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ทางอันราบรื่นดีงาม
เมื่อเชานี้คนมาก เต็มไปหมดเลย มีคนหันหนาเขาวัดเราก็พลอยเบาใจ เพราะ
วัด..ชาวพุทธเรานิยมมาตั้งแตดกึ ดําบรรพ ใครกาวเขาวัดก็คือจะไปสัง่ สมคุณงามความ
ดี ไปปฏิบตั ิเพื่อความดีงามแกตนและสวนรวม เราเห็นคนกาวเขาวัดเขาวาก็ทําใหเบา
ใจ กาวไปทีอ่ ื่นมีแตฟนแตไฟ เวลานี้ธรรมของพระพุทธเจาแทบจะไมปรากฏในตัวของ
ชาวพุทธเราแตละรายๆ นะ ประดับประดาภายนอกเปนเรื่องของกิเลส แตหลัก
ธรรมชาติของมันแทมีตง้ั แตเรื่องกิเลสความเปนพิษเปนภัยเต็มอยูในตัว กายวาจาใจฝง
ลึก ออกมาแสดงก็มี ไมแสดงฝงลึกอยูภายในเพื่อแสดงออกมาก็มี
ทานวากิเลส ทานวาธรรม ทั้งสองนี้ไมมีที่อยู ถือจิตเปนที่อยู ถาภาษาโลก
เรียกวาเปนที่อยูหลับนอนขับถาย ใจของเรานี้ละเปนที่อยูหลับนอนขับถายของกิเลส
และเปนที่บรรเทาความทุกขรอน ตลอดถึงแกไขดัดแปลงใหหายจากสิ่งที่เปนภัย เปน
ทุกขเปนรอนอยูภายในใจคือธรรม นั่น เพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงอยูท ี่ใจอันเดียวกัน
อยางที่พอ แมครูจารยม่ันเทศนสอนเราที่ไปถึงทานทีแรก
เทศนอยางเด็ดทีเดียวนะ
เรียกวากางเรดารไวรับเจตนาของเราที่มุงอรรถมุงธรรมอยางยิ่ง หอบความสงสัยมรรค
ผลนิพพานไปหาทาน
คืออานอรรถอานธรรมแหละ มีแตธรรมชี้บอกในทางที่ถกู ตอง จนกระทั่งถึง
นิพพาน อานนิพพาน แตสวนยอยมันยังสงสัยอยูทั้งๆ ทีอ่ านมรรคผลนิพพานตามที่
ศาสดาองคเอกสอนไวมนั ก็ไมยอมรับทั้งหมด แตสวนใหญยอมรับไมสงสัย แต
สวนยอยมันแบงกิน วามรรคผลนิพพานยังมีอยูหรือไมนา มันเห็นชัดๆ ในหัวใจของเรา
เองตอนเรียนหนังสืออยู อานมรรคผลนิพพานนั่นแหละ มันก็ยังไปสงสัยมรรคผล
นิพพานอยูจนได จึงไดเสาะแสวงหาครูอาจารย ตั้งหนาตั้งตามาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
ที่จะปลดเปลื้องความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานนี้ใหสิ้นไปจากใจ เพราะการ
ฟงทาน พอไปเหมือนวาทานกางเรดารไวเลย เตรียมพรอมไวเลยดูลักษณะ
เราจะวาดนเดาก็ดนเดาอยางไมผิด คือแนใจ เรามุงอยางแรงกลานะมุงไปหา
หลวงปูมั่นเพื่อจะฟงขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือมรรคผลนิพพาน เหมือนวา
เอาทานเปนองคประกันเลยเชียว ใหทานพูดขึ้นมาวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมี เราจะ
ลงใจกับทานองคเดียวเทานั้น พอกาวขึ้นไปนี้ นี่เคยพูดแลวพูดเลามันสดๆ รอนๆ
ภายในหัวใจไมจืดจางเลย พอขึ้นไป ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานมาหามรรคผล
นิพพานเหรอ จากนั้นทานก็ชี้ไปเลย ชี้ไปตั้งแตวตั ถุตางๆ จนกระทั่งตนไมภูเขา ไมใช
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กิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน แลวชี้ไปรอบโลกธาตุ รวมแลววาไมใชกิเลสไมใชมรรคผล
นิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแท ทานรวมนะที่นี่ กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยู
ที่ใจ วางี้เลย เอา ใหทานนําธรรมนี้เขาไปบุกเบิก จะไดเห็นทั้งกิเลสทั้งมรรคผลนิพพาน
อยูในใจนี้แหละ ดูที่อื่นไมเห็นแกไมตก ดูที่ใจแกที่ใจจะตกไปที่นี่ ทานวา
คือมันฟงเอาจริงจังมาก ธรรมะทานเหมือนวาไหลเขาสูหัวใจทั้งหมดเลย วาทาน
เปนผูทรงมรรคผลนิพพานอยางเต็มหัวใจทานอยูแลว พอไปก็เหมือนทานกางเรดารไว
เลย ใสเปรี้ยงๆ เลยเทียว เราก็ฟงอยางถึงใจ บอกใหเปดออกดวย รวมแลวเปดออก
ดวยจิตตภาวนา ทานจะไดเห็นทั้งกิเลสและมรรคผลนิพพานอยูที่หัวใจทานเอง ที่อนื่ ไม
มี เอา เปดออกที่นี่ พระพุทธเจาเปดดวยจิตตภาวนา พระสาวกทั้งหลายเปดอรรถเปด
ธรรม เปดกิเลสตัณหาออกใหเห็นชัดเจนแจมแจง ละไดเด็ดขาดดวยอํานาจแหงจิตต
ภาวนา ทานวาอยางนั้น อยางอื่นมาเปดไมได มีธรรมเทานั้นมีจิตตภาวนาเปนสําคัญ
เอาเปด
ทานสอนนี้สอนอยางเนนหนักๆ ทีเดียว ก็สมเจตนาของเราที่มุงตอทาน
โดยเฉพาะรอยเปอรเซ็นตที่จะปลงความสงสัยทั้งหลายที่แบกไปเต็มหัวใจ ทานก็เปด
ออกเสียโลงไปหมดเลย นี่สรุปความลง ทั้งๆ ที่มีกิเลสอยูภ ายในใจ แตเรื่องมรรคผล
นิพพานหายสงสัย ไมสงสัยแลวที่นี่ มีแตจะทุมกันเทานั้น ไดเหตุไดผลชัดเจนหายสงสัย
ทุกอยางแลวจากพอแมครูจารยมั่น วันนั้นเหมือนวากิเลสขาดสะบั้น เห็นนิพพานสดๆ
รอนๆ ทั้งๆ ที่กิเลสยังมีเต็มหัวใจ ประหนึ่งวานิพพานอยูทหี่ ัวใจลวนๆ เลยขณะนั้นนะ
เชื่อ มันลงใจ
ทีนี้เมื่อลงใจแลวเดินออกมาจากศาลาเล็กๆ ศาลาหลังนั้นเล็กๆ พอลงมายังไม
ถึงกุฏิเลย วายังไงที่นี่ ถามเจาของ ไดฟงอยางถึงใจแลว นี่เราจะจริงไหม ทางนี้ตอบขึน้
ทันทีเลย ตองจริง ไมจริงตายเทานั้นอยางอื่นไมมี นั่นละที่นี่ลงใจแลวนะนั่น เรียกวาจะ
ทุมกันเต็มเหนี่ยวละ ลงใจหายสงสัยแลวมรรคผลนิพพาน ขึ้นอยูกบั เราจะอาจเอื้อม
มากนอยเพียงไรก็เปนเรื่องของเราตอมรรคผลนิพพาน ตอจากนั้นมามันถึงไดทุมจริงๆ
คือนิสัยเรามันเปนนิสัยจะวาทิฐิหรืออะไรก็ตาม มันหาความจริง อยางที่โตกันอยูก บั
ทานอาจารยมั่นนี้ก็โตหาความจริงนะ คือเอาใหชัดเจน ไมชัดเจนซัดกันอยูนั้นเลย
ก็ไมมีลกู ศิษยของทานองคใดที่จะดือ้ ดานหาญโตตอบปญหากันอยูบนเวที คือ
หลวงปูมั่น มีเราเทานั้น เมื่อสืบถามลูกศิษยทั้งหลายที่เปนลูกศิษยทาน บอกไมมี มีองค
เดียว นั่น คือเอาจริง คําวากลาวากลัวไมมี ความจริงเต็มหัวใจ จะหาความจริง ถายัง
ของใจอยูตรงไหนซัดกันตรงนั้น พอลงแลวมันจะลงจริงๆ นะจิตนี้ ถาไมลงแลวมันไม
สนิทใจ เปนคาราคาซัง จะขึ้นจะลงก็ไมแน แลวลอยลม ถาลงความจริงไดถึงใจแลวที่นี่
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ผึงเลยเทียว นั่นละจึงบอกตองเอาตายเขาวาเลยเทียว จากนั้นมาละที่นี่ ความเชื่อมรรค
ผลนิพพาน การประกอบความพากเพียรจึงรูสึกพิสดารมากอยู ก็เปดออกมาจากหัวใจ
นี้ละ เปดออกมาๆ เรื่อย เห็นโดยลําดับลําดา
นี่พูดถึงเรื่องเราอานหนังสือ อานมรรคผลนิพพาน แตหัวใจมันก็สงสัยของมัน
ทั้งๆ ทีอ่ านอยูนั้นละ แตพอไดฟง จากทานเทศนใหฟงอยางชัดเจนแลว เหมือนหนึ่งวา
มรรคผลนิพพานอยูตอหนาตอตาชั่วเอื้อมๆ กําลังใจก็มาพรอมกันหมดเลย จึงวาเอา
ตายเขาวา เรียกวามาดวยกําลังใจ เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียรจะลําบาก
ยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนก็ตาม แตความมุงมั่นเพื่อมรรคผลนิพพานไมไดดอยลงเลย
แข็งแกรงตลอด นี่ละทีม่ ันบึกบึน ทุกขยากลําบากขนาดไหน อํานาจความมุงมั่นตอ
มรรคผลนิพพานมีกําลังมากเต็มเหนี่ยวๆ ถึงไดผา นอุปสรรคไปไดโดยลําดับลําดา
ความมุงมั่นเปนสําคัญนะ ถาความมุงมั่นไดพุงไปถึงไหนแลวขาดไปเลย ถา
ความมุงมั่นออนลง ความพากเพียรก็ออนลงเหมือนกัน นีม้ ันมุงมั่นขนาดนั้น ลงใจ
เต็มที่แลววามรรคผลนิพพานยังอยูเราจะเอาใหได ในชีวิตนี้ยังไงจะตองใหไดมรรคผล
นิพพานเต็มหัวใจ เปดออกมาชัดๆ ก็วา จะใหเปนพระอรหันตในชาตินี้วางั้นเลย อยาง
อื่นไมเอา เอาชีวิตเขาแลกเพื่อความเปนพระอรหันตเทานั้น ทีนี้ชีวิตเพื่อความเปนพระ
อรหันตก็ตองหนัก ทุกอยางหนักหมดเลย นี่ไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถ
ตั้งแตเริ่มไปฟงพรรษา ๗ สอบเปรียญไดเรียบรอยแลวไปแตพรรษานั้นเรื่อยไปเลย
รวมแลวถึง ๑๖ พรรษา เปนเวลา ๙ ป
นั่งภาวนามีแปลกๆ อยูอันหนึ่ง นั่งภาวนาอยูที่อําเภอจักราช ออกมาจาก
กรุงเทพก็มาจําพรรษาที่นั่น ความเพียรก็เรงกันอยางหนัก รูสึกวากําลังใจดี นั่งภาวนา
ปรากฏในนิมิตอยางชัดเจนทีเดียว อันนี้ฝงลึกนะไมบอกใครเลย หากจับไวติดหัวใจไม
พรากจากกันเลย มีตาปะขาวคนหนึ่งเดินเขามาตรงหนาเรา ภาพออกจากจิตไปเห็นตา
ปะขาวคนหนึ่งเดินเขามาหาเรา เราก็คอยดูตาปะขาวคนนี้ พอเดินเขามาหางกัน
ประมาณสองวา ตาปะขาวคนนั้นก็มายืนที่นั่นแลวมานับนิ้วมือ นับขอมือ หนึ่ง สอง แต
ไมไดบอกวาหนึ่ง สอง ลักษณะ สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา นับไปถึงเกาแลวเงยหนา
มาดูเรา พรอมกับบอกในนั้นเสร็จวาเกาปสําเร็จ
ทีนี้ฝงใจเลยนะนั่น แนใจวาเกาปนี้เราจะสําเร็จ ทีนี้ตอนนั้นเปนพรรษา ๗ มันมี
สองแงนะ แงหนึ่งคือตัง้ แตออกมาปฏิบัตินี้เปนเวลา ๙ ปถึงสําเร็จหนึ่ง อันหนึ่งตั้งแต
บวชมาถึงนั้น ๙ ปสําเร็จ ได ๙ พรรษาสําเร็จหนึ่ง อีกอยางออกปฏิบัติไปอีก ๙ ปสําเร็จ
มีสองอยาง เรงความเพียรใหญ พอพรรษาที่เกามันยังไมไดเรื่องอะไร จิตมีแตเจริญกับ
เสื่อม อาว ไหนวา ๙ ปสําเร็จ มันไมใช ๙ ปนี้ละมัง คง ๙ ปที่ออกปฏิบัติละมัง เลย
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พลิกจาก ๙ ปที่บวชมานี้ไปเปน ๙ ปที่ออกปฏิบัติ เรงกันใหญเรงเต็มที่ทีเดียว พอถึง
๙ ปนั้นแลว จิตนี้ยอมรับวาละเอียดนะ ละเอียดมากทีเดียว
พอออกพรรษาที่ ๙ ก็มพี ระเปนเพื่อนกัน พรรษาไลเลี่ยกัน ทานเปนนักปฏิบัติ
เหมือนกัน เราก็เลยไปไขความโงใหทานฟง บอกวา ผมจะไขความโงใหทานฟง ผมมา
ภาวนาอยูที่อําเภอจักราช มีตาปะขาวมาบอก ผมไดเก็บมาถึง ๙ ปนี้ วันนี้ออกพรรษา
แลวครบ ๙ ปแลว ที่วาจะสําเร็จนั้นยังไมสําเร็จเลย เปนยังไงถึงเปนอยางนั้น แสดงวา
ความรูนี้โกหกผมแหละ แตเพื่อนองคนั้นทานก็ฉลาด ก็เปนความจริงดวย โอ ๙ ปนี้
ตั้งแตบวชมาได ๙ ป หนึ่ง แลวปฏิบัติไปได ๙ ป หนึ่ง ถึง ๙ ปนี้เปน ๙ ปที่ออกปฏิบัติ
ก็ตาม แตพงึ่ ออกพรรษายังไมสิ้นเขตของ ๙ ป ตองเปนวันเขาพรรษาปตอไปนั่นละ ๙
ปนี้ถึงจะหมดสิทธิ์ เวลานี้ตั้งแตออกพรรษานี้ไปหาวันเขาพรรษายังอีกหลายเดือน
เลยเบาใจนะ ทีแรกวาเจาของโกหกเจาของจึงไปไขโงใหทานฟง เก็บมาถึง ๙ ป
ไมบอกใครเลย คราวนี้พอออกพรรษาแลวหมดหวัง แตจิตนั้นยอมรับวาละเอียดเรื่อง
ละเอียด หากยังไมสิ้น จึงตองมาไขโงใหทานฟง ทานก็แกดีนะ โอ นี่ตั้งแตออกพรรษา
มานี้ไปถึงวันเขาพรรษานูนยังมีเวลาอีกนาน ยังไมไดครบ ๙ ปนะวางั้น ถึงวัน
เขาพรรษาวันไหนนั้นแหละถึงจะครบ ๙ ป รูสึกวาเบาใจ ก็เอากันอีกละทีน่ ี่ จากนี้ก็ฟด
กันเลย อยางวาละเพราะนิสัยนี้มันเปนอยางนั้น เอาจริงเอาจังมาก นี่ก็อยางวา ไปถึง
เดือนพฤษภา ยังไมถึงวันเขาพรรษานั่นนะ ในเขต ๙ ปนั้นนะ ที่ความรูนี้บอกขึ้นมา
แลวเชื่อเสียดวยเชื่อความรู
๙ ปออกพรรษายังไมสําเร็จจึงไปไขโงใหเพื่อนฟง ทานก็อธิบายใหฟงนาฟงอยู
นะ ลงใจ รอไปถึง ๙ ปออกพรรษาจะฟดกันใหญจากนี้ถึง ๙ ป ใหสําเร็จในยานนี้ เอา
กันใหญเลย จนกระทั่งแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๖ เขาไปเทียบเปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ป
พ.ศ ๒๔๙๓ ถึงไดปลงกันไดในวันนั้น ก็อยูในเขต ๙ ปเหมือนกัน เปนอันวาความรู
ภายในใจของเรานี้ไมตมเรา ยังอีกหลายวันจะเขาพรรษา เรียกวาสําเร็จกอนนั้น
ความหมายวางั้น มันคิดของมัน
นี่พูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรเนนหนัก
พอออกพรรษาแลวมันยังไม
สําเร็จตามที่มันรูในภาวนานั้น จึงไปไขโงใหพระทานฟง พระเพื่อนฝูงที่ไวใจกัน ทานจึง
บอกวา โอย นี่มันพึ่งออกพรรษา ตองเขาพรรษาปหนาโนนนะถึงจะสิ้น ๙ ป นี่ละทาน
แกดีนะ เราก็เอาอีกซัดอีก ไปถึงพฤษภา เดือน ๖ ยังไมเขาพรรษาอยางวา ก็ลงกันไดใน
จุดนั้น นี่พูดถึงเรื่องภาวนามาปรากฏอยูทอี่ ําเภอจักราช เปนอยูในใจไมบอกใครให
ทราบเปนเวลา ๙ ปนะนั่น วันออกพรรษานั้นนึกวามันสิ้นอายุแลว ที่เรารูนั้นมันผิดไป
อันนี้มีพระองคหนึ่งมาแกวา มันพึ่งออกพรรษายังไมครบ ๙ ป ตองไปถึงวันเขาพรรษา
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ปหนาโนนนะ นั่นละถึงจะครบ หือ อยางนั้นหรือ ก็อยางนั้นแลว ทีนี้พลิกใหม เออ เอา
ละ ใสอีก นั่น ไปถึงเดือน ๖ ยังไมถงึ เดือน ๘ เขาพรรษา เหลานี้ไดเอามาพิจารณาแลว
มาพูด
ความรูมันเปนอยูในจิต เวลาภาวนามันรูออกอยางนั้นๆ อยางมารูเจาของวา ๙
ปสําเร็จ ตาปะขาวเราก็ไมลืมนะ มายืนอยูตอหนามานับขอมือ ถึง ๙ ขอมือ แลวมอง
หนามาหาเรา บอกวา ๙ ปสําเร็จ มันก็แยกออกสองทาง ๙ ปตั้งแตบวชมาหนึ่ง ๙ ป
เวลาออกปฏิบัติหนึ่ง พอถึง ๙ ปที่บวชมาแลวจิตมันกําลังเสื่อมเปนบาอยูเวลานั้น มัน
สําเร็จอะไรอยางนี้นะ มันโกหกเรามั้ง คงไมใช ๙ ปนี้ คงจะเปน ๙ ปออกปฏิบัติวางั้น
นะ เลยเลื่อนไปหา ๙ ปที่ปฏิบัติ นั่นละไปถึง ๙ ปปฏิบัติ จึงเอากันใหญละคราวนั้น จึง
ตองไปไขโงใหพระทานฟง ออกพรรษาแลว ๙ ปนี้ ทานแกปญหานี้ก็ไปลงกันไดลงใจ
เดือน ๖ ยังไมถึงเขาพรรษาก็ผานไปได
นี่พูดถึงเรื่องความรู เอาจริงเอาจังมาก ทุมกันใหญเลย การประกอบความ
พากเพียร เอาอยางเด็ดอยางเดี่ยวอยางเฉียบอยางขาดไปตลอด เวลาไปอยูกับพอแม
ครูจารยมั่นทานมักจะไดรั้งเอาไว คือมันผาดโผน ทานรั้งเสมอๆ เรายกตัวอยางมาเพียง
ขอสองขอ เชนอยางเรานั่งตลอดรุง นั่งไปเมื่อนานเขาๆ เห็นสมควรแลวทานก็รั้ง
สําหรับเราไมมีถอย เอาจนกนแตกแลวยังไมถอย กิเลสยังไมแตกไมถอยนูนนะ พอขึน้
ไปทานพูดถึงเรื่องมา เรื่องสารถีฝกมา นั่นละเอามาเทียบกับการปฏิบัติของเรา จิตใจ
กําลังผาดโผนโจนทะยานตองทรมานกันอยางหนัก ทีนี้เวลาจิตใจมันยอมรับเหตุรับผล
มีความสงบรมเย็นแลว การทรมานอยางนั้นก็ควรลดลงๆ ใหปฏิบัติพอเหมาะสมกัน
ความหมายวางั้น ทานบอกมาเราก็เขาใจ
นี่ทานรั้ง เรียกวารั้งเอาไว ไมงั้นมันยังนั่งตลอดรุงไปอีกไมรูกี่คืน นี้อันหนึ่ง
อันหนึ่งเวลาจิตมันออกทางดานปญญา ทีแรกทานไลลงจากหมูขึ้นเขียง ติดสมาธิไม
ยอมออกทางดานปญญา ทานไลออกจากสมาธิเขาสูดานปญญา พอกาวเขาสูดาน
ปญญามันพุง ของมันเลย มันรวดเร็วเพราะจิตอิ่มอารมณแลว ควรแกการภาวนา
ทางดานปญญาแลว แตมันยังไมออก ถูกทานมาไลออก พอยอมรับทานแลว ไลออกนี้
พุงเลยที่นี่นะ มันออกอยางรวดเร็วเสียดวยปญญา กลางคืนก็ไมนอน กลางวันนอนไม
หลับ กลางคืนนอนไมหลับ เพราะจิตหมุนเปนธรรมจักร เปนอัตโนมัติของมันพุงๆ เลย
อันนี้ก็กลับคืนมาหาทาน ที่วาพอแมครูจารยใหออกทางดานปญญา.เวลานี้มัน
ออกแลวนะ มันออกยังไง ก็มันไมไดนอนทั้งคืนทั้งวัน มันหมุนเปนกงจักรอยูภายใน
ระหวางธรรมกับกิเลสฟดกัน นั่นละมันหลงสังขาร ทานวานะ ทางนี้กต็ อบเลย ถาไม
พิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขารขึ้นเลยที่นี่ ทานเอาหนัก ทีนี้นิ่งเลย คือจิตของเรา

๖
พิจารณาทางดานปญญา เมื่อมันผาดโผนเกินไป ทางปญญากลายเปนสัญญาเปนสมุทัย
แทรกกันไปเราไมรู นั่นละที่ทานบอกวาหลงสังขาร คือสัญญาเปนสมุทัยมันแทรก
ปญญาไป เพราะมันผาดโผนเกินไป เหมือนเราฟนไมนี่ ไมทราบวาเอาคมลงเอาสันลง
เอาขางลง มันตีกันตลอดเวลา ทานบอกวามันหลงสังขาร เราก็พิจารณาไป
เวลามันหนักเขาจริงๆ มันจะตาย เจ็บในหัวอก เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาในหัวอก
จึงยอนเขามาพักสมาธิ สมาธิแตกอนฟงแตวามันติดสมาธิ มันชํานิชํานาญมากทาง
สมาธิ แลวมันมาเห็นสมาธิเปนภัยเขาไปอีก ปญญาตางหากเปนคุณ สมาธิไมไดแก
กิเลสได ปญญาตางหากแกกิเลส มันก็หมุนไปทางดานปญญา ไมสนใจเขาสมาธิ แต
เวลามันจะตายจริงๆ มันก็หมุนเขามาหาสมาธิดวยคําบริกรรมนะ บังคับใหจิตเขาสู
สมาธิ ทั้งๆ ที่สมาธิมันเกงมากแตกอ น แตออกทางดานปญญา ดานปญญามีคุณคามี
น้ําหนักมากกวาสมาธิ มันจึงตองตําหนิสมาธิไมยอมพักเขาสมาธิ แตนี้เวลาจะตายมันก็
ยอนกลับเขามาสมาธิ
เอาพุทโธบีบบังคับจิต เอา พุทโธๆ เหมือนวาตั้งกอไก กอกาเสียใหม เอา
พุทโธๆ ไมใหมันเผลอออกไป พอแย็บออกนี้มนั จะออกทางดานปญญา เพราะเรื่อง
ปญญามันรุนแรงมากทีเดียว บังคับดวยพุทโธ มีสติกํากับ จิตก็แนวลงสูสมาธิ พอลงสู
สมาธิแลวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม มีความสุขสบายเบาไปหมดในเวลานั้น นี่ละจิต
เขาพักเอากําลัง ใหพากันจําเอาไว สมาธิไมแกกิเลส แตเปนสถานที่พักเอากําลังวังชา
ทางดานวิปสสนาคือปญญา ทีนี้พอจิตมีกําลังแลว พอปลอยพับมันจะผึงทางดานปญญา
เลย เพราะทางดานปญญามันรุนแรงมาก พอจิตมีกําลังไดรับความสุขความสบายเต็มที่
แลวปลอย ทีนี้ก็ซัดทางดานปญญา เวลาจะตายจริงๆ ก็กลับมาอยางเกานี้แหละ
นี่ละเรื่องสมาธิกับปญญาเปนของคูเคียงกัน เวลาออกทางดานปญญา เอา ออก
อยาหวงสมาธิ
ทีนี้เวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวใหยอนเขามาพักสมาธิอยาหวง
ปญญา บังคับใหพักสมาธิใหได นี้เราก็ผานมาหมดแลว เพราะฉะนั้นการสอนเหลานี้จึง
ไมผิด แน เราผานมาหมดแลว เวลาจะตายจริงๆ ตองยอนเขามาพักสมาธิ สมาธิเปนที่
พักเอากําลังเพื่อปญญาแกกิเลสตอไป เอาไปอยางนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งผานได นี่วิธีการ
ที่ราบรื่น มีการทํางานมีการพักผอน จะมีแตการพักผอนอยางเดียวก็ไมไดประโยชน
อะไร ถามีแตการทํางานอยางเดียวตายไดคนเราถาไมไดพกั ผอน ตองมีการพักผอน
แลวก็มีการทํางาน ดังออกทางดานวิปสสนาแลวเขามาพักเอากําลังทางดานสมาธิจน
ผานไปได นี้เปนทางอันราบรื่นดีงาม นี่เราไดปฏิบัติมาแลว จนกระทั่งผานไปไดเลย
เรื่องสติปญญาถึงขั้นที่เปนอัตโนมัตแิ ลวนี้
เรื่องความเพียรไมตองพูดแหละ
เพียรอะไรเทานั้นเอง นอกจากวาเพียรเพื่อความพนทุกข ถาเพียรในประโยคพยายาม
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ปจจุบันไมมี ตองรั้งเอาไว มันไมรูจักพักจักหยุดจักนอน มีแตหมุนกันเปนธรรมจักรไป
เลยระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน
นี่ละเวลาธรรมมีกาํ ลังแลวฆากิเลสเปนอัตโนมัติ
เหมือนกัน กับกิเลสที่ครอบอยูในหัวใจสัตวโลก แลวทํางานของมันโดยอัตโนมัติ
เหมือนกันทั่วโลกดินแดน ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังแลว ธรรมก็แกกิเลสเปนอัตโนมัติจน
กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว ความหมุนของธรรมกับกิเลสที่แกกันนั้นหมดปญหาโดย
สิ้นเชิง พากันจําเอานะ
ที่มันหมุนตัวเปนเกลียวหยุดทันที เหมือนวารบกับขาศึก ขาศึกตายหมดแลว
แลวจะไปรบกับอะไรมันก็หยุดเอง นี่ขาศึกคือกิเลสฟาดกันดวยปญญา เมื่อขาศึกคือ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวสติปญญาหมุนเปนธรรมจักรก็ยุติลงเอง โดยไมมีการบังคับ
บัญชา ไมมเี ตือนกันบอกกันละ ลงเองหยุดเอง นี่การปฏิบัติ นี่ละที่วาไปหาพอแมครู
จารยมั่นมาแลวเอากันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แตนี้เสียดายปที่ทานผานไปนั้นเปนปที่
เรากําลังหมุนตลอดเวลาเลย จนไดวิตกในตัวเอง
ปนั้นทานเริ่มปวยหนักในพรรษา ไอเราก็หมุนเปนธรรมจักร ปวยใจของเรา จน
ไดวิตก เออ ทําไมนะ พอแมครูจารยก็หนักในทางธาตุทางขันธ ไอเราก็หนักทางดาน
สติปญญาทางดานจิตใจ ทานหนักทางธาตุทางขันธ เราหนักทางดานจิตใจทําไมเปน
อยางนี้ เวลาเผาศพทานแลวก็กาวเขาเดือน ๓ จึงไดออกนีไ้ ปคนเดียวๆ อยูคนเดียวมัน
สนิทใจยิ่งกวาไปกับใคร จึงไมเอาใครไป เดือน ๓ ก็ไปอําเภอบานผือ ทาบอ เขาไป
ลึกๆ ในภูเขา พอเดือน ๖ ก็ยอนกลับมาที่วัดดอยธรรมเจดีย มาปลงกันที่นั่น เปนวันที่
๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ มาปลงกันที่ตรงนั้น เรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยโดยสิ้นเชิงใน
คืนวันนั้นไมมีสิ่งใดเหลือเลย
นี่ละที่ไปกราบพอแมครูจารย ทานวาอันนั้นไมใชกิเลสไมใชธรรมไมใชมรรคผล
นิพพาน มรรคผลนิพพานอยูที่หัวใจ ไดเปดโลงในคืนวันนั้น วาอยูที่หัวใจจริงๆ ไมได
อยูที่ไหน นีก่ ารปฏิบัติธรรมใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว หัวใจนี้พรอมที่จะรูที่จะหลงอยู
ตลอดเวลา ถาธรรมแทรกเขาไปจะรูจะสะอาดสะอานผองใส ถาปลอยใหกเิ ลสขยี้ขยําจะ
ดําไปตลอด ดํายิ่งกวาหลังหมีดําอีก แลวก็จมในนรก ถาไดซักฟอกดีๆ แลวก็จะสวาง
ไสวพุงถึงแดนนิพพานโดยไมตองสงสัย พากันจําเอา มรรคผลนิพพานอยูกับคําสอน
ของพระพุทธเจา ไมไดอยูกับดินฟาอากาศ หรือฟาแดดดินลมกาลสถานที่ที่ไหนเลย
อยูที่หัวใจ
การแกแกดวยธรรมของพระพุทธเจา แกไดสดๆ รอนๆ กิเลสไมเหนือธรรม จะ
เปนกิเลสประเภทใดก็ตามไมเหนือธรรมที่จะแกมนั จนไดสังหารมันจนได ใหนําธรรม
มาปฏิบัติ เชนสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม เหลานี้ใหอดใหทน ตั้งสติ

๘
สตังอยาหางเหินจากใจ ใหภาวนา ใครภาวนาอยูที่ไหนสติใหติดแนบๆ อยูกับนั้น แลว
จิตจะตั้งตัวไดเปนลําดับลําดา อยางงายนะ ถาเผลอบางอะไรบางทําไปแบบสุกเอาเผา
กินนั้นไมเปนทานะ
นั่งภาวนาจนกระทั่งวันตายก็ไมไดเรื่อง
ตองมีความจดจอ
ตอเนื่องกันดวยความพากเพียร มีสติเปนฐานสําคัญมากแลวกาวไดไมตอ งสงสัย เอาละ
พูดเทานี้พอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

