วันนี้เทศนถึงเร่ืองภาวนาเสียบาง ใหพากันเอาไปประพฤตปิฏบิัติ ไมงั้นมนัจะเหลว
แหลกแหวกแนวนะ เราชวยโลกนี้ โอย เราก็ทนเอานะ ชวยโลกชวยสงสารนี้ทนจริงๆ คือ
เราไมเอาอะไรเลย ไมมีอะไรที่เราจะหยิบจะหวังนะ แมเม็ดหินเม็ดทรายขึ้นชื่อวาสมมุติ
แลวเราพอทุกอยาง ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง แลวก็ยังไดอตุสาหมาบึกบึน พาพี่นองทั้งหลาย
บึกบึนอยูอยางที่เห็นนี่ละ ทานทั้งหลายก็ควรเห็นใจ บรรดาลูกศิษยลูกหาอยาสรางเส้ียน
สรางหนามมากีดกันทาง จะเผาผลาญซึ่งกันและกนัในวงลูกศิษยลูกหาดวยกัน 
 ใหตางคนตางฟงเสียงครเูสียงอาจารย อยาฟงเสียงแตความรูความเห็นของตนที่
เปนภัยตอตนอยูแลว และแสดงออกไปใหเปนภัยตอคนอื่น เปนความเสียมากมายนะ เวลา
นี้หลวงตาสอนพี่นองทั้งหลายสอนดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยางใหดิบใหดี ไมวาจะนิ่มนวล
ออนหวาน ไพเราะเพราะพริ้ง หรือเด็ดขาด ดุเดือดขนาดไหนมีแตธรรมออก ไมมีส่ิงทีเ่ปน
ขาศึกออกเลย นี่เราสอนดวยเจตนาของเราจริงๆ จากความเมตตา ทานทั้งหลายขอใหเห็น
ใจ  
 ผูใดที่ชวยชาติ-ศาสนามาดวยกันอยาไปรังแกกัน อยาไปกดีขวางกัน อยาไปหา
อุบายโจมตีกัน ตองชวยกัน ถาผิดตรงไหนแนะกัน ชวยกนัพยุงถึงถูก ไปกดีไปขวางไป
ทําลายกันอยางน้ีผิดทั้งเพ ในวงลูกศิษยหลวงตาบัวขออยาใหมีเถอะ เที่ยวกีดเที่ยวกัน 



 ๑๓

อยากเดนอยากดังแตตัวแลวไปทําลายคนอื่น นี่พวกเลว ใหพากันระมัดระวัง อยาใหมีส่ิง
เหลานี้ คนใดที่จะเดนจะดังขึ้นมา ไปกีดไปขวาง เราอยากเดนอยากดังดวยการกีดขวางของ
เราที่ไมถูกทางนั้นคือจะจม ไมมีคําวาจะเดนจะดัง เปนทางที่จะลมจมทั้งน้ัน 
 ใหชวยเหลือกัน สนับสนุนกัน นั่นถึงถูกตองที่วาเราชวยชาติบานเมือง อยาไปกีดไป
ขวาง อยาทําลายกัน ซึ่งผูหนึ่งกําลังทําเต็มเม็ดเต็มหนวยเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ของเรา ใหเห็นอกเห็นใจกัน อยาไปกีดไปขวาง อยาเอาชื่อเอาเสียงลามกจกเปรตของตน
ออกแสดงลวดลายตางๆ อยากใหเขาเคารพนับถือ มีชื่อมีเสียงวาคนนี้เกง เขาคานคนนั้น 
เขาคานคนนี้ เขาเขียนบัตรรายชื่อไดหลายบัตรหลายชื่อ จะไปเสนอทําลายคนนั้นคนนี้ นี้
เปนเรื่องภัยมหาภัย ขอใหพากันรู  
 ใหหยุดนะ หากมีอยูในนี้ใหหยุด ถาเราจะฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงครูเสียง
อาจารย เราสละทุกอยางแลวมาสอนโลกเวลานี้ เราไมมีอะไรเสียดาย มีความหวงใยแตชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย เราก็ทุมลงเต็มกําลัง ขออยาใหมีส่ิงกดีขวาง  ทําลายในสิ่งที่เปน
มงคลของเราซึ่งรักสงวนอยูทั่วหนากันนี้ ใหชวยกันพยุง อยาไปกีดไปขวาง อยาเอาชื่อเอา
นาม อยาอวดดีอวดเดน อยากมีชื่อมีเสียงวาสํานวนโวหารดีใหเขาไดมองหนาวาคนนี้เขาดี
นะ วาทะเขาดี เขาคิดอุบายอยางน้ันอยางน้ี อุบายนี้เปนอุบายทําลายชาติ ทําลายศาสนา 
พระมหากษตัริย ก็คืออบุายเพื่อทําลายตนและคนทั้งชาตินั่นเอง  
 อยาพากันนํามาใชนะ ใหหยุด ถาใครทําลงไปแลวใหหยุด เราพูดไปตามความจริง
ในหลักธรรมที่สอนโลก เราพูดไวใหทุกอยางใหพากันเขาใจ เรากําลังสอนคนเพื่ออุมชูโลก 
อยามาทําลายกีดขวางในอุบายวิธีการของเราที่สอนนี้ ซึ่งเปนการทําลายเราเองดวย ทําลาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไปในตัวดวย ไมใชของดี คนนั้นจะสรางความฉิบหายแกตน 
ดวยความอยากเดนอยากดัง อยากใหเขาร่ําเขาลือวามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมดวยปาก 
เหมือนอึ่งรองแอ็บๆ คอือึ่งธรรมดาอยูใตดินไมคอยตายงายนะ พอโผลออกมาฝนตกใหม
ตื่นฝนตื่นฟา ออกมารองแอ็บๆ อึ่งอาง เดี๋ยวเขาจับไปใสของตมกินเลย นั่นเพราะปากของ
มันรองขึ้นมา อยูที่จุดไหนๆ เขาก็ไปจับมาตมกินเลยๆ  
 อันนี้ปากของเราอยาใหเปนปากอึ่งทาํลายตัวเองนะ และทําลายทั้งสวนรวมดวย ไม
ดี ใหพากันฟงใหถึงใจ หลวงตาสอนอยางถงึใจทุกอยาง อุบายวิธีการสอนโลกนี้เราได
พยายามทุกวิถีทาง เราไมไดสอนดวยสุมสี่สุมหา หนักเบา หรือคัดคานตานทาน หรือเห็น
ดวย อะไรไมเห็นดวยก็ตาม เราเปนไปดวยธรรมทั้งน้ัน อยาเขามากีดมาขวางดวยความไม
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เปนธรรม จะเปนการทําลายทั้งตัวเราผูนํานี้ดวย เปนการทําลายเพื่อนฝงูที่ชวยกันพยุงนี้
ดวย จะไมมคีําดีงามอะไรเลย ใหพากันจดจําทุกคน 
 เราพูดใหเขาใจไวอยางน้ี ตางคนตางพยุงมีความพรอมเพรียงสามัคคี หนุนกําลังซึ่ง
กันและกัน เพื่อชวยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรานี้เปนความถูกตอง สมกับเราเปน
ชาติไทยดวยกัน และรักชาติดวยกัน ตางคนตางทะนุถนอม ตางคนตางรักษาดวยกัน อยา
มาตางคนตางทําลายกันดวยการกีดการขวางทานั้นทานี้ อยากดีอยากเดนดวยโวหารของ
ตน นี่โวหารอึ่ง มันจะถูกตมแหลกไปหมด ใหพากันจําเอา แลวจะเกิดผลขึ้นมาในตัวเอง
นั้นแหละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น 
 ใหพากันจดจํา สรุปความลงจุดนี้แหละ จุดที่วาตะกี้นี้ กีดขวางกันและกัน ผูที่ทํา
ประโยชนแกโลกแกสงสารแตไปกีดไปขวางดวยความอวดดิบอวดดี ฝปากของตัวเองนี้ละ
เปนปากที่ฉบิหายมาก เสนียดจัญไรมาก ทําลายทั้งครูอาจารยผูพาดําเนิน ทําลายทั้งเพื่อน
ฝูงและชาติใหแหลกไปตามๆ กัน จําใหดีนะคํานี้ หากวามีเงื่อนใดๆ ทีแ่ปลกประหลาด
ขึ้นมาดังที่กลาวนี้ใหหยุดทันที อยาใหมีเงื่อนตอ ถาเราจับไดเอาอีกนะ เราไมเหมือนใคร 
ถาลงจับไดชดัๆ แลวใสเปรี้ยงทันทีเลย คอขาดในเวลานั้นเลย เพราะเราชวยชาติเราชวย
ขนาดคอขาด อยามาขวางทางเดินนะ เอาละพอ 
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