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วัดสาลวันนี้ตั้งแตสมัยทีเ่ราลงมาโคราชทีแรก ๒๔๗๙ ปานั้นเปนตนไมพุมๆ 
เปนยอมๆ กุฏิพระเปนกุฏิหลังเล็กๆ ทั่วไป หลวงปูสิงหทานเปนเจาอาวาสอยูที่นั่น ผม
ก็ลงไปพักทีว่ัดสาลวัน เราพักสาลวันบาง วัดศรัทธารวมบาง วัดศรัทธารวมเขาเรียกวัด
ปาชาที่สองบางอะไรบาง วัดศรัทธารวมอยูทางดานตะวันออกโคราช วัดสาลวันก็อยูนี้
แหละ แตกอนตนไมเล็กๆ เปนพุม คุณหลวงชาญถวายที่นั้นเปนวัดสาลวัน สรางปพ.ศ.

ดูวา ๒๔๗๕ พ.ศ.๒๔๗๙ เราก็ลงไปที่นั่น เพราะฉะนั้นจึงเปนตนไมยอมๆ เปนสวนของ
คุณหลวงชาญ พระก็เยอะนะ 

ตอนนั้นหลวงปูสิงหทานเปนเจาอาวาส เราก็เปนพระหนุมนอยไปพักที่นั่น วัด
ศรัทธารวมก็อาจารยมหาปน นองชายทานหลวงปูสิงหนั่นละ ทานอยูทางนูน พระก็มี
มาก ไลเล่ียกัน วัดสาลวันมีมาก วัดศรัทธารวมมีนอย ไปมาหาสูกันเดินทั้งนั้นนะนั่น ไม
มีรถ แตกอนไมมี รถไมมีเลยในโคราช รถที่จะรับคนรับพระอะไรๆ ไมม ีจากวัดศรัทธา
รวมมาก็เดินมา จากสาลวัน-ศรัทธารวม ไปไหนเหมือนกัน เดินทั้งน้ันแหละ ผมอยูวัด
สุทธจินดาที่กําลังเรียนหนังสืออยูนั้น ผมมันเรียนหลายสํานักเอาแนไมไดนะ คนหลาย
สํานัก 

ตอนนั้นเรียนอยูที่วัดสุทธจินดา พอวันวางคือวางจากการเรียน เปนวันหยุด วัน
พระ วันอะไรอยางน้ี ทานมีประชุมกนัในระยะนั้น ส่ีวันประชุมทีหนึ่ง ประชุมตอนบาย
โมง เราไดไปฟงเทศนทาน ทานอาจารยสิงหทานเทศน เพราะเราชอบทางปฏิบัติมา
ดั้งเดิม ไปอยูไหนไมเคยละภาคปฏิบัติ พอวางเมือ่ไรก็เขาปาเลย อยางวัดสุทธจินดานี่
วางปบนี่เขาปาไปทางวัดปาดงขวางอยูทางตะวันออกวัดสาลวัน สงัดดี ไปพกัอยูที่นั่น 
ไปภาวนา ไปอยูทางเชียงใหมก็เหมอืนกัน พอโรงเรียนหยุดเมื่อไรเขาปาๆ ทางนูนไป
ทางสันกําแพง สันปาตอง ไปที่ไหนหลายสํานัก มันมีปาเปนสํานักปาอยูนั้น ไปภาวนา 

แตไมไดบอกวาภาวนานะ ตองบอกวาไปดูหนังสือบาง อะไรบางไปอยางน้ัน 
ความจริงไปภาวนา ดูหนังสือกด็ูอยูแลวในวัดนะ ออกจากเรียนก็ไปภาวนา จนกระทั่งได
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ออกปฏิบัต ิคือเวลาเรียนหนังสือภาคปฏิบัติก็แฝงกันไป แฝงกันไปอยางเงียบๆ นะ เรา
ปฏิบัติอยูภายในวัดปริยัติ เรียกวาปฏิบัติอยางเงียบๆ ไมใหใครรูเลย เร่ืองภาวนาไม
เคยเลาใหใครฟง เดินจงกรมกอ็ยางเคยเลาใหฟง ไปเผลอตัวเดินจงกรมตอนดกึๆ 
หยุดเรียนหนังสือแลวลงเดินจงกรม พระเพื่อนฝูงเรามา“ทําอะไร” เราก็เซอไปหนอย
บอกวา “เดินจงกรม” “เหอ จะไปสวรรคเดี๋ยวนี้ ไปนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอรอกันสักหนอย 

ใหเรียนเสร็จแลวคอยไปดวยกัน” นั่นมันแหย ก็แขนซายแขนขวาเอาผิดกับใครละ ก็
พวกเดียวกนั ลิงเหมือนกัน เราเผลอไป 

ตั้งแตนั้นมาพลิกใหม เวลาดึกๆ ลงเดินจงกรม เพื่อนฝงูคนใดๆ เดินผานมา ทํา
อะไร “ออเปลี่ยนบรรยากาศ” “นั่งนาน เหนื่อย เปลี่ยนบรรยากาศ” จะวาเดินจงกรม
ไมไดมันหยอกนะ มันพดูหยอก แหยนั้นนี้ จะวาผิดถูกอะไรก็วาไมได มนัลําบาก เร่ือง
ภาวนาไมเคยเลาใหใครฟง อยูเงียบๆ อยางน้ันละ มันหากเปนอยูในจิตนะ ฝงลึกๆ พดู
ใหใครฟงไมเหมาะทั้งนั้น เก็บอยูคนเดียวอยางน้ีเหมาะ ก็เก็บจริงๆ ตลอดเวลา ที่เรียน
หนังสืออยูไมเคยเลาภาวนาใหใครฟงเลย ทั้งๆ ที่ทําประจําอยู 

พอออกแลวทีนี้เปดเผย ขึ้นเวทีแลว ๗ พรรษาลวงไปแลว ไดเปรียญพรรษา ๗ 
เพราะมีขอกฎกติกาบังคบัเจาของ ตั้งสัจจอธิษฐานไวแลว พอจบเปรียญสามประโยคนี้
พอ การศึกษาเลาเรียนเปนแนวทางพอเหมาะไดทุกอยาง ไมขัดของ ออกปฏิบัติได 
เพราะฉะนั้นพอเรียนจบสามประโยคที่ตั้งใจอธิษฐานไวแลวออกเลย ตั้งแตบัดนั้นออก
ตลอดเลย เรียกวาออกอยางเปดเผย ออกมาจากกรุงเทพฯกม็าจําพรรษาที่โคราช วัดปา
จักราช โอยวัดนี้เหมาะสมมากนะ 

เราไปดูสภาพคราวนี้ดูไมไดเลยนะ จนเกิดความสลดสังเวช วัดปาจักราชเปนวัด
ปารอยเปอรเซ็นต กุฏิหลังเล็กๆ ๆ ทางจงกรมอยูในปาๆ พระทานทําความเพียร
ภาวนาเดินจงกรมรอยเปอรเซ็นตตลอดเลย ระยะเราจากกรุงเทพฯไปพกัจักราชไดทํา
ความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย นั่นละออกพรรษาแลวเปนพรรษาที่ ๘ จนกระทั่งป กลาย
หรือปไหน ดูเหมือน ๖๒ ปแลวมั้ง ออกจากจักราชไป ไปเทศนชวยชาตินั่นแหละ เขา
นิมนตไปเทศนที่จักราช วัดปาจักราช เราก็จะไดไปดูชมสถานที่ที่เราอยูแตกอน ไปคราว
นี้ดูไมไดเลยนะ สลดสังเวช..เรา คือเปล่ียนไปตั้งรอยเปอรเซ็นตเลย เลยรอยเปอรเซ็นต
เขาไปอีก สภาพปาที่เคยอยูตอนนั้นไมมีเลย เปนปานรกอเวจีขึ้นมาแทน 

โอ เราสลดสังเวช ติดหูติดตาจนกระทั่งทกุวันนี้ สลดสังเวชกับปาที่เราเคยไปอยู
แตกอน ใหความสงบรมเย็น พระทานตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เรียกวารอยเปอรเซ็นตๆ 
ภาวนา แตที่เปลี่ยนมาทุกวันนี้มันไมใชภาวนา มันอะไรก็ไมรู เรียกวามันเปลี่ยนเสียเลย
รอยเปอรเซ็นตไป มันเปนอะไร เหมือนไมใชวดั นี่ก็ขึ้นอยูกับผูครองวัด ผูครองวัดเปน
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ยังไงมันบอกในตัวหมดสภาพของวัด ดูเหมือน ๖๒ ปแลวมั้ง เรากลับไปเทศนที่นั่น 

ตั้งแตออกจากน้ันแลวมาปฏิบัติจนกระทั่งไดกลับไปเทศนชวยชาติบานเมือง ดูเหมือน
เปนเวลา ๖๒ ป สภาพนั้นเปล่ียนแปลงไปหมด เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคอยยังชั่ว 
เปลี่ยนแปลงในทางที่เลว มันเลยวัดบานไปอีก วัดไหนเลยลงไปอกีนี่มันดไูมไดนะ 

สถานที่นั่นเหมาะสมมาก ภาวนาตางองคตาง...ดูเหมือนปนั้นจําพรรษาประมาณ
สัก ๗-๘ องคละมั้ง อยูดวยกันสบายๆ ภาวนาสะดวกสบายมากทีเดียว เพราะไมมีงาน
อะไรเลย มีแตงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งวันทั้งคืน ไมมีกิจการงานอะไรทั้งน้ัน มี
แตการภาวนา นี่ละจิตใจของเราก็ไปเจริญที่นั่น เจริญแนนหนามั่นคงขึ้น โถ จิตตอนนั้น
เปนเหมือนหินแลวนะ สมาธิแนนปงเปนเหมือนหิน นี่ที่วาเราไมรูจักวิธีรักษา เพราะส่ิง
ไมเคยรูเคยเห็น ไมรูจักวิธีรักษา มันเสื่อมตอนไปทํากลด 

กลดเรามันขาดหลุดลุยไปหมด เอากลดเกาของใครมาใชนั่นละ เราออกเรียน
แลวก็เอากลดเกามาใช มันขาดหลุดลุยเลยไปทํากลดหลังหนึ่ง จิตเขาไดบางไมไดบาง 

เพียงเทานั้นรูสึกวา โห สะดุงใจเลย ออกทันที จิตไดเส่ือมลงตลอดๆ ตั้งแตเดอืน
พฤศจิกาทีไ่ปจากโคราชนี้จนกระทั่งเดือนเมษาปตอไป เปนเวลาปกับหาเดือน จิตเสื่อม
นะ แลวเจริญขึ้นไป แลวบึกบึนไปถึง ๑๔-๑๕ วัน แลวก็ไปเจริญไดสักสองคืน แลว
เส่ือมๆ เส่ือมอยางไมมองหนามองหลัง ไดปกับหาเดือน 

จึงไดตัง้ตัวใหม พิจารณาใหม ดวยการบริกรรมภาวนาดวยสติเปนเครื่องกํากับ
รักษา เอากันอยางจริงจังทีเดียว นั่นละจิตจึงตั้งได จิตพอขึน้ไปถึงขั้นควรจะเสื่อมไม
เส่ือม พุงๆ เลย นี่ละสติเปนสําคัญมากนะ เพราะฉะนั้นผูภาวนาคําบริกรรมจึงปลอย
ไมได เพียงกําหนดจิตเฉยๆ นี่ผมทาํดูแลว กําหนดเทาไรมันมีเวลาเผลอแย็บออกไปจน
ได พอแยบ็ออกไปนั่นละกิเลสออกไปทํางานกวานฟนกวานไฟมาเผาเรา ขณะที่เผลอ
แย็บเทานั้นไมมากนะ ทนีี้เวลาเราตั้งคําบริกรรมลงไป มีสติบังคับ ในขั้นเริ่มแรกไมยอม
ใหเผลอเลย เอาจริงดวยนะเรา วาเปนยังไงเปนอยางน้ัน ไมใหเผลอ ไมเผลอจริงๆ ทั้ง
วันไมมีเผลอเลย 

เราลงใจแลววาจิตเรานี่เส่ือมเพราะขาดคําบริกรรมนี้แหละ กําหนดจิตเฉยๆ 

จิตใจมีเวลาเผลอได แลวกิเลสมีชองทางที่จะสรางทุกขใหเราได จึงตองเอาคําบริกรรม
ติดกับจิต แลวสติติดกับคําบริกรรมอีกทีหนึ่ง ทนีี้ลงใจนะ เราพิจารณาประมวลมาหมด
ลงจุดนี้ละ มีจุดนี้ที่จุดเราของใจอยู จิตของเราเจริญแลวเสื่อมๆ เปนเวลาปกับหาเดือน 
เปนเพราะนี้เอง ทีนี้เราจะไมใหเผลอ จะตั้งคําบริกรรมพุทโธๆ เรานิสัยชอบพุทโธมา
ดั้งเดิม เอาพุทโธๆ แลวสติติดกับพทุโธ โลกน้ีเหมือนไมมีนะ มีแตคําวาพุทโธกับสติ
ติดกันอยูนี ้ไมยอมใหคิดไปไหนเลย ไมยอมๆ จริงๆ 
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ลงใจแลวละ เอาละที่นี่เอาวิธีนี้ละ แตเรานิสัยมันจริงจังนะ วาอะไรเปนอยางน้ัน
จริงๆ นี่ก็ลงใจในคําบริกรรม เอาละที่นี่เปนอันวาลงใจละ เอานะ เหมือนระฆังดังเปง 
ปบ ทีนี้เผลอไมไดเลย ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมใหมีเผลอเลย วันแรกนี่เปนวัน
พิลึกกกึกอื จึงรูไดชัดวาจิตเรานี้มันเผลอ ที่ทําจิตใหเส่ือม มนัเผลอสตินั่นละมันจึงคิดได
ปรุงได กวานกิเลสเขามาเผาเรา ทีนี้พอเอาคาํบริกรรมกับสติติดกันตลอดในวันนั้น 
เร่ิมตนแลวนะ จะไมยอมใหเผลอเลย 

ไมเผลอจริงๆ ตั้งแตตื่นนอนเลยไมใหเผลอ ไมยอมใหคิดไปไหน ทีนี้มันอยาก
คิดอยากปรงุ นี่มันรูเห็นพิษของมนัมากก็ตอนที่เราบังคับเอาอยางจริงจัง มันดันมัน
อยากคิดอยากปรุง จนกระทั่ง โอย คับหัวอกนะ ยังไงก็ไมยอมใหคิด คิดเรื่องที่เคยคิด
มาแลว เปนเรื่องของกเิลสทั้งมวล เราจะใหคิดแตพุทโธซึง่เปนงานของธรรม งานของ
กิเลสไมยอมใหมาแทรกไดเลย พุทโธๆ เปนงานของธรรม สติก็เปนธรรม ติดกัน วัน
แรกน่ีเหมือนอกจะแตกนะ ที่มันดัน มันดันมันอยากคิด แตไมยอมใหมนัยึดไดเลยแม
นิดหนึ่ง เพราะความไมเผลอนี้ติดแนบเลย 

วันนั้นทั้งวันเหมือนอกจะแตก มันดันมันอยากคิด จึงรูวา ออ ที่จิตของเราเสื่อม
เพราะความคิดอันนี้เอง เราบังคับไมใหมันคิดเรื่องราวก็ไมเกิด วันที่สองก็รูสึกเบาลง
นิดหนึ่ง แตคําวาเผลอไมใหเผลอเลย พอตื่นนอนปบจับปุบ จนกระทั่งถงึหลับ ไมยอม
ใหเผลอ เราอยูคนเดียวเสียดวย ไปบิณฑบาตเขาจะใสอะไรไมไดสนใจ คือความไม
เผลออยางเดียวเทานั้นติดกับหัวใจ สองวันสามวันเขาไป คือไมใหเผลอตลอดนะ ไมให
เผลอเลย ทั้งวันทั้งคืน โลกเหมือนไมม ีมีแตคําวาพุทโธกับสติติดกันอยูในจิตนี้เทานั้น 

พอประมาณสักสามสี่วันลวงไปแลวนี้เบานะ ความอยากคิดอยากปรุงที่ดนัขึ้นมา
นั้นเบาลงๆๆ จากเบาลงแลวผลของธรรมที่พทุโธๆ ซึ่งเราบริกรรมอยูนั้นคอยแสดง
ขึ้นมา เปนความเบาใจ เบาใจแลวละเอียดเขาไป สงบเย็นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึคํา
บริกรรมนี้เวลาถึงที่สุดของมันจริงๆ แลวบริกรรมไมไดนะ คือคําบริกรรมเราไมเคย
ปลอยเลย จนกระทั่งถงึจิตเขาขั้นละเอียดละที่นี ่ จากที่มันดันเราจนกระทั่งอกจะแตก
มาถึงขั้นละเอียดของจิตดวยสติกับคําบริกรรมติดกัน ไมยอมใหเผลอ พอมันละเอยีด
เขาไป ละเอียดเขาไปจริงๆ แลวนึกคําบริกรรมไมออกนะ ไมมี เงียบ นึกยังไงกไ็มออก 

อาว ทําไมเปนอยางน้ี ก็เรานึกมาติดตอสืบเนื่องกันตลอดเวลาไมมีความ
พล้ังเผลอเลย แลวทําไมทีนี้นึกพุทโธที่เคยบริกรรมมานี้จึงไมออก ไมมีเลย แลวทํายังไง 
ชักมีงงๆ เหมือนกัน แตงงขนาดไหนสติจะไมยอมใหเผลอนะ ก็เลย เอา เมื่อไมมีคํา
บริกรรมมันมีอยูอันหนึ่งคือความรูที่ละเอียดอยูในนั้น เอาสติจับความรูละเอียดแทนพุท
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โธ ใหอยูกับนั้น สติจับอยูในนั้น บริกรรมไมได ไมไดเลยนะ นึกยังไงก็ไมออก ไมออกก็
เหลือแตความรูที่ละเอียด แตสติจับอยูกับความรูที่ละเอียด 

ทีนี้พอไดจังหวะแลว นั่นเรียกวาจิตสงบนะนั่น นึกคําบริกรรมไมออก จิตสงบ 
แตสติติดอยูนั้น ทีนี้พอไดจังหวะแลวจิตมันมีลักษณะคลี่คลายออกมา พอคลี่คลาย
ออกมานึกคาํบริกรรมออก ทีนี้นึกไดๆ  เอาคําบริกรรมติดเขาอีก ติดอยางน้ันอีกเลย 

แลวถึงวาระของมันก็เปนอีกอยางน้ันละ พอถงึขั้นละเอียดแลวหายเงียบคําบริกรรมไม
ม ี ทีนี้เรารูวิธีปฏิบัติแลว ไมมีคําบริกรรมก็ไมตองบริกรรม แตสตินี้ติดแนบกับจิตที่
ละเอียด ทีนี้ละเอียดเขาไปๆ นี่ละวิธีตั้งรากฐานเบื้องตนที่จิตไมเส่ือมตอไปอีก 

คือจิตของเราเสื่อมจากโคราชไปอยูอดุรนี้ เส่ือมตั้งแตเดอืนพฤศจิกาถงึเดือน
เมษาปหนา เปนปกับหาเดือน ทีนี้มันขึ้นมานี่ละ พอถงึขั้นที่มันเจริญขึ้นไปถึงน้ันแลว
มันเสื่อม เอาๆ เจริญขึ้นไป ทอดอาลยัทั้งหมด จิตจะเสื่อมหรือเจริญก็แลวแตเถอะ เรา
เปนทุกขเพราะจิตเสื่อมจิตเจริญนี้มามากแลวไมเปนกังวล แตพุทโธนี้จะไมปลอยวาง 
เอา เส่ือมกับเจริญใหอยูกับพุทโธ จมไปไหนก็ใหอยูกับพุทโธ พอถึงขั้นที่มันเคยเจริญ
ขึ้นไปถงึขั้นนั้นแลวมันเสื่อม ไมเส่ือม อยูที่นั้นแลว เอา เส่ือมเสื่อมไป เราไมอาลัยตาย
อยากกับมันแลว แตคําบริกรรมนี้ไมปลอยวาง 

พอถงึขั้นแลวแทนที่จะเสื่อมไมเส่ือม แลวคอยกาวขึ้นไปๆ ละเอียดขึ้นไป เพราะ
คําบริกรรมคือพุทโธกับสติติดแนบไมยอมใหเผลอเลย ทีนี้ก็คอยละเอียดขึ้นไปๆ พอ
แนใจในขั้นนี้วา เออ ที่มันเคยเจริญเคยเส่ือมนั้นทีนี้ไมเส่ือมแลวแหละ แนใจแลว ผาน
ไปๆ จึงมาระลึกรูไดชัดเจนวาจิตของเราที่เส่ือมเพราะขาดคําบริกรรม คําบริกรรมติด
แนบจนกระทั่งจิตนี้ละเอยีดเขาไป จิตนี้เปนจุดแหงความรูเดนเปนสมาธิ ทีนี้คําบริกรรม
มันไมอยากยุงละที่นี ่ มันจะปลอยละปลอยคําบริกรรม แลวจับสติติดกับความรูที่เดน
นั้นอีก ติดสืบเนื่องกันไปเรื่อย มันก็ไมเผลอทั้งน้ันแหละ ตอไปก็เจริญเรื่อยๆ 

นี่วิธีปฏิบัต ิ ถาไมคุยเขี่ยขุดคนหาเหตุหาผลจริงๆ สักแตวาทําลงไปนี้ไมไดเร่ือง
นา นี้เราทํามาแลว ที่มันเสื่อมมันเจริญอยูนี้เพราะเหตุไร คุยเขี่ยหาเหตุหาผล จึงมาลง 
จุดที่ขาดคําบริกรรม จึงเอาคํานี้มาบริกรรม เอาจริงเอาจังดวยแลวก็ตั้งขึ้นไดๆ จนจิต
เปนสมาธิแนนปงขึ้นมาเลย คือสติตดิอยูกับนั้น ไมบริกรรมละที่นี ่ ความรูที่เดนภายใน
ใจนี้มันเดนมากกวาแตกอนที่เปนความรูเฉยๆ จับดวยคําบริกรรม ความรูนี้มันเดนแลว
เร่ือยๆ ไปเลย 

การตั้งรากฐานของจิตไดทํามาแลว เพราะฉะนั้นการสอนอะไรๆ จึงไมผิด เรา
ผานมาแลวทั้งนั้น พอผานขั้นนี้แลวทีนี้มันก็เอาละ หนักขึ้นเรื่อยๆ ไมเคยปรากฏวา
เส่ือมอีกนะ มีแตกาวขึ้นเรื่อยๆ พอจากนั้นแลวนั่งภาวนาหามรุงหามค่ํานะ พอจากนั้น
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ขึ้นไปถงึขั้นนี้แลวนั่งภาวนาตลอดรุงๆ เลย แตไมไดตดิกัน นั่งภาวนาเชนตลอดรุงคนืนี้
แลว เวนไปสักสองคืนหรือสามคืน นั่งตลอดรุงอีกๆ ไดสักเกาคืนสิบคืน นับแลวนะ จิต
มันยิ่งเด็ดทีน่ี ่พอถงึขั้นนั่งภาวนาตลอดรุงน้ีมันจนตรอกจนมมุ สติปญญามันออกตอนนี้
แหละ จิตลงผึงเลย เราไมเคยลง แนใจขึ้นมาเลย ทีนี้ไมเส่ือม แนะบอกชัดเจน ถึงไม
เส่ือมก็ไมยอมเชื่องายๆ เพราะเข็ดที่สุดที่จิตเสื่อมนี้ แหม ทุกขแสนสาหัสนะ 

จากน้ันก็กาวขึ้นเรื่อยเลย นั่งสมาธิหามรุงหามค่ํานี้จิตยิ่งแนวๆ เลย หลังจากนั้น
จึงออกทางดานปญญาก็ไปติดสมาธอิยูเสียนาน เพลิน เปนสุขในสมาธิทําใหจิตใจลืมตัว
ไดนะ จิตเปนสมาธิอยูที่ไหนสบายหมด ไมวาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนดวยจิตที่เปน
สมาธินี้เวล่ําเวลาไมเขามายุงนะ มันหากเพลินอยูในตัวของเราเอง พอจากสมาธิแลวก็
กาวทางดานปญญา สมาธิเฉยๆ แนนขนาดไหนก็ตามไมไดแกกิเลสนะ สมาธิไมใชธรรม
แกกิเลส เปนแตเพียงวาตีกิเลสใหตะลอมเขามาสูจุดรวม แลวจะแกดวยปญญา ถารวม
ลงมาแลวปญญาไมใชมนัก็รวมของมันอยู เปนสมาธิอยูอยางนั้น 

พอออกทางดานปญญาทีนี้ตีกระจายออกละ ปญญาออกนีไ้มไดเหมือนอะไร
ออกนะ สมาธิก็วาแปลกประหลาดอัศจรรยอยูที่ไหนสบายหมดเลย พอกาวเขาถงึขั้น
ปญญา ปญญาออกนี้ โอย แพรวพราว จนรูสึกวาเอะๆ เร่ือยไปละ เอะชอบกลๆ ความรู
ออกทางดานปญญาไมเหมือนความรูอันใดทั้งน้ัน เพราะปญญาที่มีสมาธิหนุนหลังแลว
ทํางานไดอยางคลองตัวๆ จิตมีความแกลวกลาสามารถทุกอยางๆ กระจายออกไปๆ มนั
เร็วนะ พอขั้นปญญาแลวเร็ว พุงๆ เลย กาวถึงขั้นไมหลับไมนอนไปละที่นี ่ เพลินใน
ความเพียรคือปญญานี้เอง 

สมาธิที่วาเปนของดิบของดีแตกอนนั้นกลับกลายมาเห็นโทษของมัน สมาธินี่มัน
นอนตายอยูเฉยๆ แกกิเลสไมไดแมตัวเดียว ปญญาตางหากแกกิเลส นั่น เมื่อมาเห็น
คุณของปญญาก็ตําหนิสมาธิ มันไมพอดีนะ นี่กาวทางดานปญญา แตเวลาจะเปนจะตาย
ก็หมุนเขามาสูสมาธิ พักจิตใหสงบอารมณเรียกวาพักงาน จากน้ันก็กาวเดินอีกเร่ือยๆ 
การบําเพ็ญเพียรภาวนาตองใชความสังเกตดังที่วาน้ี พอกาวถึงขั้นปญญาเปนลําดับลํา
ดา ปญญาจะเฉลียวฉลาดแหลมคมคลองตัวเปนลําดับๆ ตามขั้นของปญญา ละเอียด
เทาไรยิ่งคลองตัว ยิ่งเฉยีบแหลม ยิ่งละเอียดลออเขาไปเปนลําดับลําดา ทีนี้กิเลสก็ขาด
ลงๆ นั่นปญญาละแกกิเลส นี่มันรูชัด สมาธิไมไดแกกิเลส ตีกิเลสเขามารวมเฉยๆ ถาไม
ใชปญญามันก็รวมอยูอยางน้ัน เปนสมาธิจนกระทั่งวันตาย กิเลสไมขาดไมลอยไปละ 
พอปญญามาตีนี้เลยขาดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิง เร่ืองของปญญาใช
ทางดานภาวนาเปนอยางนั้นแหละ 
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พระลูกพระหลานทั้งหลายปฏิบัติอยูทุกวันนี้ ผมรูสึกวาคอนขางจะแนใจไปตาม
วามันมักโกโรโกโสเสียมากเดี๋ยวนี้ ภาวนาก็ไมมคีรูมีอาจารยสอนเปนหลักเปนเกณฑ 
เจาของปฏิบัติก็เล่ือนๆ ลอยๆ มันลอยลอยไปหากิเลสนะ ไมใชลอยอยูเฉยๆ ลอยไป
หากิเลสใหผูกใหมัด จิตใจแทนที่จะสั่งสมธรรมกลายเปนสั่งสมกิเลสขึ้นมา ความโลภก็
มาก ความโกรธก็มาก ราคะตัณหาก็มาก แลวไปไมรอด ตาย ตายไปไมรอดแหละ 

ถาตั้งใจปฏบิัติอยางที่วาน้ีมีทางหลุดพนไปไดเปนลําดับลําดา ขอใหไดแนวทาง
จากครูอาจารยที่ทานสอนอยางถูกตองแมนยําไป แลวปฏิบัติตามนั้นไมเคลื่อนคลาด 
แลวจะกาวไปโดยลําดับลําดา เพียงปฏิบัติสุมสี่สุมหาคาดนั้นคาดนี้ไมไดเร่ืองนะ ตองมี
หลักมีเกณฑมีครูมีอาจารยคอยแนะนําส่ังสอนเสียกอน แลวเราจับตามนั้น เพราะทาน
สอนไวแลวไมผิด เราคอยกาวตามไปมันก็ไมผิด แลวกาวเร่ือยๆ ไปเลย ดังทีอ่ธิบายมา
นี้ไมผิด เพราะเรากาวมาแลว พิจารณามาแลว ผิดถูกชั่วดีเราผานมาหมดแลว แยกเอา
ส่ิงที่เปนสารประโยชนที่ถูกตองดีงามมาสอนเพื่อนฝูงเร่ือยไป 

ถามีผูตั้งใจยดึปฏิบัติตามนี ้ จิตใจจะเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปเปนลําดับ จนถึงขั้น
พนกิเลสโดยไมตองสงสัยละ ไมหนีจากความเพียรที่ชอบธรรมนี้ไปได ความเพียรที่ชอบ
ธรรมคือดําเนินถูกตองดงีามตามครูตามอาจารยที่ทานสอนไวนี ้ จิตใจจะเบิกกวาง
ออกไปๆ ขยายตัวออกไป สุดทายกิเลสก็พังไปหมด เหลือแตจิตที่บริสุทธิ์หลุดพน ทาน
เรียกวานิพพาน อยูที่ไหน อยูที่ใจ เพราะฉะนั้นจึงพากันตั้งอกตัง้ใจ 

วัดปาสาลวันมันกลายเปนวัดบานวัดบาไปแลวละเดี๋ยวนี้ ผมอยากพดูอยางน้ี
แหละ เพราะผมเคยอยูมาแลวตั้งแตพ.ศ.๒๔๗๙ ตนไมเปนพุมๆ มกีระตอบเล็กๆ อยู
นั้น พระกรรมฐานอยูนั้น เดี๋ยวนี้เปนยังไงกเ็ห็นแลว เราก็ไปไมรูกีค่รั้งกี่หน มัน
กลายเปนวัดบานแลวยังไมแลว ยังกลายเปนวัดบาไปอีก ถาเลยบาจะเปนอะไรไมรูนะ 
มันจะหาอรรถหาธรรมที่ไหนมาอยูไดถาเปนอยางน้ันแลว ธรรมอยูไมไดนะ มีแตกิเลส 
มีแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวา พระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานแทน
พระที่ถกูที่ด ี วัดที่วามีขอวัตรปฏิบัติมีขอบมีเขตกก็ลายเปนสวมเปนถานไปหมด เพราะ
เลอะๆ เทอะๆ ทั้งสถานที่อยู ทั้งพระผูปฏิบัติ ทาํความเหลวแหลกแหวกแนว วัดก็เลย
กลายเปนสวมเปนถาน พระก็เลยกลายเปนมูตรเปนคูถไปตามๆ กันหมด หามรรคผล
นิพพานไมม ีนี่มันเปนอยูในตัวของผูครองวัด ผูปฏิบัติอยูในวัดนั้นแหละ 

ถาเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยูที่ไหนเปนวัดหมด คือเปนวัดอยูกับตัวเอง อยูในปา
ในเขาทานมีกฎมีเกณฑเปนวัดทั้งนั้นแหละ อยางทานสอนใหอยูรุกขมูลรมไมนั่นก็เปน
วัดแลว วัดที่เหมาะสม สถานที่อยูที่เหมาะสมในการบําเพ็ญเพียรฆากิเลสของทานเปน
ลําดับลําดาไป อยางที่ทานสอน รุกฺขมูลเสนาสนํ สอนไวเหมาะสมมากทีเดียว บรรพชา
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อุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ฟงซนิะ ไมไดบอกวาใหไปอยูหอ
ปราสาทราชมณเฑียรนะ บอกใหไปหาอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา 
ปาชาหรือปารกชัฏ ที่ใดกไ็ดซึ่งเปนที่สะดวกในการบําเพ็ญภาวนาแลว ไมมีอะไรกิจอะไร
เขาไปรบกวน การบําเพ็ญก็สะดวกสบาย ตักตวงเอามรรคผลนิพพานขึ้นมาจากสถานที่
เชนนั้นแล 

ครั้งพุทธกาลทานสําเร็จโสดา สกิทา อนาคา อรหันต เกือบจะวารอยทั้งรอย 
สําเร็จออกมาจากนี้ทั้งนั้น นอกจากนั้นนอกจากปาจากเขาก็มี หากมีนอยมาก สวนมาก
จะมีอยูในปา ผูบําเพ็ญมักอยูในปาเสมอ ผูขิปปาภิญญาอยูที่ไหนพอรูทานรูไดนะ ไมวา
ในบานในที่ไหนทานรูไดบรรลุได อยางน้ีมีนอยมาก แตพวกเรานี่พวกถูๆ ไถๆ ตองไป
หาที่เหมาะสมเต็มที ่ การบําเพ็ญถึงจะพอถูไถกนัไปได ถาไปหาเปนความสะดวกของ
กิเลสตัณหาละก็ โอย ตายเลยจมเลย กิเลสมันหามเขียงตามแหละ เขียงกิเลสสําหรับยํา
พระ ตมยํากิน ยําพระ ลาบพระกิน เปนอยางน้ันเวลานี้ ไปที่ไหนเห็นแตเขียงกิเลส หาม
ลอมหนาลอมหลัง หามดักหนาดักหลังพระ 

พระนี่เปนอาหารวางของมัน มันก็ตมยําพระกินๆ เอร็ดอรอย พระก็ยิ่งสนกุหลับ
ครอกๆ ดวยความประมาทนอนใจ ยิ่งเปนอาหารอันอรอยของกิเลส พวกเราทั้งหลายนี่
เปนประเภทไหน ใหตั้งปญหานี้ถามตัวเอง ถาไมตั้งปญหาถามตัวเองเลยไมด ี สถานที่
เชนไรที่จะเปนไปเพื่ออรรถเพื่อธรรม เราบวชมาแลวบวชเพื่อแสวงหาธรรม ใหเราเปน
ผูเสาะแสวงหาเอง อยาเห็นวาเขาอยูเราก็อยู อยูไปวันหนึ่งๆ ไมไดคดิไดอานไมเกิด
ประโยชนอะไรนะ ตองคิดตองอาน สถานที่ใดที่จะเหมาะสมในการบําเพ็ญสมณธรรม
เพื่อมรรคเพื่อผลใหไปๆ 

เชนอยางโคราชที่อําเภอปกธงชัย เขาสะแกราชอะไรเหลานี้ เราไมไดเขานะเขา
ไปบําเพ็ญ สมัยอยูโคราชไมไดเขาไป แตพระกรรมฐานที่ออกจากสาลวันสวนมากเขาไป
อยูในปาในเขา ไปทางเขาเรียกกลางดงกลางเดง แตกอนเปนดงลวนๆ ดงรอย
เปอรเซ็นต ไปทางเขาพริก คลองไผ เหลานี้มีปา คนอยูเปนหยอมๆ ไปภาวนาอยูตาม
แถวนั้นพระกรรมฐาน สวนมากออกจากวัดสาลวันไป ทางสะแกราช ไปอยูอําเภอปก
ธงชัย นั่นก็เหมาะ ทานอาจารยคําดีทานก็ออกจากวัดสาลวัน อาจารยคําดี ถ้ําผาปู ทาน
เคยเลาใหฟง 

ทานไปภาวนาอยูที่ถ้ําสะแกราช ทานกําลังเดินจงกรมอยู แตถ้ําน่ันไมสูงนัก ถ้ํา
เตี้ยๆ ทานกําลังเดินจงกรมอยู เสือมันมากระหึ่มๆ ใสทานอยู อยูทางตีนถ้ําลงไปนั้นนะ 
มันกระหึ่มๆ อยู ทานเดินจงกรมอยูรูสึกกลัวขึ้นมา ทานวา ทําไมเสือจึงมาคํารามใสเรา 

เราก็เดินจงกรมธรรมดา แลวมันมาคํารามใสเราหาอะไรไมรู ถามเทานั้น ไมแลวความ
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กลัวก็ขึ้นพรอมกัน ทานวา กลัวเสือที่มันคํารามใสทาน แตดทีานมีปญญา ทานกลัวเสือ
กินหรือ ก็เรากินสัตวนี้ทองของเรามีแตปาชาสัตวทั้งน้ัน 

นั่นทานแกตัวของทานนะ แกปญหากัน ในทองเราน้ีเปนปาชาของสัตวทัง้น้ัน 
สัตวกี่ประเภทเอามากินหมดอยูในทองน้ีหมด แตเสือตัวเดียวที่จะเอาไปกินอาหารทําไม
จึงหวงเอานักหนา เรากินเขาไมเห็นหวง ใหมันถึงเหตุถึงผลก็เอาตามลงไปซี มันจะเอา
เราเปนอาหารก็ใหมันเปนสักที ทองของเรานี่เปนปาชาของสัตวมากตอมากแลว ตัวของ
เราน้ีใหไปเปนอาหารของเสือตัวนี้กนิหนอยนะ ทานวาอยางนั้น ทั้งๆ ทีก่ลัวนะ ทานวา
กลัว 

ทานก็ลงจากน้ันเลยละ แตวาทานถือโคมไฟ ทานบอกทานถือโคมไฟไป มัน
คํารามอยูขางลาง ทานกถ็ือโคมไฟลงไปเลย ไหนเสืออยูไหนเอา ใหมันกิน ทานก็เดินลง
ไปนั้น เงียบไปเลย เงียบก็เดินตระเวนหาแถวนั้น ไมเห็นเลย หายเงียบ ทีแรกมันคําราม
อยูนั้น ลงไปนึกวามันจะกิน มันไมไดกิน มันเผนหนีไปไหนไมรู ทานลงไป ตระเวนหา
แถวนั้นไมเห็นมี ตระเวนหาจริงๆ ทานวา ทีนี้เวลาหาก็ไมรูจักประมาณ ทานวาอยางนั้น
นะ มันอยูที่ไหนตามหาจริงๆ เดี๋ยวธรรมปรากฏขึ้นภายในใจ เวลากลัวก็เปนบาประเภท
หนึ่ง ทานวา เวลากลาหาญนี้ก็เปนบาประเภทหนึ่ง เขาไปแลวก็จะตามหาเขาอะไร เวลา
กลัวก็กลัวจนเปนบา เวลาหาญก็หาญจนเปนบา มันไมถกูนะอยางน้ี สะดุดใจกึ๊ก 
กลับมา ไปหาอะไร เขาก็เขา เราก็เรา รูตามเปนจริงของมันก็เปนธรรมขึ้นมา ทานเลาให
ฟง นี่ละเขาสะแกราชจึงเปนสถานที่บําเพ็ญของพระไดเปนอยางด ี แตเราไมเคยไป ไป
เที่ยวทางนี้ไมเคยไป 

สถานที่บําเพ็ญเพียรสําหรับแกกิเลสมีอยูทั่วไป ถาพระเราตั้งหนาตั้งตาจะปฏิบัติ
เพื่อแกกิเลสแลวแกไดทั้งนั้น มันอยูกบัสติปญญาของเรา ถาสติปญญามอบใหกิเลสเอา
ไปถลุงเสียหมด ไปที่ไหนก็มีแตกิเลสเต็มหัวใจๆ หามรรคผลนิพพานก็หาแบบกิเลส
พาหา ก็มีแตกิเลสเต็มตัว ไมเกิดประโยชนนะ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะใหภาวนา ในวัดสาลวันนั่นถาพูดตามหลักความจริงแลว
มันก็ไมเหมาะละการภาวนา มีที่ภาวนาที่ไหน ในวัดสาลวันทุกวันนี้มีทางจงกรมอะไร 

มันมีแตส่ิงกอสรางหรูหราฟูฟาเต็มไปหมดแลว แตกอนก็มีศาลาหลังหนึ่งหลังเล็กๆ 
เดี๋ยวนี้เปนยังไงก็เห็นอยูแลว แลวจะเปนที่เหมาะสมในการบําเพ็ญภาวนาไดยังไง ผม
ไปเห็นแลวผมก็พดูไดเตม็ปากละซ ิ มันไมเหมาะสม ถาเราตองการอยากจะหาอรรถหา
ธรรมก็ไปซ ี ตรงไหนจะสะดวกในการบําเพ็ญธรรม ธรรมจะเกิดภายในใจในสถานที่
เชนนั้น เอา ไปภาวนา เร่ืองธรรมจะเกิดขึ้นอยางนั้นละ ถาอยูเฉยๆ อยูไปวันหนึ่งๆ มนั
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ไมเกิดประโยชน แลวก็ตื่นโลกตื่นสงสาร เขาวาอะไรดีดีเปนบากับเขา ยิ่งแลวนะนี่ พระ
เลยวิ่งตามกิเลส ไมเกิดประโยชนอะไร 

พากันตั้งอกตั้งใจ เอาเทานั้นละ เอาพากันกราบ พูดเทานั้นละไมพูดมากละ 
ตัดสินตัดแสนอะไรผมไมอยากฟง พอฟงแลวไมอยากฟง ทําความชั่วจะใหตัดสินให
เปนความดี ดีไดยังไง มนัดีอยูกับคน ชั่วอยูกับคนเทานั้นเอง 

ที่วาเสือมาคํารามใสนี้ พูดถงึเร่ืองทานอาจารยคําดี เราเองก็เคย แตเราไมได
กลัวเหมือนทานอาจารยคําด ี พูดตรงๆ นะเราไมกลัว ทานอาจารยคําดีทานบอกทาน
กลัวจริงๆ เสือมาคําราม จนกระทั่งไดสอนตัวเอง ก็เรากินสัตวมาเทาไรๆ ทองเราเปน
ปาชาของสัตว เรากินเขาเขาไมกลัวเหรอ นี้เสือคํารามขึ้นมาตัวเดียวจะกลัว มันยังไงกัน 

ทานสอนทานดีอยูนะ กใ็หไปเปนปาชาของเสือตวันี้หนอยซิ เปนยังไง เอา ทานก็ลงไป
เลย ลงไปหายเงียบเลย เสือมันเลยไมกิน 

เราก็เคยแลวนี่ เดินจงกรมอยูนี่ ระยะหลังๆ มานี่นะมีไฟฉาย ไดไฟฉายมา แต
กอนไมเคยมีละไอไฟฉงไฟฉาย-นาฬิกงนาฬิกาไมมี ระยะหลังๆ มานี่ตอนนั้นดูวามีไฟ
ฉายนะ เราเดินจงกรมอยูประมาณสามทุม ก็เดินอยูธรรมดาๆ ไมเคยคาดเคยคิดวาจะมี
อะไรมาคํารงคํารามอยางนั้น วาจะมีเสือ ก็เราเคยผานเวทีอันนี้มาเสียมากตอมากแลว 
เดินหาเสือเราก็เคยเดินแลว เรียกวาจัดเจนเวทีมาแลว เราก็เดินจงกรมอยูนั้น แลวอยูๆ 
เสือมากระหึ่ม เฮอๆ ขึ้นขางๆ นี่ อาว อะไรกันนี่ คนเดินจงกรมไมรูเหรอ แนะแทนที่จะ
กลัวไมกลัวนะ เขาเดินจงกรมไมรูมาคํารามเขาหาอะไร แนะเราก็เดินเฉยไป ไมสนใจ 

เราเองมันเปนนี่ แตไมเปนเหมือนทานอาจารยคําด ี ทานอาจารยคําดีทานกลัว
จริงๆ ไอเราน่ีเฉยนะ แปลก เฮอๆ ขึน้มานี่ขางๆ ทางจงกรม เราก็เฉย เดินจงกรมเรื่อย
ไมสนใจ คอยดูมันจะไปยังไงชางหัวมัน ก็เราอยูกับที่มันมาคํารามใสเรา ถาเปนธรรมดา
ก็เรียกมันเปนฝายผิด มาหาคํารามคนใชไหมละ ถาเราไปเสือมันคํารามเราคอยยังชั่ว 
ไปหาบานมัน ไอนี้เราก็เดินจงกรมธรรมดา อยูๆ มันก็มาคํารามใสเรา มันเปนฝายผิด
เขาใจไหม เราเปนฝายถูกเราก็เดินจงกรมเฉย ไมสนใจนะ 

นี่ละที่วามันไมกลัว มันไมกลัวจริงๆ เฉยเลย เดินไปเดินมาเฉย เฮอๆ เราก็เดิน
เฉย ทีนี้เปลี่ยนทาอีกนะ คํารามที่นี่เห็นไมมีอะไรแลวก็เปลี่ยนที่ใหม ไปยานกลางทาง
จงกรมขางๆ เปลี่ยนจากนี้แลวไปอยูทางดานอื่น เราก็เดินจงกรมไป สักเดี๋ยวเฮอ ขางๆ 
นี่ เหอ เปลี่ยนทาเหรอ อยางน้ันนะ ถามันไมกลัวมันคิดไดทุกอยาง ก็มันไมกลัว วา
อยางไรมันกเ็ฉยอยางน้ัน หือ เปลี่ยนทาเหรอ เปลี่ยนใหกลัวเหรอ เราเฉย เดินเรื่อย 
มันชัดเจน เราเจอเอง 
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พูดถงึวาเรามันจัดเจนเวทีมาพอแลวกับสัตวกับเสือเนื้อราย ที่เดินเขาไปหาเสือ
ในที่กลัวๆ ที่สุดจนตัวสั่น เราก็พุงเขาไปแลวทําแลว ตัวนี้ก็อยูธรรมดาไมมีอะไร อยูๆ  
มาคํารามกัน เราก็เฉย เงียบ ตั้งทัพใหมทา ไปยานกลางทางจงกรม อยูขางๆ นั่นแหละ 
เฮอๆ ตรงนั้นอีก เดินเฉยอีก คงคิดวาไมไดผล ทานี้ก็ไมไดผล ยายมาทิศนี้ก็ไมไดผล ที
นี้ยายใหมอีกนะ ไปหัวจงกรมสุดทางนั้นนะ หัวสุดจงกรมเลย คราวนี้คราวจะเอากันละ
นะ ครั้งที่หนึ่งก็ไมไดเร่ือง ยายทัพใหมไปที่นั่นกไ็มไดผล ยายทัพใหมไปสุดทางจงกรม
ทางนั้น เดินจงกรมไปเดินจงกรมมา เฮอ ขึ้นใกลๆ หัวจงกรมนี่นะ พอมันขึ้น จะเอา
จริงๆ เหรอ เอาละนะที่นี่นะ 

ไฟฉายอยูทีแ่ครที่นอน ควาไฟฉายแลวก็เดินไปนั้นละ คอยฟงจังหวะมัน มันจะ
ขึ้นตรงไหนคราวนี้ จะเอาละนะที่นี่ ถือไฟฉายไปแลว เวลาไดไฟฉายมาใหมๆ เดิน
เงียบๆ นะ เดินไปเดินมา เฮอๆ ขึ้นอีก พอเฮอขึน้ก็บุกเขาไปเลยทีเดียว ไฟฉายจี้เขาไป
เลย หายเงียบเลย หายไปหมด เดินรอบตามนั้นฉายไฟหาไมเห็นเลย ไมมีเลยหายเงียบ 
ไปไหนไมรู แนะมันก็กลัวเราเหมือนกัน เวลาเราเอาจริงเอาจัง ทีแรกมันจะขูใหเราเผน 

ทีนี้เมื่อเราไมเผนแลวมันก็เลยเผน 

นี่ละเราเปนแลวนะ พูดอยางจังๆ ใหพี่นองทัง้หลายฟง เราผานมาแลว ไมกลัว
จริงๆ เฉยเลย อันนี้มันเปนทั้งภายใน ภายในจิตใจที่มันหวั่นไหวงายมี ไมหว่ันไหวงายก็
มี ไมหว่ันไหวก็มี แนะมันหลายขั้น อันนี้จิตนี้ก็อยูในจิตขัน้ไมหว่ันไหวอีกดวย กับส่ิง
เหลานี้มามันจึงไมสนใจ เฉยเลยนะ สุดทายไฟฉายจี้เขาหากันเลย บุกเขาไปหามันเลย 
แนะ มันไมกลัวแลวมันยังเปนอยางน้ันอีก คือขัน้ของจิตๆ มันเปนขั้นๆ ขั้นที่เราฝก
สวนมากไมใชขั้นนี้นะ เราฝกมาเปนขั้นๆ แตขั้นนี้มันไมสะทกสะทานกับอะไรนี่ ก็คิดดู
มันคํารามอยูนี้มันยังเฉยไดสบาย เปลี่ยนทาคํารามก็เฉย ทาที่สามนี้ก็บุกกันเลย แนะ
แทนที่จะถอยมันไมไดถอยนะ 

คือมันเคยผานมาเสียพอ เร่ืองสมบุกสมบัน เส่ียงเปนเสี่ยงตายนี่เราเคยเสี่ยงมา
เสียพอแลว คือคําวาเส่ียงอันนี้เส่ียงเพื่อธรรมนะ เด็ดเทาไรยิ่งดี ๆ สติยิ่งดี ๆ ปญญายิ่ง
ด ีที่ทําอยางนั้นเพื่อสติเพื่อปญญาของเรานะ เราไปหาทําอยางน้ันไมใชทําเฉยๆ ทําเพื่อ
จิตของเรา ถาไมมีอะไรมานี้สติมันก็ติดกับตัวเอง มันไมเผลอ เผลอไปไมได บางทีเสือ
มางับไปแลวตายจม สติอยูกับตัว คือเมื่อถงึขั้นมันไมกลัวแลวมันไมกลัวจริงๆ ทําอะไร
ใหกลัวก็ไมกลัว ทําอะไรใหกลามันก็ไมกลา นั่นเอาอีกละขั้นนี้นะ มันลบไปหมดแลว
โลกธาต ุแลวมันจะไปกลัวไปกลากับอะไร แนะ จิตดวงเดียวนี ่

ที่วาเสือหมอบอยูขางทางจงกรมตัวสั่น นั่นเปนขั้นหนึ่ง ดัดสันดานขั้นนี้ แนะมัน
หลายขั้นนะที่เราดัดเรา การพิจารณาเรื่องสัตวเร่ืองเสือก็พิจารณาตามขั้นของธรรม ขัน้
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วิปสสนาแยกธาตุหมดเลย วาเสืออะไรเปนเสือมันไลเบี้ยเขาไป เสือเลยกลายเปนหินลับ
ปญญาไปเลย เปนอยางน้ัน ทีนี้พอจากนั้นไปแลวก็เลยไมทราบวาอะไร วากลาวากลัว 

ไมเห็นมีอะไร อยางทุกวันนี้พูดจริงๆ ไมมีคําวากลา ไมมีคําวากลัว ไมเคยสนใจกับเรื่อง
เหลานี้ ผานหมด แนะอยางน้ันแลว 

เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดทุกอยางที่เห็นวาเปนธรรมแลวออกได พุงๆ เลย ตาม
แถวธรรม ที่จะใหกลัวคนนั้นกลัวคนนี้ ที่นั่นสูงที่นี่ต่ําไมมี ธรรมเหนือหมดแลว วาไป
ตามเหตุตามผล หลักความจริง สวนเขาจะทําตามหรือไมทําตามเปนเรื่องของเขา เร่ือง
ของเราที่แนะนําความเปนธรรมนี้แนะนําตลอด ถูกตองตลอดไปเลย เปนอยางน้ันละ 

มันเปนขั้นๆ อยางทุกวันนี้ก็เปนอยางวาละ เชนอยางดุแผดเหมือนฟาดินถลม เหมือน
จะกัดจะฉกีนี้ก็มีแตกิริยาแลวก็เปนพลังของธรรมลวนๆ ออกมาเสีย มันก็ไมมกีิเลสแฝง
มาพอจะใหเปนพิษเปนภัยแกผูฟงทัง้หลาย ถาไมไปควาเอาฟนเอาไฟในเตามาเผา
ตัวเอง เขาใจไหมละ ไฟของธรรมไมม ี ก็ไปควาเอาฟนเอาไฟในเตาเผาหมดหัวมันนั่น
แหละ ถาเอาแบบนั้นหมดนะ 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดพูดเต็มเม็ดเต็มหนวย เร่ืองกิริยาอาการที่แสดงออก
ทั้งหมดนี้ไมมีภัยตอโลกเลย เราพูดตรงๆ เมื่อจิตนั้นบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลวกิริยาอาการ
ออกไปออกไปจากจิตทีบ่ริสุทธิ์นี้เปนคุณทั้งน้ันๆ เปนธรรมทั้งหมด ไมมีจะเปนภัยตอ
ผูใด นอกจากเขาจะไปตีความหมายเอาอยางอื่น แลวไปควาเอาไฟในเตามาเผาเจาของ 
มันก็เผาไดหมดทั้งโคตรมันนั่นแหละ เขาใจไหม อยาวาธรรมดา เผาหมดทั้งโคตรเลย 
ถาจะมาเอานี้ไปเผาไมมี ไฟในนี้ไมม ีเปนธรรมลวนๆ 

เราจึงกลาพูดทุกอยาง เพราะพูดดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนคุณลวนๆ เปนธรรม
ลวนๆ ไปหมด กิริยาอาการทุกอยางไมเปนภัยตอผูใด ทั้งหมดไมมี จะหนักจะเบามาก
นอย-เผ็ดรอนขนาดไหนเปนอุบายวิธีการของธรรมที่ชะลางกิเลสทั้งหลายเทานั้นเอง ไม
มีอะไรที่จะใหเปนภัยไปจากคําพูดนี้ เพราะจิตไมมีภัย หมดแลว แสดงออกอะไรก็เปน
คุณไปทั้งนั้น เปนธรรมไปทั้งหมด สําคัญมันเกี่ยวอยูที่จิตนะ จิตมันเปล่ียนไปเรื่อย
ในทางดีทางคุณธรรมไปเรื่อย ละเอยีดไปเรื่อย เปลี่ยนถึงเปนธรรมเต็มที่แลวก็เปน
ธรรมทั้งหมดเลย ไมมีอะไรเปนโลกเขามาแฝงใจ ทํายังไงกไ็มม ี

เชนอยางโกรธแสดงอาการกิริยาทาทางเหมือนจะกัดจะฉกีนี้ ถาโลกทั้งหลายแลว
ฆากันเปนเถาเปนถานใชไหม ธรรมไมมี เปนธรรมทั้งหมด เปนน้ําดับไฟไปเรื่อยๆ 
อยางน้ัน คือมันไมมีพษิในนี้ ออกไปอยางไรก็ไมม ี เปนธรรมทั้งน้ัน นี่ละจิตถาไดอบรม
แลวเปนเองนะ เปนเต็มที่แลวเรียกวาเปนอฐานะ ที่จะใหเปนอยางอื่นอยางใดดวยแลว
ไมม ี ไมมทีาง เรียกวาเต็มที่แลวเปนอฐานะ จะใหเปนอยางอื่นอยางใดไมไดแลว เชน
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อยางจิตที่บริสุทธิ์เต็มทีแ่ลว เปนธรรมธาตุจะแปรใหเปนอยางอื่นอยางใดไมไดทัง้นั้น
เลย หมด ถาเปนน้ําก็เปนคนละฝงแลว ไมใชฝงเดียวกันแลวกับกิเลส เปนคนละฝง
ขาดกันไปเลย กิริยาอาการที่ใชนี่ก็ใชตามจิตที่บริสุทธิ์ ขันธนี้ใชอยางไรก็ใชไปอยางน้ันๆ 
แหละ แตจิตที่เปนธรรมชาตินี้แลวไมเปนอื่นเปนใดทั้งหมด ไมเปนอะไรเลย เปน อฐา
นะโดยถายเดียวเทานั้น 

เทศนก็คงเอาแคนี้ละ ใหพากันจดกนัจํา นําไปปฏิบัติอรรถธรรมที่สอนนี้แลว 
อยูที่หัวใจนั่นแหละ ไปมาตั้งแตคนเทานั้น อรรถธรรมอยูที่หัวใจระลึกไวใหดีจะเปน
มงคลแกตัวเองตลอดไป 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ทองคําที่ไดทั้งวัน ๔๗ บาท ๕๔ สตางค ทองคําที่ไดหลัง
มอบเขาคลังหลวงแลว ที่ยังไมไดหลอม ๑๐ กโิล ๕๙ บาท ๔ สตางค ที่หลอมแลว 
๑๒๕ กิโล เทากับ ๑๐ แทง รวมทองคําทั้งหมดประเภทน้ําไหลซึมทั้งหมด ๑๔๕ กิโล 
๕๙ บาท ๔ สตางค ทองคําที่ไดตัง้แตวันที่ ๓๐ มิถุนายน เปนวันที่เรามาถึงกรุงเทพฯ 

จนกระทั่งถงึค่ําวันนี้ไดทองคํา ๑๔ กโิล ๖ บาท ๑๙ สตางค (สาธุ) เราคิดทีแรกวาตั้งแต
วันนี้ถึงวันกลับไปอุดรคิดวาทองคําจะไดสัก ๑๐ กิโล นี่มันปาเขาไป ๑๔ กิโล ๖ บาท 
๑๙ สตางค ไดมากกวาทีเ่ราคิดเอาไวนะ เอาละทีนี้จะใหพร  
 

รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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