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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ใหวาเจาของบกพรองเสมอ 
 กลับมาเปนยังไง (ไดสอนพิเศษเยอะเลย แลวไปที่กุฏิพระสารีบุตรก็อธิษฐาน
ขอใหมีปญญาเหมือนองคทาน ใหเขาใจอริยสัจ ๔ ขันธ ๕ เหมือนองคทาน) โถ 
อธิษฐานกันเกงๆ นะ มแีตเกงๆ ทัง้นั้น ลูกศิษยหลวงตาแซงอาจารยไปแลว นี่ลูกศิษย
หลวงตาบัวแซงอาจารยไปเลย ปรารถนาขอเปนอยางพระสีวลี นี้ใหเปนอยางพระสารี
บุตร มีแตเกงๆ ทั้งน้ัน เคยเห็นไหมประวัติพระสีวลี (เคยอานอยูคะ) ทานมีสาเหตุมา
ตามสายนะ ไมใชอยูๆ ก็เปนขึ้นได มีสาเหตุ พระสารีบุตรก็เหมือนกัน พระสีวลี
เหมือนกัน 

พระสีวลีนี้เรียกวานักเสียสละ จนจะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาเลย ทนีี้ผล
ตามสนอง อันนี้ผลของทานนะ เปนวาระสุดทายของทาน ทานจะไมตองกลับมาอีกแลว 
ที่นี่ตามสนองใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย พระสีวลีไปที่ไหนจึงเกล่ือนไปดวยเครื่อง
จตุปจจัยไทยทาน คือมาตามสายเหตุๆ ทั้งน้ัน นี่ตองการใหมีปญญาก็ตองพยายามคิด
อานไตรตรอง เอาธรรมเปนหลัก ถาเอาอํานาจของกิเลสเปนหลัก คิดเทาไรยิ่งโง ถาเอา
กิเลสมาเปนอํานาจพาเดินเพื่อความฉลาดเทาไรยิ่งโงยิ่งสกปรกยิ่งเลวราย ถาเอาธรรม
เปนหลักแลวคอยทะลุๆ ไปเลย

(บางทีเราก็ยังอาลัยอาวรณในประเด็นตางๆ เราจะตองใชกําลังสติปญญาสมาธิ
หรืออุบายอะไรคะ) หลักใจใหดี เหลานั้นจะคอยแตกกระจายไปถาหลักใจดี หลักใจคือ
จิตตภาวนา ใหจิตมีความสงบนั่นละดี จิตสงบเปนพลังกระจายออกความรูแปลกๆ 
ตางๆ คอยเปนไป อยางที่ทานสอนเรื่องทางปญญา ศีลเปนพื้นฐานสําหรับนักบวช 
สมาธิแลวก็ปญญา คําวาสมาธินี้คือจิตอิม่อารมณไมคิดฟุงซานรําคาญไปในแงตางๆ 
เรียกวาอิ่มอารมณ ทีนี้นําออกใชทางดานปญญาก็ทํางานตามที่ใช นี่ละที่วาจิตอิ่ม
อารมณไมคิดฟุงซานไปทางอื่น ใหทํางานยังไงก็เปนไปตามนั้น ออกทางดานปญญาก็
พุงๆ เลย 

พอพดูอยางนี้จะวาอวดตนหรือไมอวดก็ตาม เอาเร่ืองพอแมครจูารยมาพูด 
เวลาติดสมาธิก็ตดิเสียจน... นั่งอยูทีไ่หนเหมือนหัวตอ มันติดจริงๆ ติดมา ๕ ป สมาธินี่
เปนเหมือนหินเทียว นั่งที่ไหนเปนเหมือนหัวตอๆ ไมอยากคิดอยากปรงุมันกวนใจ ก็
อยูแนวอยางน้ี สุดทายมันก็จี้ลงไปวานิพพานอยูตรงนี้แหละๆ เลยเอาสมาธิเปน
นิพพาน มันติด พอแมครูจารยก็ถามเรื่อย เปนยังไงทานมหา จิตสงบดีอยูเหรอ บอก
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ทานชัดๆ เลยวาดีอยู ทานฟง เราไมรูวาทานจะใสหนาผากเมื่อไร เปนยังไงจิต สบายดี
อยูเหรอ สงบดีอยูเหรอ ก็บอกสงบด ีก็มันเปนอยางน้ันจริงๆ  

บทเวลาทานจะเอา เปนยังไงจิตสงบดีอยูเหรอ สงบดี ทานจะนอนตายอยูนั่น
เหรอ ขึ้นเลยทันที เปรี้ยงเลยอยางไมรูเนื้อรูตัว เปรี้ยงๆๆ เลย ซัดอยางหนักเลยนะ
ทานจะลากออกจากสมาธ ิ ไมเชนนั้นมันจะไมออก ทานตองเอาหนักๆ เทียว ทานจะ
นอนตายอยูในนั้นเหรอ ทานรูไหมสมาธินี่เหมือนหมูขึน้เขียง ความสุขในสมาธินี้
เหมือนเนื้อติดฟน เนื้อติดฟนมีความสุขอะไร นี่ละสมาธิเปนอยางน้ัน สุดทายก็เอา
สมาธิโยนเขาปาหมดเลย สมาธิทั้งแทงเปนตัวสมุทัยทั้งแทงทานรูไหม เอาละนะที่นี ่

ทีนี้มันก็เถียงละซิ ถาสมาธิเปนสมุทัยแลวสัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหนเราวา 
สมาธิพระพทุธเจาไมไดเปนสมาธิหมูขึ้นเขียงนอนตายอยูอยางทาน ทานใสเปรี้ยงๆ เอา
อยางหนัก เถียงทานอยางหนักเพราะมันติด ตดิมาก ทานจึงเอาอยางหนัก ทานจะนอน
ตายอยูนั่นเหรอ ปญญามีทําไมทานไมใช สมาธินีเ้ปนสมุทัย นี่ละสําคัญมากนะ คือหลง
สมาธินั่นละมันเปนสมุทัยไมใชอะไร ความหลงติดในสมาธิเปนสมุทัยเราไมรู เวลามัน
ผานมันถึงรู ยอมทานราบๆ เพราะทานขนาบอยางหนัก เอากันอยางหนักจริงๆ จนพระ
แตกมาทั้งวัดเลย กลางคืนเงียบ อยูขางลางเต็มหมดเลย ซัดกับเรา 

เปนอยางน้ันละนิสัย ถาไมลงมันไมลง เอาจริงๆ นะนี่ ถาลงหมอบเลยทันที คือ
ไมไดมีทิฐิมานะเอาแพเอาชนะ เราหาความจริง เราถึงเหมือนกิ้งกามันก็เปนความจริง
ของกิ้งกาตัวหนึ่ง มันก็ซดักัน ซัดกับเสือโครงมันก็ตบเอาๆ จนกระทั่งลงไปนี้ นี่เราก็
ตั้งใจมามอบกายถวายตัวตอทานทุกส่ิงทุกอยางแลว วันนี้มาเถียงทานไดยงัไง เถียงเอา
อยางตาดําตาแดงนะ คือเรากจ็ริงของเราอยางหนึ่ง จริงอยางแบบกิ้งกานั่นละ ของทาน
เปนเสือโครง ใสเปรี้ยงๆ จนกระทัง่วาใหเจาของ นี่เราทําไมจึงไปถกเถยีงทานขนาดนี้ 
ถาวาเกงจริงมาหาทานทําไม วาเจาของซัดเจาของเวลาลงไปแลว ทานวายังไงๆ ฟงทาน
ซิถาถือวาทานเปนครูเปนอาจารย เราจะมาอวดดิบอวดดียังไง 

คือมันไมไดอวดแหละ มันมีอันหนึ่งอยูนั้นที่จะเอาออกตอสู ออกจากนั้นก็ออก
ทางดานปญญา นี่ละสําคัญมากนะ คือทานไลออกทางดานปญญา ก็สมาธิมันเต็มตัวอยู
แลวนี่ทําไมไมออกทางดานปญญาเครื่องแกกิเลส สมาธิไมใชเร่ืองแกกิเลส ทํากิเลสให
สงบเทานั้น ปญญาตางหากแกกิเลส พอออกทางดานปญญามันก็ผึงเลยเทียว รวดเร็ว
มากเพราะมันเต็มที่แลวสมาธิ พอทานไลออกทางดานปญญา ไลอยางหนักเสียดวย คือ
ทานรูนิสัยเราเปนนิสัยอยางน้ี ถาไมลงไมลง ผาดโผนมากอยู ทานจึงเอาแตหนักๆ 
สมาธิก็วาจะนอนตายอยูนั้นเหรอ สมาธิหมูขึ้นเขียงๆ ยกสมาธิปาเขาปาหมด สมาธิทั้ง
แทงเปนสมุทัยทั้งแทงทานรูไหม ทานเอาออกหมดเลย ถาไมเอาหนักๆ มันไมรูตัว 
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จากน้ันก็เถียงกับทาน สูทานไมได กค็นหนึ่งจอมปราชญ คนหนึ่งจอมโง จะไปสู
ไดยังไง ออกจากน้ันก็ออกทางดานปญญา ก็มนัพรอมอยูแลวที่จะเปนปญญา แตไมพา
ออก พอออกนี้ก็พุงๆ ๆ เอะ ชอบกลๆ ซัดไมไดนอนละที่นี่ บทเวลามันออกออกจริงๆ 
กลางคืนไมนอน กลางวันยังจะไมนอน ตัวออนเปยก เหนื่อยอยูในหัวอกนี่ เหนื่อยมาก 
แตเร่ืองของสตปิญญามนัไมถอยเลย พุงๆๆ กลางคืนก็ไมนอน ตลอดรุงเลยไมยอม
นอน กลางวันมันจะไมนอนมันจะตาย เลยกลับคืนไปหาทานอีก นี่ทีพ่อแมครูจารย
ไมใหออกทางดานปญญามันออกแลวนะวางั้นละ มันออกยังไงทานก็วา ก็มนัไมนอนทั้ง
วันทั้งคืนมาหลายคืนแลว มันหมุนติ้วๆ นั่นละมันหลงสังขาร เอาละนะ 

ไมพิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขาร ซัดเขาอีก คือทานเอาหนักๆ ทั้งน้ัน
ละเอากับเราไมเคยเบา เพราะทานรูนิสัย ถาพูดธรรมดานี่เหมือนพอกับลูกนะ อยูกัน
ธรรมดาๆ เหมือนพอกบัลูก สนิทหรือไมสนิทก็พิจารณาเอา แตพอหมุนเขาธรรมะนี้
เปรี้ยงเลยนะ กับเราไมเคยออนแหละ ใสเปรี้ยงเลย นั่นละมันหลงสังขาร ถาไม
พิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขารๆ ขนาบ ที่นี่หยุดนะไมเถียง เพราะวาทีไรถูกของ
ทานทุกที คราวนี้จึงน่ิง 

แตมันไมถอยนะพิจารณา จนมันจะตายจริงๆ จึงร้ังเขามาสูสมาธิ สมาธิมันเกง
อยูแลวแตไมสนใจ เห็นวาสมาธินี้ไมเกิดประโยชนอะไร เห็นโทษสมาธิดวยซ้ําไป ทีนี้
มันก็ไมอยากเขา เห็นคุณของดานปญญา ก็ออกทางดานปญญาไมมกีารยับยั้ง พุงๆ 
เลย เวลาจะตายจริงๆ เขามาสมาธิ จากน้ันก็พุงๆ เลย เร็วพูดถึงเร่ืองปญญาเพราะ
สมาธิมันพอตัวแลวมันไมออก นี่กท็านขนาบอยางหนัก ไลออกจากสมาธิ ออกจาก
สมาธิเปนทางดานปญญาทานก็ร้ังเอาไว วาบาหลงสังขาร 

หลงสังขารคือวา ความคิดนี้เมื่อเลยเถิดแลวมันเปนสมุทัยได แตเราไมรูนะ 
เวลาผานไปแลวถึงมารู ปญญาที่พอเหมาะพอดีทานเรียกปญญา ที่มันเลยเถิดไปแลว
เปนสมุทัยแทรกในนั้นๆ เราไมรู ทานรูนี่ นี่ก็เร็วเหมือนกันทางดานปญญา หมุนเสียจน
ไมไดหลับไดนอน กลางคืนตลอดรุงเลย บทเวลามันหมุนหมุนขนาดนั้นนะ อยูทีไ่หนไม
มีเวลา มันเปนของมันเอง นี่ที่วาสติปญญาอัตโนมัติ เปนอยางน้ัน หมุนติ้วๆ เลย นี่
ทานก็ร้ังเอาไว สมาธิทานก็ลากลงจากเขียง หมูขึ้นเขียง ครั้นออกทางดานปญญา 
ปญญาเลยเถิดทานก็ร้ังเอาไวอีก มแีตร้ังเอาไวทั้งน้ัน แลวผาดโผนดวยนะ ทานก็เอา
อยางหนักไมงั้นไมทันกนักับนิสัยอยางน้ี 

เพราะนิสัยเราทานรูแลววาจริงจังมาก วาอะไรถาไมลงไมลง อยางที่วาเถียงทาน
คือยังไมลง ไมลงก็ซดักนักับทาน พอลงแลวก็หมอบ คือหมอบนั่นยอมรับแลวนะ ครั้น
ยอมรับก็เอาจริงเลย คอขาดไปเลยเทียว ถาลงไดลงแลวลงอยางน้ัน ถาไมลงไมลง ทาน
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ก็รูนิสัย เพราะฉะนั้นกับเราเรื่องธรรมะทานจะไมเคยออนละ ถาพูดถงึดานธรรมะนี้
เปรี้ยงออกมาทันที คุยกันธรรมดาเหมือนพอกับลูก พอหมุนทางดานธรรมะนี้ทานจะไม
มีออนขอเลย พุงๆ เราจึงไดเทิดทูนสุดหัวใจ แงใดๆ มีตั้งแตทานแนะใหทั้งน้ัน เปน
ชองทางๆ ใหถูกตองดงีามตลอดๆ เลย เราไมรูเร่ืองอะไร นั่นละจึงไดเทิดทูนตลอด 
สดๆ รอนๆ นะเทิดทูนพอแมครูจารยมั่นนี้สุดหัวใจ ตรงไหนๆ มีแตทานทั้งน้ันแก 

เชนอยาง นอนตายในสมาธิทานก็ลากลง ครั้นออกทางดานปญญามันจะเลยเถิด
ทานก็ร้ังเอาไว สองจุดนี้สําคัญมาก ใหอยูในความพอดี ปญญามันจะเลยเถิดใหพัก 
ความหมายวาพัก สมาธมิีอยู สถานที่พักทําไมไมพัก ความหมายวางั้น แตทานไมคอย
พูดอยางแจงนั้นแจงนี้นะกับเรา ไมคอยแจง ทานจะเอา...ถาเปนไมก็ไมทัง้ทอนมาเลย
ใหเล่ือยเอาเอง ทานเอาออกมาทไีรมีแตอยางน้ัน เราก็ไปพิจารณาทีหลังแยกออกๆ 
แลวก็ยอมทานๆ หลวงปูมั่นเปนอยางน้ัน กับเรานี่ทานจะไมแจง ทานจะเอาทั้งดุน
ออกมาเลยใหเราไปพิจารณาเองแลวก็ยอมทานทีหลังๆ ไปเรื่อยๆ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองสมาธิเวลามันติดติดจริงๆ มันไดจี้ลงไปนั้น นี่ละจะเปนนิพพาน 
คือจิตที่แนวทั้งวัน อยูไดตลอด ความคิดความปรุงอะไรมากวน คือคิดแย็บมันกวนมัน
ไมอยากคิด ใหมันแนว สุดทายก็วาน่ีจะเปนนิพพาน มันติดแลวนั่น เวลาทานไลออกไป
หานิพพานทีหลังดวยปญญานี้ก็ตําหนิสมาธิ สมาธิมันนอนตายเฉยๆ ไมไดแกกิเลสสัก
ตัวเดียว ปญญาตางหากแกกิเลส ทีนี้พอวาปญญาแกกิเลสมันก็ไปใหญเลย เปนอยาง
นั้นละเรามันนิสัยผาดโผน แตก็ดีมวีาสนาอยูบางก็ไมผิด ไดครูบาอาจารยอยางจอม
ปราชญใสกับจอมโงพอดีกัน ไมงั้นจะไมไดประโยชนอะไร เพราะทานใสหนักๆ มันเอา
ไปคิดนะ ยอมๆ เปนลําดับ 

จึงวาจอมปราชญพอแมครูจารยมั่น หาไมไดแลวทุกวันนี้หาอยางทาน การแก
จิตใจนี้ อยางเราเปนนิสัยผาดโผน ทานตองเอาอยางหนักทุกที กับเรานี้หนักมากนะ ใส
ทีไรนี้เปรี้ยงๆ เลย เหมือนจะใหแหลกไปเลยเทียว ทานเอาอยางน้ัน ก็ไดอยางน้ันนะ 
ถาทานไมเอาอยางน้ันมันไมได แนะ จะวามันหนาก็ไมผิดแหละ ทานตองเอาอยางหนัก
ทีเดียว 

ปญญาจะมีตองออกพิจารณา แตปญญาทางดานธรรมะนี้ใหมีความสงบเปน
พื้นฐานดี อยางที่เราพูดนี่นะ ความสงบเปนพื้นฐาน พอออกทางดานปญญามันพุงเลย 
แตเรามันเปนนิสัยผาดโผน ถึงไมเปนอยางน้ันก็ตามพื้นฐานที่จะออกทางดานปญญาได
ดีก็คือสมาธคิวามสงบใจ ถาใจไมสงบพาไปพิจารณาเรื่องอะไรมันเถลไถลไปเสียไมเปน
ปญญา มันเปนสัญญาอารมณไปไมเกดิประโยชน ปญญาแทมนัแกกิเลสโดยลําดับลําดา 
นี่ปญญาแท สมาธิหนุนปญญานี้ปญญาแกกิเลสโดยตรง พอถึงเวลาที่จะพักใหพกั อยา
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ใหมันพุงๆ เกินไป พอรูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามันจะบอกที่หัวอก พอมันเหนื่อย
มากๆ แลวมันจะเหนื่อยตรงนี้ เหนื่อย แตงานของจิตมันไมถอย ปญญาไมไดถอยมัน
หมุนของมัน เจาของจะตาย นั่นละใหหักเขามา ร้ังเขามาสูสมาธิ เวลาพิจารณามากๆ 
มันจะเลยเถิด หมุนเขามาพักสมาธิ เรียกวาพักงาน 

พอไดกําลัง เหมือนเรารับประทานอิ่มหนําสําราญแลว หรือวาพักผอนนอนหลับ
แลว ออกจากนั้นไปก็ทาํงาน อันนี้สติปญญาพกัดวยสมาธิ พอสมาธมิีกําลังแลวออก
ทางดานปญญามันเฉียบขาดนะ เหมือนมีดที่เราลับหินเรียบรอยแลวฟนนี้ขาดสะบั้นๆ 
ปญญาเวลามันออนเปยกของมันนี้ เหมือนไมทราบวาเอาทางสันลงเอาคมลงเอาขางลง 
แตพอพักทางดานสมาธิออกมาเปนปญญาแลว เหมือนวาฟนนี้ฉับๆ ขาดสะบั้นไปเลย 
ตางกันนะ นี่ไดผานมาหมดแลวพูดจงึไมผิด 

พูดใหใครฟงอยางหนึ่งกเ็หมือนบานะเรา แบบหูหนวกตาบอดพดูจริงๆ ไปที่
ไหนแบบหูหนวกตาบอดไป ถาจะเอาออกจากนี้ไปใชมันดูไมไดมันฟงไมได เขาใจไหม
ละ นั่นละพระพุทธเจาที่ทอพระทัยทออยางน้ันเอง คือมันเหนือกันหรือวาเกินกันขนาด
ไหน สูงกวากันขนาดไหน ขนาดพระพุทธเจาทอพระทัย ทั้งๆ ทีป่รารถนาจะเปน
พระพุทธเจาสอนสัตวโลก ก็คงจะสอนไปสะดวกสบายๆ เพราะคาดเอาตอนนั้นใชไหม
ละ ตอนทีจ่ะเปนพระพุทธเจา ทานคาดเอาวาเปนพระพุทธเจาแลวจะสอนโลกอยาง
สะดวกสบาย พออันนีผ้างขึ้นมาแลวธรรมชาตินี้เปนยังไง กบัสัตวโลกเปนยังไง ที่มนั
เขากันไมได โอโหย จะสอนไปยังไง เลยทรงทําความขวนขวายนอย 

นั่นละความจริงตอความจริงเจอกัน ความจริงก็คือตรัสรูขึ้นมานี้จาไปหมด กับ
ความมืดบอดมืดที่สุดเลย มันก็เขากันไมได นีค่วามจริง มืดก็มดืจริงๆ จาก็จาจริงๆ 
ประจักษแลวทอพระทัย เวลาธรรมดาจะเปนพระพุทธเจาสอนสัตวโลกก็คิดคาด
ธรรมดา ก็นึกวาจะสอนไปสบายๆ มันไมไดสบาย แมแตเราเองก็เปนจะใหวาไง เปนที่
หัวใจ เราไมเคยคาดเคยคิดนะ เวลามันจาขึ้นมานี้จนกระทั่งถึงอทุานผึงๆ ออกมาเลย 
โห เปนขนาดนี้แลวจะสอนใครได นั่นเห็นไหมละ จะสอนใครได สอนใครเขาก็จะวาบา
ไปหมด เขาจะไมยอมฟงเสียงเลย อยูไปกินไปพอถึงวันกไ็ปเสียเทานั้นแหละ นั่นทอ 
เมื่อเปนอยางน้ันแลวก็ทําความขวนขวายนอยจะไมสอนใคร อยูไปกินไปวันหนึ่งพอถงึ
กาลเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้นแหละ สอนหาอะไร นี่มันขึ้นทีแรก 

อันนี้ก็มีธรรมะประเภทหนึ่งที่กระตกุกันอยางแรง อันนี้เราก็ไมลืม จะวาธรรม
เกิดหรืออะไรเกิดก็แลวแต กระตกุอยางแรงเหมือนกัน เมื่อเจาของทอใจจะไมสอนใคร 
จะอยูตามปาตามเขาอาศัยประชาชนเขากินวันหนึ่งๆ ในปาในเขา พอถึงกาลเวลาแลวก็
ไปเสียเทานั้น จะสอนใหเสียเวล่ําเวลาทําไมไมเกิดประโยชน ธรรมชาตินี้กับอันนั้นมัน
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ตางกันขนาดไหน เมื่อเวลามันเจอกันจังๆ ทั้งสอง ธรรมชาตินี้จา ธรรมชาตินี้มืด แลว
จะเขากันไดยังไง ทอ ทนีี้ธรรมะประเภทหนึ่งก็ขึ้นละที่นี่ นี่เราก็ไมลืม กระตุกกันอยาง
แรงเหมือนกัน ขึ้นเองไมตองคิดตองอานละเวลามันกระตุกกัน ก็เมื่อวาธรรมเหลานี้ไม
มีใครจะรูไดเห็นได รูแตเราคนเดียวๆ แลวเราเปนเทวดามาจากไหน พระพุทธเจาทาน
ก็เปนมนุษย สอนโลกทานก็สอนมนุษย อันนี้เราไดธรรมพิสดารมาจากไหนถึงจะสอน
โลกไมได ทอใจยังไง เขากับเราตางกันอยางไรบาง เราเปนเทวดามาจากไหนจึงรูได เรา
เปนคนเขาก็เปนคนเหมือนกันทําไมจะสอนไมได 

ทีนี้การที่วาทําไมเราถึงรูได รูไดเพราะเหตุใด นี่ลงกันตรงนี้ วาโลกทั้งหลายเขา
จะรูไมได รูไดแตเราคนเดียว แลวเรารูไดเพราะเหตุใด คําวาเหตุใดคือมีสายทางมา 
สายทางบุญวาสนาบารมีที่สรางมามากนอยๆ หนุนกันเขามาจนถึงปจจุบัน พอมองปบนี่
มันทะลุไปเลย ยอมทันท ีออ ได เห็นไหมละ ไมมากก็ได ทีน่ี่ปฏิเสธไมไดนะ ทุกคนมี
วาสนามีบารมีมาดวยกัน มากกับนอย เมื่อสรางอยูเสมอจะเพิ่มขึ้นๆ จะถึงจุดนี้ดวยกัน 
นั่น เมื่อเปนเชนนั้นมันก็ยอมรับ ออ ได ไมมากก็ไดเลยที่นี่ นั่นละที่มีแกใจ ทีแรกตัด
ขาดเลยวาจะไมเอาใครทั้งนั้น เวลาธรรมกระตุกขึ้นมานี้ เขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน เรา
ก็เปนมนุษยเหมือนกัน ธรรมประเภทเดียวกัน ทําไมจะรูไมไดเห็นไมได นั่นมันก็
ยอมรับ มันมีเหตุผลอยางน้ันละที่จะรับกันได 

ทีแรกเหมือนวาจะไมมีใครรูไดเลย รูไดแตเราคนเดียว แลวไปเสียเทานั้นจะ
สอนใหเสียเวล่ําเวลาทําไม บทเวลาตีเจาของเขาไป แลวเราเปนเทวดามาจากไหนทําไม
รูได นั่น หันเขามาตรงนี้ รูไดเพราะเหตุใด นี่ตรงที่คานไมไดเลย เพราะเหตุใดนั่นคือ
วาสนาบารมีที่สรางมามากนอยประมาทกันไดเมื่อไร แมแตสัตวเดรัจฉานก็อยาไป
ประมาทเขา ถึงวาระที่เขามาเสวยกรรมของเขา ตามวาระแหงกรรมที่จะตองเสวยหนัก
เบามากนอยมีเหมือนกันโลก ถงึวาระที่เขาเสวยกรรมชาตินี้เขาก็เสวย เวลาพนจากนี้
แลวเขาดีดสูงยิ่งกวาเราก็ได ทานจึงไมใหดูถูกกัน เอาตรงนี้ มีวาสนาดวยกันทุกคนมาก
นอย สรางไปๆ ก็ดีดพนไดเหมือนกนันั่นแหละ 

พูดถงึเร่ืองความจริงแทๆ อยางพระพุทธเจารูจริงๆ แลว คําที่วาเปนศาสดาจะ
สอนโลกเลยทอพระทัยไมอยากสอน นั่นความจริงสัตวโลกมืดขนาดนั้น พระองคกจ็า
ขนาดนี้สวางไสว อาโลโก อุทปาทิ ทอพระทัย เมื่อพิจารณาลงไปๆ ถงึสัตวโลกมีหลาย
ประเภทๆ ถาเทียบแลวเหมือนภูเขาลูกนี้จะมีตั้งแตส่ิงไรสาระโดยถายเดียวหรือ ส่ิงที่
เปนสาระอยูในภูเขาลูกนี้ไมมีเหรอ เปนแรธาตุประเภทตางๆ ที่มีคุณคามากมีอยูไหม 
ไมมากกม็ี นัน่เห็นไหมละ มีอยู เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองขุดตองคุยเขี่ยขุดคนกันไป 
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นี่ละสัตวโลกถึงวาไมไดมดืไปหมด ที่มีแรธาตุ คือมีอปุนิสัยปจจัยมีอยู แทรก
อยูๆ อยางนั้นแหละ ก็ไปหาขุดหาคนเอาตามนั้น พระพุทธเจาสอนโลกก็สอนอยางนั้น 
ทานจึงวา ภพฺพา ภพฺเพ วิโลกานํ ตอนปจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ใครที่มี
อํานาจวาสนาหนักเบามากนอยตางกนัอยางไรบาง ทรงเล็งญาณดู ที่มันหนาก็หนา ที่
โผลขึ้นมาที่ปรากฏเปนจุดๆ เปนตอมที่ไหนเอานั้นละสอน เปนอยางน้ันนะใหพากัน
เขาใจ ใหดูเจาของ อยาไปดูตั้งแตคนอื่น ใหดูความบกพรองเจาของ ความสมบูรณเวลา
นี้อยาไปดวนดู ถาวาสมบูรณแลว เออ นอนเสียดีกวาวันนี้สมบูรณแลว ไปอยางน้ันนะ 
มันสมบูรณไปตามเสื่อตามหมอน อยาไปชมมันวาสมบูรณ ใหวาเจาของบกพรองเสมอ 
เอาๆ หมุนเขาไปๆ มันจะหนุนขึ้นเองความไมประมาท 

ตองบึกตองบึน อยากดตีองบืน พระพุทธเจาสลบสามหนเห็นไหม  พิจารณาซิ 
บืนขนาดไหนสลบสามหน ถาไมฟนก็ตาย นั่น พระสาวกบางองคกแ็บบเดียวกัน 
คลายคลึงกันๆ แตผูที่ขิปปาภิญญานั้นเร็ว มีนอย มี อยางที่วาขิปปาภิญญา ทันธา
ภิญญา ผูปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรูไดเร็วก็มี สะดวกแตรูไดชากม็ี ทัง้ลําบากทั้งรูไดชากม็ี 
เราอยูในประเภทไหนใหดูเราเรือกสวนไรนาของเราเปนประเภทใดเปนของของเรา จะ
ดีไมดีเราก็ตองทําไรทําสวนของเราเปนสมบัติของเรา ของเขาดีเขาก็ทําของเขา เราเปน
ยังไง ไมดกีห็าปุยมาใสซิ ถานาของเราไรของเราไมดีกไ็ปหาปุยมา อันนี้ตัวของเรามัน
แหงผากไมมีปุย มีแตความขี้เกียจขี้คราน ก็ไปหาความขยันเปนปุยเขามาซิ เขาใจไหม
ละ เอาละพอ ใหพร 

(จิตหนูเวลาภาวนามีผูรูอยูตลอด มันเย็น ที่หลวงตาใหพิจารณาอสุภะมันไม
อยากออกมนัจะสงบอยูอยางเดียว) ใหออก คืออันนี้มันตีกิเลสตะลอมเขามา เมื่อกิเลส
ตะลอมเขามาความวุนวายก็ไมมี เปนความสงบ เมื่อสงบพอสมควรแลวใหออก
คลี่คลายทางเรื่องธาตุเร่ืองขันธ อสุภะอสุภัง ทุกฺข ํอนิจฺจํ อนตฺตา ทั้งเขาทั้งเราทั่วแดน
โลกธาตุไดหมด ถึงเวลาออกตองออก ถงึไมอยากออกเทาไรก็ออก เพราะความสงบนี้
สงบเทานั้นละไมไดแกกิเลส การแกกิเลสแกดวยปญญาดังทีพู่ดตะกี้นี้ สงบเย็นนี่เปน
กําลังแลว จะออกพิจารณาทางดานปญญาออกไดงายๆ ทําตามที่เราสั่ง ถาหากวาจิตไม
สงบใหออกนี้มันแสไปหาอาหารของมันที่เคยกินนั่นแหละ ไมไดเปนอาหารธรรมนะ 

(ตองบังคับนะเจาคะ) ตองบังคับ ไมบังคับไมได คือมันตดิสุขสบาย ก็ฟงซิวา
นั่งอยูสักกีช่ัว่โมงก็ไดไมมีอะไรมากวนใจ มีแตแนว สุดทายก็วาน่ีละนิพพานอยูตรงนี้ 
มันวา คือมันติด นิพพานไมไดอยูสมาธินี่นะ ถาสมาธิเปนนิพพานจะไปสอนเพือ่
วิปสสนาหาอะไร เขาใจไหม คือมันติด เอาอยางน้ันนะ (บางครั้งมันไมสงบ สมมุติพทุ
โธลูกเอาไมอยูก็เปลี่ยนเปนอสุภะบาง เอาสติจอดูอารมณของตัวเองบาง) เวลามันสงบ



 ๘

ใหมันสงบ ถามันสงบเสียจนลืมวันลืมคืนมีแตจะสงบทาเดียว ก็ใหออกทางดานปญญา
บางนะ ปญญาจะแกกิเลส ความแยบคายจะอยูกบัปญญา 

ทีแรกเราก็วาเกงละทางสมาธินี่แนบแนน บทเวลาออกทางดานปญญานี้ โอโห 
ขึ้นเลยนะ ชอบกลๆ สมาธินี่มันนอนตายอยูเฉยๆ กลับมาตําหนิสมาธิ เห็นคุณของ
ปญญาทีนี้ก็ไปทางดานปญญา เตลิดอีก เพราะฉะนั้นจึงใหยับยั้ง ปญญาออกมาก
เกินไปเหนื่อยในหัวอก ใหพักสมาธิเสียกอน ทีพ่ักของปญญาคือเขาสูสมาธิไมตองคดิ 
เวลาเขาสมาธิไมตองคดิตองปรุงอะไร ใหอยูแนว จะเอาพุทโธอะไรกไ็ดบงัคับ ใหสติติด
แนบอยูนี้แลวก็ลงสงบแนว พอสงบมีกําลัง กระปรี้กระเปรานะ ยิ้มแยมแจมใสภายใน
ใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม นั่นละสมาธิพักจิตมีความสุข ทีนี้พอออกจากนั้นเริ่ม
พิจารณาทางดานปญญา ไมตองหวงสมาธิ ใหทํางาน พูดงายๆ วางั้นเถอะ เวลานอนก็
นอนแลวในสมาธิ ทีนี้จะออกทํางาน ไมตองมาหวงหมอนพอออกทางดานปญญา จํา
เอานะ ใหเปนพักเปนวรรคเปนตอน 

(การที่เราทําใหสงบ เราเปลี่ยนวิธีไปมาไมเปนไรใชไหมคะ) ไมเปนไร ใหมีสติ
อยูในวงนี้ไมเปนไร เราอยากเห็นจิตใจสัมผัสกับธรรมบาง วาสัมผัสกิเลสเราไมอยาก
พูดนะ วากิเลสมัดคอมนันั้นถูก อยากใหธรรมสัมผัสใจสักหนอยจะเปนตัวใหมขึ้นมา 
พอจิตกับธรรมสัมผัสกันแลวจะเริ่มเห็นโทษของกิเลสทันที เมื่อธรรมไมมี กิเลสก็เปน
คุณมาตลอด เจริญกับมันตลอด ทนีี้พอธรรมมคีวามสงบเย็นใจ มันจะเริ่มเห็นความ
ฟุงซานวุนวาย เห็นโทษมันเรื่อยๆ ทีนี้ก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อย เอาละ 
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