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ยายกั้ง
เวลาเกี่ยวของกับเพื่อนฝูงในเวลาเรียนหนังสือ ก็เอาแตทางดานปริยัติ กิริยา
ปริยัติมาใช กิริยาปริยัติกับภาคปฏิบัติถาเทียบกันแลวก็เหมือนวาลิงคางดานปริยัติ แต
ลิงคางอยูในวงปริยัติไมเสียจากนั้นนะ เปนกิริยาอะไรๆ อยูในนั้นละ หยอกเลนกันอะไร
อยูในวงนั้น ภาคปฏิบัติหดเขามา เรามันเคยเขา ดานปริยัติเขาหมด ภาคปฏิบัตติ ั้งแต
เรียนหนังสืออยูก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย ภาคปฏิบัติเรียนหนังสืออยูกเ็ สาะอยูตลอด
นะ พอโรงเรียนหยุดปบนี้ออกแลว ออกไปหาครูอาจารย องคไหนๆ ที่นาเคารพ
เลื่อมใสไปๆ เปนประจํานะ
เวลาออกไปอยางนั้นไมไดบอกวาไปกรรมฐานนะ ไปวัดนั้นวัดนี้เขาก็ทราบวา
เปนวัดกรรมฐาน แตเราบอกวาไปดูหนังสือ อยางนั้นนะ เวลาเรียนหนังสือยู ออก
จากนั้นก็บอกวาไปดูหนังสือ ความจริงไปดูหนังสือใหญ ภาวนา ไมใหใครทราบ มัน
หากเปนอยูลึกๆ พูดออกมานี่ขัดทันทีเลยไมพูด เฉย เขาเปนลิงเราก็ลิง เขาเปนอะไรก็
เปนกับเขาไป คําวาลิงคางดานปริยัติ คือกิริยาหยอกเลนกันธรรมดาในวงพระนั่นละ
ไมใหผิดจากหลักธรรมหลักวินัย แตภาคปฏิบัติหดเขามา ตางกันนะ เราจึงบอกวาเรา
เขานอกออกใน ไมสงสัย ทางภาคปริยัติปกครองกันยังไง อยูก ันยังไง มันมีตางกันนะ
ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติ มีแปลกตางกัน แตไมนอกขอบเขตธรรมวินัย อยูในนั้นละ มี
แยกมีแยะ
เรียนหนังสืออยูนี้ใครมาดูถูกกรรมฐานไมไดนะ เราก็เปนนักเรียนอยูดวยกัน
เรียนหนังสืออยู มีนะพระปริยัติดูถกู กรรมฐาน ทีนี้เราแทรกอยูในนั้น แลวเราก็เปน
นักเรียน เอาผิดเอาถูกกันไมไดใชไหมละ พอตําหนิกรรมฐานไมเขาเรื่องเขาราวนี่ซัด
เลยนะเรา เอาเลย นี่ก็เปนนักเรียนเหมือนกันใชไหม มันแขนซายแขนขวาตีกันจะเอา
ผิดเอาถูกจากกันที่ไหนละ แขนซายแขนขวา มาไมถูกทางเอานะพวกปริยัติ แตมีนอย
มากที่ปริยัตจิ ะดูถกู กรรมฐาน พูดออกมาในเชิงดูถูกอะไรๆ เอาแลวเรา รักกรรมฐานรัก
อยางนั้น แตสวนมากทานชมเชย นี่เราพูดถึงพืน้ เพปริยัตินะ สวนมากทานชมเชย ทาน
ปฏิบัติได เราปฏิบัติไมได แสดงวายอมตนชมเชย ที่เยอหยิ่งอวดตนอยางนี้กับเราไมได
ละ ซัดกันเลย เอาเรื่อยแหละเรา
เวลาโรงเรียนหยุดออกไปวัดปาโนนวัดปานี้ ก็บอกไปดูหนังสือ ไมไดบอกวา
ภาวนา เปนอยางนั้น นี่เราพูดถึงเรื่องนิสัย ใครก็รู มันหากเปนของมันเอง นิสัยมันฝง
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ลึกๆ ไมควรพูดไมพดู ไมอะไร หากอยูลึกๆ เชนอยางนิสัยฝงทางดานกรรมฐาน เรื่อง
มรรคผลนิพพาน อยูลึกๆ บอกใครไมได หากเปนอยูในนั้น สวนที่ออกแขกออกคนได
สมควรในขั้นใดภูมิใดของสมาคมมันก็ออกของมันเอง แตเรื่องทํากรรมฐานเรื่องภาวนา
ไมคอยออกงายๆ นะ คิดดูอยูก ับเพื่อนกับฝูงนี้เหมือนเราไมเคยกรรมฐาน ไมแสดงเลย
บางทีไปเดินจงกรมตอนดึกๆ หยุดเรียนหนังสือแลวลงไปเดินจงกรม มันยังมี
เผลอ เรายังไมลืม เผลอ เงียบๆ หยุดเรียนหนังสือลงไปเดินจงกรม แลวเพื่อนฝูงก็เดิน
ผานไปผานมา วาทําอะไร เราเผลอไปบอกวาเดินจงกรม เหอ จะไปสวรรคนิพพาน
เดี๋ยวนี้เหรอ คอยกันหนอยนะ นั่นเห็นไหมละ มันเอาอยางนั้นนะ คอยกันเสียกอน
เรียนจบแลวคอยไปดวยกัน ตั้งแตน้นั มาเข็ด เราเผลอ เวลามาเจอกันกลางคืน
สวนมากกลางคืน กลางวันไมใหใครเห็นแหละ กลางคืนเรากําลังเดินจงกรม มีพระเดิน
มา ทําอะไรเดินอะไร โหย เปลี่ยนบรรยากาศ นี่แกเอานะ นั่งดูหนังแสหนังสือเหนื่อย
เปลี่ยนบรรยากาศ ผานไปได ถาวาเดินจงกรมไมไดนะ มันหากมีหยอกมีเลนกันอยูใน
นั้นละ จะเอาผิดเอาถูกอะไรกันก็ไมได
พูดถึงเรื่องปริยัติ ปฏิบัติเราไมสงสัย เขาไดทั้งนั้น ภาคปริยัติปกครองกันยังไง
อยูกันยังไง ภาคปฏิบัติอยูกันยังไงๆ เขาใจทั้งสอง ทั้งสองอยางนี้คืออยูในกรอบของ
ธรรมวินัย แตละเอียดหยาบตางกันเทานั้นเอง ทางภาคปฏิบัติละเอียด ภาคปริยัติหยาบ
กวากัน หากอยูในขอบเขตของหลักธรรมวินัยดวยกัน ทีนี้เวลาออกปฏิบตั ิแลวเปดเผย
ไดท่นี ี่นะ พอออกปฏิบัตแิ ลวก็เหมือนวาออกสนามแลว เปดเผยกิริยาทุกสิ่งทุกอยางที่
เห็นสมควรจะออกไดออกเลย แตกอนเก็บๆ เงียบๆ นะ อยูในวงปริยัติดวยกัน
ภาคปฏิบัติภายในใจไมออกเลย ทีนี้พอออกปฏิบัติ เปดละที่นี่ เรียกวาขึ้นเวทีแลว เปด
เราพูดถึงเรื่องนิสัยที่มันเปน มันหนักในทางใด อยางภาคปฏิบัติหนักอยูภายใน
ลึกๆ แตไมแสดงใหใครทราบละ พวกปริยัติดวยกันไมทราบเลย เราไมเคยพูดเลย
จนกระทั่งออกแลวที่นี่ ขึ้นเวทีแลว เปดไดเลย แตเวลาเรียนหนังสืออยูนี้เหมือนไมเคย
ภาวนาเลย เก็บเงียบเลย แตอันหนึ่งมันฝงอยูลกึ ๆ มันรักมันสนิทมันติดใจ มันฝงอยู
ลึกๆ เรื่องกรรมฐาน เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานจากทํากรรมฐาน จากภาวนา
เปนอยูลึกๆ อันนี้ไมจืด หากไมแสดงตอใครใหทราบ มันเปนอยูลึกๆ จะวานิสัยก็ไม
เห็นผิด ก็ไมมีใครบอกมันหากเปนของมันเอง
พอโรงเรียนปดเมื่อไรเขาปาแหละ ไปวัดนั้นวัดนี้ เขาปา ครั้นเวลาพูดออกมาก็
วาไปดูหนังสือ วางั้นนะ เพราะกําลังเปนนักเรียนนักลิง จะเอาอันอื่นมาพูดก็ไมมีใคร
เชื่อ ไมมีน้ําหนัก ถาวาไปดูหนังสือมีน้ําหนัก เขาเชื่อ ความจริงไปภาวนา มันแปลกอยู
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มันเปนของมันลึกๆ แปลกๆ อยู เพื่อนฝูงผูส นใจภาวนาก็มีอยู หากวาจะพูดก็เล็กๆ
นอยๆ เทานั้นไมพูดมาก มันหากเปนในจิตเองนะ
ไปอยูโคราชก็มีกรรมฐาน มีวัดปาทัว่ ไป พอโรงเรียนปด หยุด เขาแลวเขาวัด
เชน วัดสาลวัน วัดศรัทธารวม วัดไหนแถวนั้นไปหมดแหละ เราไปเที่ยวหมดไปดูหมด
ไปภาวนา ทางเชียงใหมก็ไป ไปทางสันกําแพง มีวัดปาๆ พอโรงเรียนหยุดไปแลว มัน
หากเปนของมันเอง ถาหากมีคนถามก็วาไปพักดูหนังสือ ไมไดบอกวาไปกรรมฐาน
กรรมฐานเก็บไวลึกๆ หลักใหญที่มันฝงลึกไมถอนเลย เราก็เคยเลาใหบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายฟงแลว เราไมเคยคาดเคยคิด ที่จะไดหลักสําคัญมาฝงหัวใจไมถอนกรรมฐาน
เราภาวนาอยูเฉยๆ บวชใหมๆ ฝกหัดภาวนาไปกับเรียนหนังสือ อยูวัดโยธานิมิตรนี่
คือถามทานพระครู เห็นทานเดินจงกรมตอนเชาๆ ทานเดินจงกรมแตเชา ตี ๔
ตี ๕ ทานเดินจงกรมจนกระทั่งสวางทานจึงเขาโบสถ ทานพักอยูในโบสถ เราก็ดูอยู เรา
เปนนาคฝกหัดบวช แตกอนเราก็เคยรักกรรมฐานอยูแลวเปนฆราวาส เวลาทานผานมา
พักอยูต ามบาน บานตาดทานเคยมา วงกรรมฐานมา เวลาถามทานอยากภาวนาจะ
ภาวนายังไง เอาพุทโธแหละ เราก็เอาพุทโธ เราก็เอานั้นแหละไปวาตามประสาเพราะไม
เคย พุทโธๆ ตั้งจิตไวไมใหเผลอ สักเดี๋ยวหายเงียบ มันเผลอ ทําทุกคืนแหละ บทเวลา
คืนมันจะเปนมันหากเปนของมันอยางนี้แหละ
เอาพุทโธๆ วันมันจะเปน กระแสของจิตเรามันออกกวางขวาง เหมือนตากแหไว
ตีนแหกวางขวาง เวลาพุทโธๆ เหมือนจับจอมแห พุทโธๆ เขาไปก็เหมือนจับจอมแห
ดึงมาๆ แลวตีนแหก็หดเขามาๆ กระแสของจิตนีพ่ อพุทโธๆ มันหากเหมือนจับจอมแห
กระแสของจิตเหมือนตีนแหคอยหดเขามาๆ
เปนลักษณะใหสนใจในขณะนั้นแหละ
แลวตอเรื่อยๆ หดเขาๆ ทางโนนหดเขามารอบตัว หดตัวเขามาเต็มที่แลวก็เปนกองแห
อันนี้จิตหดตัวเขามาแลวเปนจุดผูรูที่เดนดวง นี่ละจอมแห พุทโธจับจอมแหไว ตีนแห
คือกระแสของจิตก็จะรวมเขามาหาพุทโธๆ พอรวมเขาถึงจุดพุทโธแลว จิตหมดกิริยา
อาการทั้งหมดซึ่งเราไมเคยทํามาเลยนะ
คือเราไมเคยเปน ทําก็ทําสะเปะสะปะไปอยางนั้นละ นี่ละมันฝงลึกนะ ไมเคย
เปนไมเคยรูเคยเห็น พอจิตสงบเขามาๆ มาถึงจุดกลางนี้เทานั้น โอโห มันอัศจรรยอะไร
นักหนา มองดูเวิ้งวางไปหมดเลยเหมือนวาอยูทามกลางมหาสมุทร จิตดวงนี้อยู
ทามกลางมหาสมุทร ขาดจากอารมณทั้งหลายทั้งหมดเลย โอย อัศจรรยเกิดคาดเกิน
หมาย ไมเคยเปน นั่นละที่เปนพื้นฐานใหจิตตภาวนาของเราฝงไปเรื่อยๆ พูดใหพี่นอ ง
ทั้งหลายฟง บทเวลาจะเปนมันเปนอยางนั้นละ
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แตไมนานนะ คือความตืน่ เตนนั่นละไปกระตุกมัน ความตื่นเตน ความอัศจรรย
มันเกิดขึ้นพรอมกันในขณะนั้น มันอัศจรรยเกิดคาดเกินหมาย ไมเคยรูเคยเห็นตั้งแต
เกิดมา พึ่งมาเจอเอาวันนั้น โอโหๆ เลย ทีนี้ไมนานมันก็ถอนออกมาเสีย พยายามเขา
อีกไมได ตืน่ ขึ้นมาวันนั้นทั้งวันจิตไมไปไหนนะ ปวนเปยนอยูกับนั้น เรียนหนังสือก็
ปวนเปยนอยูกับจิตอัศจรรยนั้น นี่ละฝงลึกนะ มันอัศจรรยจริงๆ เราไมเคยเห็น นี่ละ
เปนอจลศรัทธายอมๆ ก็ถูกนะ มันฝงลึกของมัน เราจะพยายามเอาจิตดวงนี้ใหได ยังไง
ก็จะพยายาม เราจะออกกรรมฐาน นั่นเริ่มมาแตตนแลว
เรียนหนังสืออยู ๗ ปจิตนี้รวมแบบนั้น ๓ หน เพียงเทานั้นก็พอใจ ฝงลึกมาก ที
นี้ออกคราวนี้จะเอาจิตดวงนี้ใหได พอออกกรรมฐานซัดเลยจริงๆ เอาจริงนะเราไม
เหมือนใคร ซัดทั้งวันทั้งคืนไมหยุดไมถอย ได ไดๆๆ ติดตอกันเรื่อยๆ นั่นเห็นไหมละ
นี่ละเปนรากฐานสําคัญใหเกิดความสนใจทางดานจิตตภาวนา มันอัศจรรยจริงๆ นะ
เราไมเคยคาดเคยคิด มันเปนขึ้นมาในหัวใจเราเอง อัศจรรย จากนั้นออกปฏิบัติกฟ็ ด
กันเลยที่นี่ ทีนี้เรื่องนั้นก็คอยปรากฏขึ้นมาเรื่อยละที่นี่ เรื่อย ก็มันเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้ง
คืนไมไปไหนเลย ฟดอยูอยางนั้นมันก็ไดละซี ไดก็ไดเรื่อยๆ ขึ้นมา แลวก็สืบตอกันไป
อัศจรรยเรื่อยละที่นี่ นั่นเปนอยางนั้น
ก็เคยพูดใหฟงแลวมันมาเสื่อมเสียตอนทํากลด เราไมรูจักวิธีรักษา เพราะสิ่งไม
เคยรูเคยเห็นไมเคยเปน สมบัติประเภทนี้พอมีมาแลวมีแตความปลื้มใจปติยินดี ไมรูจกั
วิธีรักษามันก็เสื่อมได นีล่ ะจิตเสื่อมคราวนี้ แหม รอนมาก เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูป
กับ ๕ เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปหนานูน นี่ละเปนไฟเผาหัวอก จิต
เสื่อมนี่ทุกขมากนะ เราจึงไดเชื่อพระโคธิกะ พระโคธิกะทานฆาตัวตาย ทานบอกฌาน
เสื่อมถึง ๖ หน จะไดแบบอัศจรรยอยางวานั่นละแลวเสื่อมไปเสียๆ ๖ หน แตเรามัน
เสื่อมมากกวานั้นมันถึงทุกขมาก นี้เข็ดทีเดียว
พอจับไดคราวนี้ บอกวาจิตเสื่อมคราวนี้เราตองตาย นั่น เปนอื่นไปไมได เราทน
ทุกขตอ ไปไมไดแลว เพราะจิตเสื่อมนี้ทุกขมากทีส่ ุด ทุกขอยูใ นหัวใจนี่ เผาอยูลึกๆ เขา
อยูตามทองไรทองนาตาสีตาสา เขามีเงิน ๙ บาท ๑๐ บาทเขาพออยูพ อกินนะ เศรษฐีมี
เงินเปนลานๆ แตมาลมจมลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งเสีย แมจะมีเงินเหลืออยูในบานเปน
แสนๆ ก็ไมมีความหมาย จิตมันไปอยูในเงินจํานวนมากที่ลมจมลงเสียทั้งหมด นั่นทุกข
มาก เศรษฐีทุกขมากกวาชาวนาเขา
อันนี้เขาไมเคยภาวนาเขาไมเคยเปนเขาก็ไมทกุ ข เราภาวนามันมาเปนอยางนี้
แลวมันเสื่อมไปเสียนี้ มันเหมือนกับวาเราลมจมดวยสมบัติเงินทอง นัน่ ละเสียใจมาก
เสียใจอยูปกับ ๕ เดือน โถ ไมลืมนะ เพราะฉะนั้นเวลาเอาไดจึงเอาตายเขาประกันเลย

๕
เสื่อมไปไมไดคราวนี้ เสื่อมเราตองตาย แลวก็คิดเห็นพระโคธิกะทานตาย เรามันจะเขา
กันไดนะ เพราะจิตอันนี้มันคลายคลึงกันมาก มันทนทุกขทรมานนี้มาเปนเวลาปกับ ๕
เดือนจะทนไมไหว ถาลงมาเปนใหเสื่อมใหเห็นอยูอยางนี้แลวตายเสียดีกวา ดีหรือไมดี
ก็ตามมันจะบอกวาตายเสียดีกวา จะไมทนทุกขทรมานอยางนี้อีก นั่น เพราะฉะนั้นเวลา
มันกลับมาไดอีก ไดกไ็ มไดเพราะอะไรนะ เราจึงไดเอาวิธีการมาสอนโลก
จิตของเราเสื่อมปกับ ๕ เดือน มาตั้งไดดวยพุทโธ เราไมมีคําบริกรรม เจริญขึ้น
สองสามคืนเสื่อมลงๆ ตอหนาตอตาอยูอยางนั้นเรื่อยๆ เวลาขึ้นไปไดสองสามคืนเสื่อม
เวลาหนุนขึ้นไปนี้ตั้ง ๑๔-๑๕ วันกวาจะไดนะ สองสามคืนหายเงียบๆ นี่ละมันทุกข
มากอันนี้ เราจึงมาวินิจฉัย อาจจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรม กําหนดรูแตจิตเฉยๆ
บังคับจิตดวยสติเฉยๆ ไมมีคําบริกรรมกํากับ อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ได นั่น พอจับ
จุดนี้ไดแลวทีนี้ตั้งละ ทีนี้เราจะเอาคําบริกรรม เอาพุทโธกับสติติดกันเลย ความเสื่อม
ความเจริญที่เปนมาเราจะไมกังวลกับมัน เอาเจริญเจริญไป เสื่อมเสื่อมไป แตพทุ โธคํา
บริกรรมกับสตินี้จะเสื่อมไปไมได เอาจุดนี้จุดเดียว ซัดเขาไปเลย
นี่ละที่วาจิตมันอยากคิดนี้เหมือนอกจะแตกนะ
ความอยากคิดมันออกจาก
อวิชชา มันดันออกมาใหคิดเปนสังขาร สังขารนี้ก็เปนสมุทัยเปนกิเลสมาจากอวิชชาดัน
ออก ใหอยากคิดอยากปรุง บังคับไมใหคิด ใหคิดกับคําวาพุทโธซึ่งเปนงานของธรรม
เทานั้น เอาอยูนี้ไมใหเผลอจริงๆ นะ ฟดกันตัง้ แตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมให
เผลอเลยกับพุทโธ ไมยอมใหคิด อยากคิดเทาไรไมยอมใหคิดทั้งนั้น ใหคิดอยูกับพุทโธ
ซึ่งเปนงานของธรรม เอาอยางเดียว
วันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนะ วันสองคอยๆ เบาลง วันสามคอยเบาลง เห็นผล
แลว เรื่องสติเรื่องเผลอไมใหมีเลย ในระยะที่วาไมใหเผลอเลย จิตก็คอยเย็นเขาๆ เอา
ถูกแลวที่นี่ จับติดเขาไปอีก คราวนี้มันก็เจริญขึ้น เจริญขึ้นไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อม เอา
เสื่อมไปไมเสียดาย เพราะเราเคยเสื่อมมาแลว เราเปนทุกขเพราะความเสียดายมามาก
แลว คราวนี้ไมเสียดาย แตกับคําบริกรรมนี้จะไมปลอยกัน ซัดถึงนั้นแลวไมเสื่อม นี่ละ
จับไดเลย ไมเสื่อมก็หนุนเรื่อยเลย ทีนี้ไมเสื่อมอีกละ พอหนุนไดแลวก็ขึ้นเรื่อยเลย
จากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุงเลย หามรุงหามค่ํา กนแตก เพราะนิสัยเรามัน
ผาดโผน ก็พอดีไดอาจารยชั้นเอกคือพอแมครูจารยมั่น ทานสอนตรงไหนเปรี้ยงเลยกับ
เรา เพราะทานเห็นนิสัยเด็ดนิสัยเฉียบขาด พูดธรรมดาเหมือนพอกับลูกคุยกัน ถาพูด
เรื่องอรรถธรรมนี้ผึงทันทีเลย ทานจะไมมอี อน ผึงทันทีกบั เราซัดกันเลย นั่งภาวนา
ตลอดรุงทีแรกทานก็ชมเชย นั่งภาวนาคืนแรกมันอัศจรรย ขึ้นไปเหมือนแชมเปยนเลย
นะ แตกอนก็เหมือนผาพับไว บรรดาลูกศิษยลูกหาขึ้นไปหาครูอาจารย ความเคารพมัน

๖
หากเปนอยางนั้นเอง เหมือนผาพับไว ทีนี้เวลาเราภาวนาฟาดนั่งตลอดรุง ความรู
ความเห็นมันอัศจรรย ขึ้นไปก็ใสกับทานเลย ผางๆๆ เลย ทานคงนึก บาตัวนี้มันรูแลว
ที่นี่ คงวางั้นละนะ เราก็ใสเปรี้ยงๆ กิริยานี้ถาดูภายนอกเหมือนไมเคารพทานนะ แตดู
ภายใน คือวาพลังของจิต อยากจะพูดอยากกราบเรียนทานใหทานไดเมตตาสงสาร
ขัดของตรงไหนทานจะไดแกไขใหเรา เราจึงพูดออกเต็มภูมิเรา
พอจบลงทานก็ใสเปรี้ยงๆ เลย เอาละที่นี่ไดหลักแลว อยาถอยนะ อัตภาพนี้มัน
ไมไดตายถึง ๕ หน มันตายเพียงหนเดียวเทานั้น เอาทีนี้ไดหลักแลว เอาเลยนะ ทางนี้
มันก็ยิ่งปกลึกละซิ เอาเลยนะอยาถอย จากนั้นมาก็ฟดใหญ เวนสองคืนบาง สามคืนบาง
นั่งตลอดรุง ไดความอัศจรรยทุกคืนๆ ไมมีพลาดนะ นั่งตลอดรุงคืนไหนคนจะเปนจะ
ตายมันไมไดโงนะ เวลาจะเปนจะตายจริงๆ มันไมไดโงนะ มันหาทางออก สติปญ
 ญา
ตองหมุนติ้วๆ ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนแกกันตรงนั้น พอไดที่แลวมันก็ลงผึง
เลย อัศจรรย ไดความอัศจรรยทุกคืนไมมีพลาดเลย นั่งตลอดรุงดูเหมือน ๙ คืน ๑๐
คืนนะ แตไมไดนั่งติดกัน เวน ๒ คืน ๓ คืนบาง
นั่งทีแรกกนนี้ออกรอนเหมือนไฟลน ครั้นตอมามันก็พอง ตอจากพองมันก็แตก
ตอจากแตกมันก็เลอะ ไมสนใจ ถากิเลสไมแตกไมถอย กนแตกไมมีปญหาอะไร ซัด
กิเลสแตกนั่นเปนของสําคัญที่เราตองการ ซัดใหญเลย ได ๙ คืน ๑๐ คืนทานก็เอาละ
นะ นี่เห็นไหมละ สารถีฝกมาเราลืมเมื่อไร ทีแรกทานก็ชมเชย ชมเชยอยางหนักวันแรก
วันหลังก็ชมเชยเรื่อย ตอไปทานนั่งฟงนิ่งๆ นะ เรายังไมรูตัว นั่งฟงนิง่ ๆ พอถึงระยะที่
ทานจะเอาแลว พอกราบปบๆ ทานก็วา สารถีฝกมา ขึ้นเลยนะ ถามาตัวใดมันผาดโผน
โจนทะยานมากๆ สารถีเขาจะฝกอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรใหกินน้ํา
ไมใหกิน แตการฝกเอาอยางหนัก ทีนี้เมื่อมันลดพยศลงไป การฝกของเขาก็คอ ย
ลดลงๆ จนกระทั่งมาใชการใชงานไดแลว การฝกอยางนั้นเขาก็ระงับไป วางั้นนะ เพียง
เทานั้นละ
ทานไมไดบอกวา หมาตัวนี้มันฝกยังไง ไมไดวานะ เรายังเสียดายอยากใหทาน
วา ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไง ทานไมวา แตเราจับมาสอนเราอีก หยุด ตั้งแตวันนั้นเราก็ไม
เคยนั่งตลอดรุงอีก คือลงลงอยางนัน้ แลว ถาหากไมวานี้มันยังจะเอาอีกนะ กนแตกไม
สําคัญ สําคัญที่กิเลสแตกนั่นนะ จนกนแตกฟงซิ ทานทั้งหลายวาพูดนี้อวดเหรอ ถอด
ออกจากของจริงมาพูดใหฟง เวลาเราฝกเราทรมานเหมือนจะเปนจะตาย ไมมีคุณคา
อะไรตัวของเรานะ อยูในปาในเขาทุกขแสนสาหัสก็ยอม แตเรื่องธรรมกับใจนี้หมุนกัน
ตลอดเลย ตัง้ แตนั้นมาก็ไมนั่งตลอดรุงอีก

๗
คือมาเวลามันลดความพยศลงไปแลว
เขาก็ลดการฝกทรมานลงเปนลําดับ
จนกระทั่งมาใชการใชงานไดแลวการฝกอยางนั้นเขาก็หยุด อันนี้จิตของเรามันก็สมควร
แลว ความหมายทานวาอยางนั้นแหละ สมควรแลวที่จะคอยเปนคอยไปตามเรื่องทีไ่ ด
หลักไดเกณฑแลว ไมควรจะฝกทรมานกันอยางหนักเชนนั้น ความหมายก็วางั้น แตทา น
ไมพูดมากนะ ทานพูดกับเรา จะเอาไมทั้งทอนใหไปเลื่อยเอง สวนมากทานจะไมแจง
ทานจะเอาไมทั้งทอนโยนตูมๆ ใหมันไปเลื่อยเอง ไสกบลบเหลี่ยมเจียระไนเอง ทานคิด
อยางนั้นกับเรานะ นี่ก็เอาแบบนั้นมาใชเรื่อยมา นั่งตลอดรุง หยุด หยุดตั้งแตทานวา
สารถีฝกมา นี่ลงอยางนั้นนะถาลง สําคัญนะจิต ถาไมลงไมลงนะ
จากนั้นก็กาวเรื่อยๆ เรื่องจิตเสื่อมไมเสื่อมแลวที่นี่ แนนอนๆ เรื่อยจนกระทั่งถึง
กาวเขาสูขั้นละเอียด ก็ไปติดในสมาธิ เหมือนหินทั้งแทงนะแนนปงเลยจิตเปนสมาธิ
ทานก็ถาม อยางนี้ละนะ เปนยังไงทานมหา จิตสงบดีอยูเหรอ เราก็บอกสงบดีอยู ทานก็
นิ่งไป สักเดีย๋ วมาถามอีก เปนยังไงจิตสงบดีอยูเหรอ สงบดีอยู เราไมทราบวาทานจะ
เอาแงไหนละซิ พอถึงขัน้ ที่ทา นจะเอาแลว เปนยังไงทานมหา จิตสงบดีอยูเหรอ สงบดี
อยู ทานจะนอนตายอยูนั่นเหรอ นั่นบทเวลาจะเอานะ ใสเปรี้ยงแบบที่วานี่นะ ทานจะ
นอนตายอยูนั่นเหรอ สมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหน
สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทงทานรูไหม สุขในสมาธิเทากับเนื้อติดฟน เนื้อติดฟนเรา
มันเปนสุขที่ไหน ทานรูไหมๆ ซัดเขาไป
โอย เอาอยางหนักนะ ไลลงจากสมาธิ มันติดสมาธิ นั่งทั้งวันอยูไดตลอดเลย
ไมไดสนใจกับอะไร ความคิดความปรุงที่มันดีดมันดิ้นอยากคิดอยากปรุง พอสมาธิทบั
หัวมัน ความคิดก็รําคาญ คิดอะไรแย็บๆ ยับๆ รําคาญทั้งนั้น อยูแนวอันเดียว สูอันนี้
ไมได นั่นมันติด เราไมรูวามันติด ทานถามไปเรื่อยๆ บทเวลาทานจะเอา สมาธิมนั
เหมือนหมูขึ้นเขียง ซัดใหญเลย เถียงกับทานเสียจนแหลก ทานวาสมาธิทั้งแทงเปน
สมุทัยทั้งแทงทานรูไหม ทางนี้ก็งัดออกมาสูทานซิ ถาวาสมาธิเปนสมุทัยทั้งแทง แลว
สัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหนในมรรคแปด สมาธิพระพุทธเจาไมไดเปนเหมือนสมาธิหมู
ขึ้นเขียงอยางทานนี่นะ ทานก็ซัดเอานี้อีก หมอบ
พอลงมาจากทานแลวก็มาวาใหเจาของ เราทําไมจึงไปซัดกับทานอยางนี้ เรามา
หาทานเพื่อหวังเปนครูเปนอาจารย มอบกายถวายตัวกับทานแลว แลวทําไมจึงตอสูกับ
ทานแบบนี้ละ มาวาใหเจาของนะ ถาเราเกงมาหาทานทําไม ถาไมเกงไปเถียงทานทําไม
เรื่องทิฐิมานะมันไมมีละ แตมีสอดแทรกตรงไหนมันสอดแทรก มันหาเหตุหาผลวาไง
ทานไมวาอะไรแหละ ทานใสเปรี้ยงๆ ลง จากนั้นก็ออกปญญา นี่เห็นไหมละ ก็มัน
พรอมแลวสมาธิ เหมือนอาหารหวานคาว เครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปรุงเปนอาหาร

๘
พรอมแลว เปนแตเพียงวาเราไมปรุงใหเปนอาหารประเภทใด มันก็เปนผักเปนหญา
เปนเนื้อเปนปลาอยูอยางนั้นไมเปนแกงให
พอทานวาอยางนั้นก็หยิบนั้นใสนี้ๆ ก็เปนอาหารขึ้นมา ทานสอนใหออก
ทางดานปญญาที่นี่ ก็มันพรอมแลวนี่สมาธิ เหมือนอาหารที่พรอมจะเปนอาหาร
ประเภทนั้นๆ แลว เครื่องครัวพรอมหมดแลว พอออกมาก็ซัดปญญา ทานวางั้นก็เอา
บางซิ วาสมาธิหมูขึ้นเขียงเราก็ขึ้นมาแลวนี่ ทีนี้ทานไลลงเขียง เอา ไลลงเขียงก็เอาตาม
ทานซิ พอออกทางดานปญญา โอย เร็วมากนะปญญา เพราะสมาธิมันเต็มตัวของมันได
หาปเต็มนะ
ออกทางดานปญญานี้ พอแย็บออกไปนี้มันพุงเลยนะ ก็มันพรอมหมดแลว คือ
จิตเปนสมาธิจิตอิ่มอารมณ พาคิดพาพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาตามนั้น ถาจิตไมอมิ่
อารมณ เชนจิตฟุงซานรําคาญจะพิจารณาทางปญญา เปนสัญญา เปนกิเลสไปหมดนั่น
แหละ ทีนี้เวลาจิตเปนสมาธิอิ่มอารมณแลวหมุนไปทางไหนก็เปนทางนั้น พิจารณา
ทางดานปญญามันก็จา ขึ้นมาๆ เอะชอบกลๆ เอาละนะที่นี่นะ ออเปนอยางนี้ๆ มันก็ซดั
ใหญเลยอีกละ ไมพอดีนะเรา
พอทานสอนทางดานปญญามันก็หมุนติ้วของมัน
สุดทายกลางคืนก็ไมนอน
กลางวันยังจะไมนอนอีก หมุนติ้วๆ กลับไปหาทานอีก นี่ที่พอ แมครูจารยวาใหพิจารณา
ทางดานปญญามันพิจารณาแลวนะเดี๋ยวนี้ “พิจารณายังไง”ทานวา “ก็มันไมนอนทั้งวัน
ทั้งคืน กลางคืนไมหลับ หมุนกันติ้วๆ เลย” “นั่นละมันหลงสังขาร” นั่นเห็นไหม “ก็
ถาไมพิจารณามันก็ไมรู” “นั่นละบาหลงสังขาร” ทานซ้ําเขาอีกนะ ทีนี้ไมตอบ ฟง แต
มันก็ไมถอย เวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเต็มที่อกนี่เหมือนจะแตกนะ มันเหนื่อย
เพราะสติปญญากับกิเลสฟดกันอยูบนหัวใจ แลวเขาสูสมาธิทีหนึ่ง ดึงเขามาสมาธิ พอ
จิตเขาสูสมาธิแลวเรียกวาพักงาน จิตใจมีความสําราญบานใจ กระปรี้กระเปรา เหมือน
ถอดเสี้ยนถอดหนาม ออ นี่คุณคาของการพักสมาธิเปนอยางนี้
พอออกจากนั้นก็ผึงทางดานปญญา เปนอยางนี้เรื่อย นี่เห็นไหมทานวา มันออก
แลวนะทางดานปญญา “มันออกยังไง” “มันก็พิจารณาไมหยุดทั้งวันทั้งคืน ไมหลับไม
นอน” “นั่นละมันหลงสังขาร” คือสังขารอันนี้ถาพิจารณารูจักประมาณก็เปนสังขาร
ฝายมรรค ถาไมรูจักประมาณสังขารฝายสมุทัยแทรกเขามานั่น เราไมรูนะแตกอน เวลา
ผานไปแลวถึงรู แตทานไมแจงนะ เราพิจารณาก็รูเอง ออ ทานวามันหลงสังขาร คือมัน
ไมรูจักประมาณ สังขารสมุทัยแทรกเขาไปได นี่ละเปนอยางนี้พอแมครูจารยใสตรงไหน
ไมมีผิดนะ เปรี้ยงๆ ตรงไหน

๙
นี่ก็ไปถึงวาระที่ทานเริ่มปวย เราก็เริ่มธรรมจักรของเราหมุนตลอดเวลา เออ มัน
เปนยังไงนา วิตกเหมือนกันนะ ทานก็เพียบทางขันธ ไอเราก็เพียบทางจิตใจ ทําไมมัน
เขาประดังกันเวลานี้นา ทานก็เริ่มปวย ปวยหนักเขาๆ ของเราก็หมุนติ้วตลอดเวลาเลย
ทานก็รูดี เพราะเคยเรียนกับทานแลววาปญญามันออกแลวความหมาย ในระยะที่ทาน
ปวยแลวเผาศพทานนั้นเราจะไมมีเวลาเลยนะ มันหมุนเปนธรรมจักรอยูกับใครไมได
ศพทานเอาไวที่สุทธาวาส มากราบปบๆ แลวไปเลย เขาปา เขาไปอยูในเขาคน
เดียวนูน ทางภูพาน ไปอยูทางนูนคนเดียวตลอด อยูกับใครไมได เวลานั้นอยูกับใคร
ไมไดนะ จิตมันจะหมุนของมันตลอด ใครเขาไปเกี่ยวของไมไดเลย เปนอยางนั้นละจิต
เวลามันกาวของมัน กาวไมมีวันมีคืน ซัดเขาไปจนสติปญญาเปนอัตโนมัติแลว หมุน
ติ้วๆ จากนั้นก็เขามหาสติ-มหาปญญายิ่งหมุน ยิ่งละเอียด ยิ่งซึมซาบ ที่ชัดเจนก็คอื วา
อยูกับใครไมไดเวลานั้น ตองอยูค นเดียวกับอารมณแหงธรรมกับกิเลสฟดกันอยูบน
หัวใจเทานั้น ใครมายุงไมได นี่ละถึงวาระมัน มันเปนในหัวใจเรา พูดไดทั้งนั้นแหละ
มางานศพพอแมครูจารยมั่น มาอยูไดสี่วัน ฟงซินะ ในงานศพที่จะเผาศพทาน
มาอยูนั้นไดสี่วัน เพราะอันนี้มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน พอเผาศพทานเสร็จแลวเปดเลย
จนครูบาอาจารยบางองคก็มีวาเหมือนกันนะ แตเราไมสนใจ เพราะไมรูเรื่องของเรา
“ทานมหาบัวเวลาทานอาจารยมั่นมีชีวิตอยูเหมือนเงาเทียมตัว พอทานมรณภาพไป
แลวหายเงียบไปเลย ไมมามองดูครูบาอาจารยเลย” วาอยางนั้นก็มี อันนั้นก็ภูมิจิตของ
ทานเปนอยางนั้น บอกแลวนะ บอกภูมิแลวนั่น เราทําอยางนี้ แนะเปนอยางนั้นนะ มัน
บงบอกแลววาผูตําหนิเราอยางนั้นมีภูมิจิตใจเปนยังไง มันบอกในตัวนะ
พอเผาศพทานไดสี่วันขึ้นเลย เปดเลย ขึ้นเขาวัดดอยธรรมเจดีย ลงจากนั้นก็
เปดลงอําเภอผือ เขาศรีเชียงใหม ไปองคเดียวเทานั้นนะ หลบนูนหลบนี้ๆ ไมใหใครรู
ไมใหใครตาม ไปนูนตั้งแตเดือนสาม เดือนหกกลับมาขึ้นบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย นี่
ละขึ้นทีแรกก็ไปติดปญหาที่วาจิตสวางไสว-จิตอัศจรรย ตอนเดือนสามนั่นละอัศจรรย
ตัวเอง ทําไมจิตเรามันถึงไดอัศจรรยเอานักหนา อยูที่ไหน มองดูที่ไหนมันวางไปหมด
เลย จิตใจนี่วาง รางกายนี่มันเหมือนกับแกวครอบตะเกียงเจาพายุ ไอไสตะเกียงเจา
พายุมันจาคือใจ มันสองมาทางรางกายก็เลยกลายเปนแกวครอบไปหมด มันทะลุหมด
ใสไปหมด เปนวางไปหมดเลย นี่อัศจรรยตัวเอง นี่ก็ไปหลงตรงนี้
ธรรมะทานแสดงออกมามันยังไมยอมรับ มันยังแบกกลับคืนมาอีก เดือนหก
เพ็ญ ความสวางอันนี้ความอัศจรรยอันนี้มันถึงมาทับกันพรึบเลย พอถึงขั้นนั้นแลว
ความสวางที่อัศจรรยนี้กับความสวางในหลักธรรมชาติของธรรมที่เลิศเลอ ไดแกธรรม
ธาตุผางขึ้นมาเทานั้น อันนี้เปนเหมือนกองขี้ควาย เห็นไหมละ ที่ความสวางไสวซึ่งเรา

๑๐
อัศจรรยมาแตกอนกลายเปนกองขี้ควายไปแลว อันนั้นเปนอะไร มันก็มาปลงกันที่ตรง
นั้นละ นี่เรื่องความพากความเพียร มันหากเปนมาตั้งแตเรียนหนังสือคอยเปนมาๆ มัน
หากดูดหากดื่มของมันมาเรื่อย ไมจืดจางนะทางกรรมฐาน จนกระทั่งไดขึ้นบนเวทีฟด
กันเสียกอน
ลงจากภูเขาแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๖ เราไมลืมนะ พอ ๑๕ ค่ําลงจากภูเขามา ๑๔
ค่ํามันเปนคืนนั้นแลว พอคืน ๑๕ ค่าํ ก็ลงจากภูเขา ฟาดินถลมในคืนแรม ๑๔ ค่ํา ตรง
กับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่น พอตื่นเชาวันหลังเราก็ลงมา ลงมาก็มาวัด
สุทธาวาส นี่ละที่ทานอาจารยมหาทองสุกทานเอาพัดมาใสให ลงมาจากนั้นทานก็เอาพัด
ยศใสใหเลย เห็นมิใชหรือที่เอามาติดไวสองสามวัน เราไมเคยสนใจกับนี้ ถาม “เปน
ยังไง เรียนหนังสือมาแทบลมแทบตาย ไดเคยเห็นพัดมหาไหมละ” ทานวา “อูย
กระผมไมสนใจกับมัน”
“นี่นะ” ปุบปบวิ่งเขาไปเอาพัดในหองทานมาตั้งกึก๊ “เอา ถาย มหาทั้งคนไมมี
พัดยศติดบางมันมีอยางหรือ เรียนมาแทบเปนแทบตาย” ทานวาของทานเอง ทาน
จัดการของทานเอง ใสกึ๊กกั๊กๆ “เอานั่งตรงนี้” นั่งใหเราถายรูป แลวมีพัดหลังอยูนนั้
ความจริงพัดอาจารยมหาทองสุก ไมใชพัดเรา แตพัดเปรียญชั้นเดียวกัน เราก็ไมลืมนะ
ทานจัดการเลยนะ ปุบปบๆ เอาเปนมหามีพัดยศบางซิ เราก็เฉย ทําตามทาน จึงไดเห็น
พัดยศหลวงตาบัวมาวางไวนี้สองสามวัน นั่นละพัดทานอาจารยมหาทองสุก
จากนั้นมาก็ลง จะไปจําพรรษาที่วาริชภูมิ ทานเพ็งติดตามมา แลวจําเปนที่หนอง
ผือเรามีคุณมากที่สุด เวลาพอแมครูจารยมั่นยังอยูนั้นเหลืองอรามเต็มวัด เขาอุตสาห
ขวนขวาย หลังคาเรือน ๗๐ หลังคาเขาขวนขวายเลี้ยงพระเณรไดหมดเลย เราเห็น
คุณคาของเขา ทีนี้พอทานมรณภาพไปแลววัดนี้กลายเปนวัดรางไปเลย ผูเฒาทิดผานไป
เลาใหฟง แกก็เลาธรรมดานะ ไมนึกวาเราเปนยังไง เราไมตอบไมถามเลยนะ แกก็เลา
ใหฟงสภาพวัดหนองผือ แกขึ้นไปหาเราที่ภูเขาวาริชภูมิ ที่นั่นเปนที่จะจําพรรษานะ เรา
กําหนดแลววาจะจําพรรษาที่นั่น ก็พอดีไปไดเรื่องเฒาทิดผานพูดถึงเรื่องหนองผือให
ฟง อูย สลดสังเวชเปนประมาณ อันนี้ลมไปเลยนะ ที่วาจะจําพรรษาที่นี่ คุณคาสูนั้น
ไมได เราจะตองกลับคืนไปจําพรรษาหนองผืออีก
พอตื่นเชามาก็ “เอา เพ็งเตรียมของ” “เตรียมของไปไหน” “ไปจําพรรษา
หนองผือ” ลงเลยมาจําพรรษาหนองผือ มาถึงหนองผือวันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘ จะ
เขาพรรษาแลว พอ ๑๕ ค่ําก็เริ่มประชุมเขาพรรษา นี่ละมาอยู ๖-๗ วัน พระเณร
หลั่งไหลเขามา รวมแลวปนั้นตั้ง ๒๘ องคนะทีเ่ ราจําพรรษาที่นั่น นั่นละเรื่องราวเปน

๑๑
อยางนั้น จึงไดคืนมาจําพรรษาหนองผือ เพราะเห็นบุญเห็นคุณของหนองผือ เราลืมคุณ
เขาเมื่อไร เรื่องราวเปนอยางนั้นละ ยายกั้งแกก็อยูน ั้น
พูดถึงเรื่องยายกั้ง ยายกั้งแกเปนนิสัยตรงไปตรงมา อาจหาญมากนะ กับพอแม
ครูจารยนี้ใสกันปางๆ เลย ใสกันเรื่อย ไปหาพอแมครูจารยมั่นทีไรพระเณรรุมคอยฟง
แกจะโตตอบกับพอแมครูจารยมั่น เวลาขากลับมาก็ เอาละพูดใหชัดๆ เสียเลย พอเรา
กลับมาจําพรรษาหนองผือนี้ไปเรียกหลานแกมา ชื่อตาพุด “ไอพุด กูจะบอกมึง กูจะ
กระซิบ มึงอยาพูดใหใครฟงนะ กูจะกระซิบบอกมึง นี่มงึ รูไหมวาพอตายพอยังนะ นี่
ทานมหาบัวมาจําพรรษาที่นี่แลวนะ องคนี้กับญาทานมั่นเปนอันเดียวกันนะ ใหมึงรูเสีย
นะ ตั้งแตนี้ตอไปใหมงึ รู ใหมึงอุปถัมภอุปฏฐากทานใหดีเหมือนหลวงปูมั่น คุณธรรม
อันเดียวกันเลย” ขึ้นเลย บอกชัดเจน กระซิบหลานนั่นละ ไอหลานก็มากระซิบเราอีก นี่
ละเราถึงขบขันจะตาย กระซิบหลานมึงอยาบอกใครนะ ไมบอกใครแตไปบอกหลวงตา
บัวเสียเอง หมดทาเลย
นี่ละเกงนะนี่ ทางจิตใจเกง เรื่องเทวบุตรเทวดามาหาพอแมครูจารยมั่นแกรู
หมดนะเวลามา เหาะลอยมาเปนพรรคเปนพวกๆ ละเอียดลออตางกันๆ แกถามทาน
นะ อันนี้การแตงเนื้อแตงตัวเปนอยางนี้ๆ อันนั้นเปนอยางนั้นๆ ฟาดกระทั่งถึงทาว
มหาพรหม เหลืองอรามไปหมดเลย “นี้มันอะไรญาทาน” ทานก็คอยชีแ้ จงใหฟงยอๆ
ทานไมเอามากละ อันนี้พวกเทพอยางนั้น ชั้นนั้นๆ ทานวา ขึ้นถึงเหลืองอรามนั้นทาว
มหาพรหม ทานไมไดพดู มาก แตทา นไมปฏิเสธนะ ทานบอกวา “ทาวมหาพรหม ออ
เปนอยางนี้นะทาวมหาพรหม”
นี่ละมาหาทาน ผานมานี่ แกนั่งอยูแกดูอยู เกงไหมละยายกั้ง เกงมากนะ นี่ได
ทราบวาอัฐิของแกเปนพระธาตุ วางั้น เราเชื่อวางั้นเลย ยายกั้งนี้เราเชื่อแลวแหละ
เพราะตอนนั้นแกเดินจงกรมนี้เอาไมเทาเดินอยูบนกุฏิ เอาไมเทาเดินบนกุฏิก็คือความ
เพียรหมุนอยูภายใน ตองเปลี่ยนอิริยาบถให แกนั่งอยูนานไมไหว ตองเดิน เพราะอันนี้
หมุนอยูตลอด เราไมลืม ไดทราบวาอัฐิของแกเปนพระธาตุ ยอมรับทันที เราวางั้นละ
วันนี้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาของเรา ไมมี
คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปไหนเลย สดๆ รอนๆ ขอใหทา นทั้งหลายไดนําธรรมนี้ไป
ปฏิบัติตนแบบสดๆ รอนๆ อยาเอากาลสถานที่เวล่ําเวลาเขามาลบลาง ความดีของเรา
จะเสียไปหายไปหมด จะมีแตเรื่องกาลเวลาของกิเลสมาหลอก ทับหัวใจเรา แลวหมด
เลย ไมสนใจกับอรรถกับธรรม วาพระพุทธเจานิพพานเทานั้นปเทานี้เดือน ความจริง
นิพพานไปไหน ไมวาดีวาชั่วไมไดนิพพานไปไหน อยูเปนกลางๆ แลวแตใครจะปฏิบัติ

๑๒
ดีเปนสมบัติของคนนั้น ใครปฏิบัติชั่วก็เปนเวรเปนกรรมของผูนั้นโดยลําดับมาตลอด
สดๆ รอนๆ ไมมีกาลสถานที่ ใหจําใหดีนะคํานี้ เอาละ
ผูกํากับ
ที่แมอาย เชียงใหมเขาถวายสถานีวิทยุ ทานอาจารยวิทยาถวาย
เครื่องรับสงวิทยุ ๑ กิโลวัตต ออกอากาศมาตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ครับ ระหวาง
เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน ถวายใหหลวงตาทั้งหมด
หลวงตา
ถวายทั้งหมดหมายความวาไง
ผูกํากับ
เครื่องวิทยุตางๆ
เหมือนกับเปนของหลวงตา
แตทาน
ควบคุมดูแลให ธรรมะที่จะถายทอดก็ออกจากบานตาดกับสวนแสงธรรมเปนหลัก
หลวงตา
เอาละเขาใจ
วิทยุที่ออกนี่
จะเปนประโยชนแกเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเรามากมาย
จากนั้นก็ออกทั่วโลกไปเลย ธรรมะเหลานี้เปนธรรมะที่กลัน่ กรองเรียบรอยแลวตั้งแต
ภาคปฏิบัติยุติลง เปนธรรมะที่บริสุทธิ์สุดสวน ที่นําไปแสดงทั้งหมดนี้เรียกวาเปนหลัก
ธรรมชาติยืนยันตัวเองในนั้นเสร็จ ไมมีบกพรองทีต่ รงไหนๆ เลย แสดงใหโลกทั้งหลาย
ไดเห็นไดยินไดฟง ธรรมของพระพุทธเจามีคุณคาขนาดไหน รื้อขนสัตวโลกใหพนจาก
ทุกขเปนจํานวนมากเพียงไร นี่เราก็นํามาสอนตามกําลังความสามารถของเราโดยลําดับ
ขอใหพี่นองทั้งหลายฟง
อยาฟงเสียงปากอมขี้นะ ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เหาโนนเหานี้ ฟอนูนฟอ
นี้ คัดคานตรงนั้นคัดคานตรงนี้ หาอุบายวาเขาในขายนั้นขายนี้ไปอะไร ฟง อยางไดยิน
เขาใจไหมละ ใหมันวาไป เราไมเคยสนใจพวกขี้หมูขี้หมา ความสกปรกเหลานี้มีอยูทั่ว
โลกดินแดน ไมสนใจ ธรรมเลิศกวาทุกสิ่งในสามแดนโลกธาตุนี้ เราเอาธรรมนั้นออกมา
แสดงตอโลกตอสงสาร ไมเคยมีพษิ มีภัยตอผูใด เหตุใดจะมีพิษมีภัยตอคนที่มีเจตนา
หวังดีตอธรรม นอกจากผูที่หมดคุณคาหมดราคายังเหลือลมหายใจเทานั้น เปนยังไง
มันก็หมดคุณคาแลว สุดวิสัยที่จะเยียวยา
ถาเขาโรงพยาบาลก็เขาหองไอซียู เขาเขาหองหาหยูกหายา หามดหาหมอหายไข
ออกไปเยอะ แตคนนั้นมุทะลุดันเขาไปโรงไอซียู เขาไปเทาไรตายหมด ประเภทไอซียู
อยาไปสนใจกับมันนะ เทศนเหลานี้เทศนอยางแมนยําแลว เราไมมีขอสงสัย ที่เตือนมา
ในเรื่องคําพูดคําจาของเราวาจะเขาขายนั้นเขาขายนี้ ขายไหนมาเถอะวางั้นเลย ไม
มีขายไหนเหนือธรรมพระพุทธเจาไปได เทศนนี้เทศนดวยความถูกตองแมนยําดวย
เปนคุณคามหาศาลตอสัตวโลกทั้งหลายมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาดวย ธรรมของ
เราประเภทนี้เปนประเภทเดียวกัน ไมเคยเปนพิษเปนภัยตอผูใด

๑๓
เพราะฉะนั้นจึงอยาไปฟงเสียงไอเรื่องสกปรกโสมมเหลานั้น ชะลางออกใหหมด
ใหมีใจสะอาดสะอาน ความประพฤติดีงามทุกอยาง ก็จะเปนมงคลตอเราเอง ใหทาน
ทั้งหลายจําเอาไว เราไมเคยหวั่น อะไรจะมาก็ตามสามแดนโลกธาตุ เราเรียนจบแลว
ปลอยวางหมด ที่จะเอาอะไรมายุมาแหยเราใหเปนอยางนั้นอยางนี้เปนไปไมไดแลว วา
งั้นเลย เราจึงไดมาแสดงใหพี่นองทั้งหลายฟงเต็มเม็ดเต็มหนวย ใครจะเอาก็เอา ธรรม
ทั้งหมดนี้เปนธรรมที่เราฟดเสร็จมาจากเวทีเรียบรอย กลั่นกรองเรียบรอยแลวมาแสดง
จึงไมมที ี่สงสัยวาจะผิดไป
เรื่องพิษเรื่องภัยมันก็มีมาดั้งเดิม เรื่องคนชั่วคนดี เขาทําดีแทบเปนแทบตาย
เราไมไดมีความดีแลวเอาความชั่วออกเปนกางขวางคอ ยุทางนั้นแหยทางนี้ ทําลาย
เรื่อยมาอยางนี้นะใหดูเอา เรื่องคนชั่วความชั่วมันมี คนดีทําความดีมี ใหหาคัดเลือกเอา
สิ่งที่ดีงาม อะไรไมดใี หปดออกๆ อยาเอามาเปนอารมณของใจ เอาละเทศนเพียง
เทานั้นวันนี้
ผูกํากับ
เมื่อวานนี้ทางสวนแสงธรรม มีลูกศิษยไดรับโทรศัพทแจงมา
หลายรายวารับฟงไมได เมื่อวานโดนกอกวนครับ
หลวงตา
รับฟงไมได มันมีสิ่งขัดของอยางนี้ นั่นละคือพวกเปรตพวกผีนี้
ละเขามากอกวน ใหทราบมันไวก็แลวกัน สวนไหนฟงไดฟงไป แกไขกันไป พิจารณากัน
ไป เรื่องความดีเปนเรื่องของเราแกไขเพื่อความดีงามตอไป ผูที่มันชั่วก็มันชั่วของมัน
เรื่อยไป ทํางานคนละหนาที่ เทานั้นละ
(วันนี้ทองคําไดสลึงหนึ่งครับ) เออๆ พอใจ สองสลึงก็พอใจ สามสลึงพอใจ
ทั้งนั้นละ
เขาใจแลวที่เทศนนี่นะ ใหฟงใหดีนะ ฟงเสียงธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมของ
จอมปราชญ ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสาร รื้อขนสัตวออกไปนอกโลกนี้มากตอมาก ฟง
เสียงนรกอเวจีระวังมันจะลากลงนะ ระวังใหดี เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

